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SAMBUTAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

P,ertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Kuasa, atas terselesaikannya penyusunan Dokumen 

Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) tahun 2020 ini. Penyusunan DPHN ini 
merupakan kegiatan yang berkelanjutan sejak tahun 2016, dan akan menjadi 
dokumen yang terus disempurnakan (the living document) oleh BPHN.

Pada DPHN tahun 2020 ini kami bermaksud menyusun suatu Grand Design 
Pembangunan Hukum Nasional dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, 
yang memuat prediksi perkembangan masyarakat baik global, regional yang 
mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Indonesia, kondisi yang ada saat ini, 
serta strategi pembangunan hukum nasional di masa mendatang. Kontekstualitas 
pembangunan hukum tentu tidak terlepas dari pembangunan di bidang-bidang 
yang lain, karena pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan 
sebuah bangsa. Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan 
agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan.

Saat ini, pembangunan hukum juga dituntut untuk memerhatikan 
perkembangan global. Di sini diperlukan strategi yang jelas agar pembangunan 
hukum dapat selaras dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-
nilai kebangsaan Indonesia. Politik hukum yang demikian akan menjadikan 
Indonesia sebagai negara yang bukan saja maju, adil dan makmur tetapi juga 
mandiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang sejajar dan 
sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan 
kekuatan sendiri. 

Atas selesainya penyusunan DPHN tahun ini, kami mengucapkan apresiasi 
dan terima kasih kepada Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan DPHN, yaitu: Prof. 
Dr. Ida bagus Rahmadi Supancana selaku Ketua Pokja, Aisyah Lailiyah selaku 
Sekretaris Pokja, dan para anggota Pokja yang terdiri dari: Dr. Harsanto Nursadi, 
Dr. Hari Purwadi, Heri Setiawan, Adharinalti, Emalia Suwartika, Sukesti Iriani, 
Erna Priliasari, Apri Listianto, dan Iis Trisnawati. Selama bertugas, Pokja juga 
dibantu oleh Dwi Agustine, Joko Winarso, Iis Trisnawati, Viona Wijaya, Gunardi 
Lumbantoruan, Diana Puji Ratna Kusuma Fitri, dan Odie Faiz Guslan di bawah 
tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yang dipimpin oleh 
Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. yang telah berperan aktif dan bertanggung 
jawab dalam Penyusunan DPHN ini.
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Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para nara sumber yang 
telah memberikan sumbang sarannya untuk DPHN ini, baik dalam forum FGD 
maupun rapat-rapat Pokja, yaitu: Prof. Bagir Manan, Prof. Romli Atmasasmita, 
Prof. Johannes Gunawan, Prof. Ahmad M. Ramli, Prof. Maria Farida, Prof. Erlyn 
Indarti, Prof. Esmi Warasih, Dr. Bernard L. Tanya, Dr. Shidarta, Dr. Hamdan Zoelva, 
Dr. Edmon Makarim, Dr. Umar Husin, dan Dr. Bayu Dwi Anggono. Gagasan dan 
pemikiran dari para nara sumber sangat bermanfaat bagi proses penyusunan 
dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi 
pembangunan hukum nasional, khususnya dalam menyongsong Visi Indonesia 
2045, yang tetap teguh dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sebuah dokumen 
yang akan terus disempurnakan, maka dokumen ini masih tetap terbuka terhadap 
masukan dan saran dari berbagai pihak.

Jakarta,  November 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM,

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

P,uji Syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang 
karena Kuasa dan izin-Nya, Tim Penyusun Dokumen Pembangunan 

Hukum Nasional (DPHN) telah menyelesaikan tugasnya merancang sebuah 
Grand Design Pembangunan Hukum untuk menyongsong realisasi Visi Indonesia 
Emas 2045. Pekerjaan ini memang tidak mudah dan sangat menantang. 
Diperlukan pandangan yang visioner serta pemahaman yang komprehensif 
terkait berbagai dinamika yang berkembang, baik pada tataran Global, Regional 
maupun Nasional. Juga perlu mencermati berbagai perubahan yang dilahirkan 
oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap implikasinya 
kepada seluruh tatanan kehidupan. Peran hukum sangat esensial dalam dinamika 
tersebut untuk memastikan perubahan yang terjadi dapat berlangsung tertib, 
adil dan bermanfaat.

 Dengan segala kendala yang dihadapi di tengah-tengah Pandemi Covid 
-19, Tim Pokja Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) 
tetap bekerja keras dengan dedikasi tinggi, penuh semangat dan sangat solid, 
sehingga dapat menyelesaikan dokumen ini sesuai dengan tenggat waktu yang 
ditetapkan. Semua itu juga dimungkinkan berkat dukungan Pimpinan BPHN 
yang memfasilitasi dihadirkannya para pakar hukum sebagai nara sumber 
untuk memperluas wawasan dan perspektif dalam penyusunan dokumen ini, 
serta kontribusi para reviewer yang secara cermat telah memberikan usulan 
penyempurnaan DPHN ini.

Grand Design Pembangunan Hukum Nasional dalam dokumen ini 
menguraikan tentang: politik pembangunan hukum nasional dalam menyongsong 
Visi Indonesia 2045, yang memuat visi, misi serta indikator pembangunan hukum 
nasional. Kemudian diuraikan pula mengenai strategi pembangunan hukum 
nasional, pada komponen substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, 
serta sarana dan prasarana hukum. Pada bagian ini juga menawarkan rancangan 
mengenai tahapan dan fokus pembangunan hukum per lima tahun. 

Dokumen yang terdiri dari tiga bab ini tentu belum lengkap, dan masih 
perlu dilanjutkan dengan menyusun road map pencapaiannya secara bertahap, 
sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Dokumen ini memang 
dirancang untuk menjadi the living document, sehingga, masih terbuka untuk 
terus memperbaikinya, hingga akhir tahun 2023. Konsultasi Publik yang 
inklusif dan substantif dengan berbagai kalangan tetap harus dilakukan untuk 
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menyempurnakan serta memastikan efektivitas implementasinya. Kami berharap 
dokumen ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan sistem hukum nasional 
yang efektif dan adaptif ditengah-tengah dinamika yang berlangsung. Di samping 
itu juga dapat menjadi masukan bagi penyusunan back ground study penyusunan 
RPJPN dan RPJMN, khususnya untuk bidang hukum.

Dengan segala kerendahan hati kami sajikan DPHN 2045 ini kepada pembaca. 
Segala kritik dan saran yang konstruktif akan kami terima dengan senang hati.

Jakarta, November 2020
Ketua Kelompok Kerja,

Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana
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1

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Pengantar

Dokumen ini dimaksudkan untuk merancang suatu Grand Design 
Pembangunan Hukum Nasional, yang memuat prediksi perkembangan 
masyarakat baik global, regional yang mempengaruhi kehidupan sosial bangsa 
Indonesia, kondisi yang ada saat ini, serta strategi pembangunan hukum nasional 
di masa mendatang. Kontekstualitas pembangunan hukum tentu tidak terlepas 
dari pembangunan di bidang-bidang yang lain, karena pembangunan hukum 
merupakan bagian dari (parts of) pembangunan sebuah bangsa.1 Pembangunan 
hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan bidang 
lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan.2 

Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum 
dalam arti hukum positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan. 
Akan tetapi juga hukum dalam arti yang luas, yang menunjukkan sebuah sistem, 
yang meliputi komponen substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, 
dan sarana prasarana hukum.3 Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dan 
karenanya hukum perlu dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu. Lebih 

1 Esensi pembangunan menurut Rist merupakan transformasi dan destruksi umum atas 
lingkungan alam dan hubungan sosial untuk meningkatkan produksi komoditas (barang dan 
jasa) dalam rangka memenuhi permintaan melalui mekanisme Pasar. Norman Long menyatakan 
bahwa modernisasi menggambarkan pembangunan sebagai sebuah pergerakan maju menuju 
bentuk-bentuk masyarakat modern yang lebih kompleks dan menyatu secara teknologi. Pada 
tahun 1990-an banyak muncul pandangan alternatif sebagai kritik atas modernitas baik secara 
intelektual maupun secara kultural yang kemudian dikenal era postmodernisme. Era ini ditandai 
dengan beragam pandangan yang menolak teori-teori narasi besar (grand narative). Perubahan 
ini mempengaruhi bagaimana mengkonseptualisasi pembangunan yang lebih menekankan 
strategi ketimbang teoritis. Tidak ada penjelasan tunggal soal pembangunan sehingga praktek 
pembangunan semakin eklektik. Lihat lebih jauh dalam Imam Subkhan, “GBHN dan Perubahan 
Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, Aspirasi Vol. 5 No. 2 (2014): 132-134.

2 Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun 
wilayah teritori sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia”, harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan 
bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu maka Pancasila harus dimasukkan sebagai landasan 
politik hukum agar hukum menjadi determinan terhadap politik. Lebih jauh mengenai hal ini 
lihat Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu, (Jakarta: Rajawali Press, 
2009), hlm. 70.

3 Bandingkan dengan Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa sistem hukum 
sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur 
hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Lebih jauh lihat Lawrence M. 
Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), Penerjemah 
oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 7.
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dari itu, tidak kalah pentingnya, yaitu model sistem hukum (legal system) atau 
tradisi hukum (legal tradition) yang dipergunakan suatu negara dan kaitannya 
dengan sistem atau tradisi hukum yang dipergunakan oleh negara-negara lain. 
Hal ini berkaitan dengan relevansi posisi Indonesia dalam hubungan dengan 
dunia internasional maupun karakter bangsa yang beragam dengan sistem atau 
tradisi hukum lokal yang juga beragam. Model sistem atau tradisi hukum ini 
penting karena merupakan kontinum dan sangat berkaitan dengan permasalahan 
identitas dan relasinya dengan perbedaan bangsa.4 Model sistem atau tradisi 
hukum ini juga berkaitan dengan reformasi sistem peradilan maupun praktik 
membangun jalur komunikasi trans-judisial.5

Perjalanan panjang sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia 
menunjukan tidak statisnya pola perencanaan yang dibangun, hal tersebut 
sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kehidupan sosial yang terjadi di 
tengah bangsa Indonesia. Namun, yang dapat dijadikan catatan adalah terdapat 
visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan untuk 
kemudian dilaksanakan untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Visi dan misi 
ini lah yang akan menjadi acuan perencanaan pembangunan di segala bidang, 
termasuk pembangunan hukum, agar dinamika yang ada tetap mengarah pada 
tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dokumen ini dirumuskan dengan maksud memberikan arah sekaligus 
menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan 
dunia usaha) dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional yang selaras 
dengan cita-cita dan tujuan nasional serta visi, misi dan arah pembangunan 
yang disepakati bersama. Dengan demikian, diharapkan seluruh upaya yang 
dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling 
melengkapi satu dengan lainnya. Dokumen ini dapat menjadi masukan bagi 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen 
rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 
serta dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum.6

4 H. Patrick Glenn, Legal Tradition of the World. (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 11.
5 Thomas Duve, “Legal Traditions: A dialogue between comparative law and comparative legal 

history,” Comparative Legal History Volume 6 (2018): 19,  https://www.tandfonline.com/doi/ful
l/10.1080/2049677X.2018.1469271 (diakses 12 Juli 2020).

6 Muhtamar, Syafruddin, Abdul Razak, dan M. Yunus Wahid,  Relevansi Perencanaan Pembangunan 
Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan 
Hukum Dalam GBHN dan RPJPN), (Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2012), dalam Imam 
Subkhan, loc cit, hlm. 137-140.
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Saat ini, pembangunan hukum nasional dilaksanakan dengan mengacu pada 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dengan visi7 
menciptakan Indonesia Mandiri,8 Maju,9 Adil10 dan Makmur11 yang mengarah 
pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 
Hal ini pada dasarnya merupakan visi yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 
yang kemudian juga terdapat dalam setiap RPJMN. Terkait dengan pembangunan 
hukum, RPJPN 2005-2025 telah menyebutkan bahwa pembangunan hukum 
dilakukan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur 
hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.12

Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 2015-2019 yang 
perlu dievaluasi dan diproyeksikan kembali adalah: (1) menghadirkan kembali 
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada 
seluruh warga; (2) membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun 
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) 
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 
dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 
kesatuan; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 

7 Lihat Bab II Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, hlm. 2-1.

8 Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain 
dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

9 Maju berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik 
dan hukum yang mantap.

10 Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, 
gender, maupun wilayah.

11 Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat 
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

12 Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional 2005-2025,  disebutkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin 
terwujudnya sistem hukum nasional  yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum 
dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran 
dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan 
kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui 
pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku 
dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan 
hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan 
hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka 
penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan 
nasional yang makin lancar. Lebih jauh lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, hlm. 35.
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(6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 
lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) 
memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan hukum nasional haruslah berpijak pada nilai-nilai yang 
berasal dari budaya Indonesia sendiri. Oleh karena itu, landasan terpenting 
yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi pembentukan 
hukum nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung lima sila atau 
nilai dasar. Lima nilai dasar ini dianggap sebagai cerminan sejati dari budaya 
bangsa Indonesia yang plural. Artinya, lima nilai dasar itu menjadi sumber asas-
asas hukum nasional, sekaligus basis ideal (spiritual) untuk menentukan suatu 
norma hukum.13 Selain itu, pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat 
berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan di bidang lainnya.  
Pembangunan hukum karenanya harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, 
bertahap dan berkelanjutan. Grand design yang akan dirumuskan kali ini pun 
berpegang pada pendalaman cita hukum tertulis maupun tidak tertulis, holistik 
dan berkelanjutan. Grand design ini juga perlu memperhatikan kemajemukan 
tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk 
meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta penegakan hukum dan 
HAM. 

Saat ini, pembangunan hukum juga dituntut untuk memerhatikan 
perkembangan global. Di sini diperlukan strategi yang jelas agar pembangunan 
hukum dapat selaras dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-
nilai kebangsaan Indonesia. Politik hukum yang demikian akan menjadikan 
Indonesia sebagai negara yang bukan saja maju,adil dan makmur tetapi juga 
mandiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang sejajar dan 
sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan 
kekuatan sendiri. 

Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan yang 
terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk memperbarui 
masyarakat (social engineering). Namun, perekayasaan sosial perlu didukung 
kajian yang mendalam tentang hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan 

13 Enny Nurbaningsih, ”Evaluasi Hukum dan Proyeksi Pembangunan Hukum Nasional” (Sambutan 
disampaikan pada pembukaan Focus Groups Discussion Evaluasi Hukum dan Proyeksi 
Pembangunan Hukum Nasional di Jakarta, 9 November 2016).
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tingkat kesiapan masyarakat dalam menyikapi pembaruan yang akan dilakukan. 
Pada akhirnya untuk melaksanakan pembangunan dan pembaharuan hukum 
sebagai suatu sistem, diperlukan perencanaan yang baik14 sebagai proyeksi 
pembangunan ke depan. 

 Sebagai suatu dokumen yang berisi arah pembangunan hukum ke depan,  
Grand Design Pembangunan Hukum Nasional diharapkan dapat menjadi 
instrumen perencanaan bagi arah pembangunan hukum demi terwujudnya 
sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 
1945). Dokumen Grand Design Pembangunan Hukum Nasional ini karenanya 
akan menggambarkan visi, misi, permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi 
pembangunan hukum nasional yang akan menjadi proyeksi pembangunan di 
bidang hukum hingga tahun 2045. 

B. Permasalahan Pembangunan Hukum Dewasa Ini

Harapan untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional saat ini 
berhadapan dengan berbagai kondisi yang saat ini belum ideal. Ada banyak 
faktor yang menyebabkan kondisi hukum yang demikian. Dalam hal substansi 
hukum, misalnya, masih terdapat banyak substansi hukum positif yang belum 
harmonis sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaan dan ketidakpastian 
hukum.15 Pembentukan hukum positif yang ada saat ini juga banyak dikeluhkan 
hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat dan kurang menyentuh kepentingan 
masyarakat luas.16 Pada komponen struktur hukum, lemahnya lembaga penegak 

14 Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan 
bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan suatu persiapan 
(preparation) untuk tindakantindakan kemudian. Perencanaan meliputi hal-hal yang akan dicapai, 
yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
pada pasal 1 angka 1, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 
Perencanaan merupakan unsur manajemen yang sangat penting dalam mengelola organisasi. 
George R Terry merumuskan elemen-elemen manajemen adalah; planning (perencanaan), 
organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling (pengendalian/
pengawasan). Lebih jauh mengenai hal ini lihat Maringan Masri Simbolon, Dasar-dasar 
Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36.

15 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang diajukan dan di-judicvial review oleh 
Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh 
Mahkamah Agung. Tapi bukan berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama 
maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review 
karena memang saat itu mekanisme untuk itu belum ada.

16 Pernyataan ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat kepada parlemen (DPR) yang 
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hukum juga ikut memberi andil buruk tampilan hukum di tengah masyarakat.17 
Untuk itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan pembangunan 
hukum melalui sebuah perencanaan matang dalam sebuah desain pembangunan 
yang komprehensif, sehingga pembangunan hukum nasional yang diharapkan 
dapat terwujud.

Sebuah grand design yang jelas dan komprehensif dalam rangka 
pembangunan hukum nasional, menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders 
yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan 
pembentukan budaya hukum masyarakat. Grand design ini menjadi titik fokus 
dan tujuan seluruh stakeholder pembangunan hukum, yang mencakup desain 
struktur pembangunan hukum secara utuh. Grand design dapat diawali dengan 
pemikiran paling mendasar, yaitu pembangunan hukum harus mencakup asas, 
norma, institusi, proses-proses dan penegakannya dengan tanpa mengabaikan 
budaya hukum; dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme 
legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik; konsistensi pada hirarki 
regulasi yang berpuncak pada konstitusi; pengabdian kepada kepentingan 
nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya 
keadilan dan ketertiban dalam kerangka negara kesejahteraan; dan Grand design 
dilakukan per-sektor hukum.

Grand Design yang tersaji saat ini hanya merupakan pijakan awal di dalam 
menyusun grand design yang komprehensif, sehingga ke depan masih dibutuhkan 
penyusunan grand design selanjutnya. Proses penyusunan Grand Design 
Pembangunan Hukum Nasional ini telah memperhatikan berbagai masukan dari 
para pakar hukum dalam proses diskusi, baik yang dilakukan secara terfokus 
(FGD) maupun melalui seminar. Hal ini diperlukan agar grand design yang disusun 

dianggap sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Ketidakpercayaan pada parlemen ini tidak 
saja terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global. Hal ini diakui oleh John Neisbitt yang 
menyatakan bahwa ”Politikus dan aktivitas politik di seluruh dunia sedang diperiksa dengan 
teliti, dan di mana respek untuk standar kesusilaan dan tingkah laku etis didapat masih kurang, 
publik pun menuntut pemberian hukuman yang setimpal”. Lebih jauh tentang ini lihat John 
Naisbitt, Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, 
Terjemahan Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hlm. 160. 

17 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara korupsi yang tidak terselesaikan serta lambannya 
penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu tulisan tentang rendahnya mentalitas 
aparat ini bisa dibaca dalam Aloys Budi Purnomo, ”Uji Nyali” Memberantas Korupsi, yang dimuat 
di Kompas, 23 Februari 2005. Sedangkan Hartojo Wignjowijoto menyoroti korupsi di Indonesia 
dengan menyebutnya sebagai ”industri korupsi” yang berfungsi sebagai instrumen politik 
para elit politik untuk bukan saja mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk 
merebut kekuasaan. Lebih jauh tentang ini lihat Musni Umar et al., Korupsi: Musuh Bersama, 
(Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hlm. 104.
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menjadi lebih akurat serta memiliki landasan teoritik akademik yang memadai 
sehingga pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 
NRI Tahun 1945 dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

C. Proyeksi Pembangunan Hukum Pada Era Indonesia Emas (2045) Dalam 
Perspektif Perkembangan Global, Regional Dan Nasional

1. Perkembangan Global

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penerapannya

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa 
dekade terakhir dan beberapa dekade ke depan beserta penerapannya 
akan membawa perubahan yang besar dalam segenap kehidupan 
masyarakat, cara berbisnis, dan perubahan sistem nilai, baik sistem 
nilai moral, etika, maupun hukum. Perkembangan teknologi yang 
terjadi dapat dibagi atas 3 fase, yaitu:

1) Fase Pertama: 7 Teknologi yang akan mengubah Dunia18

a) Notebook/Palmtop.

b) Neural Network/Fuzzy Logic/Artificial Technology.

c) Virtual Reality.

d) Interoperability System/Electronic Data Interchange.

e) Object Oriented Programming System.

f) Multimedia.

2) Fase Kedua: Teknologi yang mendukung Revolusi Industri 4.0

Klaus Schwab, seorang profesor dan pimpinan dari World 
Economic Forum (WEF), menyatakan bahwa kemajuan di bidang 
teknologi digital, teknologi fisika, dan teknologi biologi beserta 
konvergensinya telah melahirkan Revolusi Industri 4.0. Teknologi-
teknologi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:19 

a) Teknologi digital yang meliputi: Internet of Things; Quantum 
Computing; Block Chain, dan Big Data.

18 Stephen Bradley, Jerry A Hausman dan Richard L Nolan, Globalization, Technology, Competition: 
The Fusion of Computers and Technology in the 1990’s, (Harvard Business School,1993), hlm. 
335-358.

19 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, (New York: Crown Business Publisher, 2016), 
hlm 14-24.
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b) Teknologi Fisika meliputi: New Materials; 3D Printing; 
Advanced Robotic; Autonomous Vehicle; Nanotechnology; 
dan Energy Storage.

c) Teknologi Biologi meliputi: Bio-Technology; Synthetic Biology; 
dan Activating or Editing Genetic.

3) Fase Ketiga: Teknologi Disruptive dan Inovasi Masa Depan 

a) Disruptive Technology: Beberapa disruptive technology yang 
juga dianggap akan mengubah dunia, khususnya dunia 
usaha, meliputi20: Mobile Internet, Automation of Knowledge 
Work, Internet of Things (IOT), Cloud Technology, Advanced 
Robotic, Autonomous and Near Autonomous Vehicle, Next 
Generation Genomics, Energy Storage, 3D Printing, Advanced 
Materials, Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery, 
dan Renewable Energy.

b) Prediksi para Tokoh Dunia di WEF tentang Teknologi yang 
akan mempengaruhi Dunia pada tahun 2030: 21 AI will cause 
a productivity boom; Africa will be a testbed for human-
robot coexistence; Consumer will have more power and more 
protection; The dollar will no longer be the World's reserve 
currency; We will recognize the brittleness of 21st century 
infrastructure; We will grow plastics and other materials 
from plants; Chinese phone will rule; Global supply chain will 
crumble and poor countries will suffer; dan small business 
will use supercomputer.

c) Ramalan Bill Gates dan MIT Technology Review tentang 10 
Inovasi besar di Dunia: Robot dexterity; New wave nuclear 
power; Predicting Preemies; Gut probe in a pill; Custom 
cancer vaccines; The cow-free burger; Carbon dioxide 
catcher; An ECG on your wrist; Sanitation without sewer; dan 
smooth-talking AI assistants.

20 McKinsey Global Institute, Disruptive Technology: Advances that will Transform Life, Business 
and the Global Economy, (McKinsey & Company, 2013).

21 Gideon Lichfield, “Predictions for 2030 by People Shaping The World”, MIT Technology Review 
(2020).
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d) 10 Terobosan Teknologi tahun 2020 menurut MIT Technology 
Review:22 Voice assistance; Crispr; Robot Assistance; 
Augmented and mixed reality; Regenerative medicine; 
Driverless vehicle; Reusable rockets; Cryptocurrency; 
Quantum computing; dan artificial intelligence and 
automation.

e) 10 Teknologi yang akan mengubah dunia23: Satellite mega 
constellation; Tiny AI; AI-discovered molecules; Quantum 
supremacy; Climate change attribution; Anti-aging drugs; 
Unhackable internet; Digital money; Hyper-personalized 
medicine; dan Differential Privacy.

b. Perubahan terhadap Berbagai Aspek Kehidupan

1) Perubahan Tatanan Sosial24

Secara umum, tatanan sosial akan mengalami perubahan menjadi: 
kaya informasi; less atoms, more bits; virtual and free mode; dan 
terjadi juga perubahan pada skala konsumen dan transaksi global. 
Perubahan ini akan mendorong terbentuknya sistem nilai baru 
sebagai berikut: sarat informasi dan berkomunikasi dengan baik; 
peka dan sangat penuntut; produktivitas lebih tinggi ; penyebaran 
dan pertukaran informasi lebih baik; dan kehidupan sosial 
lebih baik. implikasi dari perubahan tatanan sosial ini terhadap 
perkembangan bisnis adalah sebagai berikut:25

a) Munculnya Model Bisnis Baru

Munculnya model-model bisnis baru memiliki beberapa ciri, 
antara lain: menggunakan teknologi sebagai enabler; berbasis 
sharing economy; dimulai dari skala kecil namun inovatif dan 
cepat menyesuaikan diri; kompetitif dan efisien; berbasis 
platform dan aplikasi; berbasis jaringan global; melibatkan 
berbagai pihak atau bersifat kolaboratif; data menjadi new oil 

22 Sean Wise, “Bill Gates and MIT have Predicted the World’s Next 10 Big Innovations. Here’s What 
They All Have in Common,” Inc.com (2019).

23 Bernard Marr, “The Top 10 Breakthrough Technologies for 2020,” forbes.com (2020).
24 Mengenai perubahan tatanan sosial yang terjadi, baca: Ida Bagus Rahmadi Supancana, Cyber 

Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis, (Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, 
2020), hlm. 14-17. 

25 Ibid., hlm. 23-27.
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dalam new economy. 

b) Terjadinya Disrupsi terhadap Bisnis Konvensional

Era kehadiran fisik, retail besar dan skala besar sudah berakhir 
jika tidak adaptif dan inovatif dan kemampuan akumulasi 
bisnis, aset dan keuntungan dari bisnis konvensional sudah 
tidak mampu bersaing dengan model bisnis baru yang 
meskipun kecil tapi inovatif dan menggunakan teknologi 
sebagai enabler.

c) Reshaping Produksi, Konsumsi, Transportasi dan Delivery 
System

(1) Meski skala produksi global tetapi dilakukan secara 
terdesentralisasi;

(2) Konsumen lebih menentukan;

(3) Transportasi ke arah Multimoda dan menggunakan 
Autonomous Vehicle; dan

(4) Delivery System berbasis AI.

d) Pelaku Dunia Usaha Lebih Banyak

Kemajuan teknologi serta penerapannya telah melahirkan 
aktor-aktor baru dalam dunia usaha, yang meliputi antara 
lain: Start-up companies, Apps companies, Lender, Content 
Provider, Network Provider, Aggregator, Security Service 
Provider, Professional Hackers, Fintech Companies, Data 
Protection Officer, dan lain-lain.

2) Perubahan Tatanan Moral26

Moral adalah “a system of rules for guiding human conduct, and 
principles for evaluating those rules”. 27 Menurut Bernard Gert, 
terdapat empat ciri sistem moral, yaitu: 

a) Bersifat publik dan aturannya dipahami oleh semua 
anggotanya;

b) Bersifat informal, aturannya pun bersifat Informal, tidak 
seperti aturan formal dalam suatu sistem hukum;

26 Ibid, hlm. 18-20.
27 Marie Vendettuoli, “Ethics and Morality,” (2011), https://www.slideserve.com/ulf/ethics-day-1.
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c) Mengandung rasionalitas yang tinggi karena berbasis 
prinsip-prinsip akal sehat yang dapat diakses oleh semua 
anggotanya; dan

d) Bersifat imparsial, artinya sistemnya tidak memihak siapapun. 

Terdapat dua komponen dasar dari suatu sistem moral, yaitu: 

a) Aturan perilaku yaitu aturan pedoman perilaku yang berwujud 
baik arahan maupun kebijakan sosial; dan 

b) Prinsip evaluasi yaitu merupakan standar evaluasi untuk 
menjadi alasan guna membenarkan suatu aturan perilaku.

Aliran-aliran tentang moral meliputi : Aliran Relativisme Moral, 
Aliran Objektivisme, dan Aliran Absolutisme Moral. Perubahan 
terhadap tatanan moral akan terjadi sebagai dampak dari 
penerapan teknologi. 

3) Perubahan Tatanan Etika28 

Etika adalah “the rules of conduct recognized in respect to a 
particular class of human actions or a particular group, culture, 
etc. It defines how thing are according to the rules”.29

a) Struktur Teori tentang Etika

(1) Ciri esensial dari teori secara umum adalah sebagai 
pedoman dalam melakukan investigasi.

(2) Dalam ilmu pengetahuan, teori memberikan kepada 
kita beberapa prinsip umum serta struktur untuk 
menganalisis data.

(3) Maksud dari teori etika adalah untuk memberikan 
kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu.

(4) Secara ideal suatu teori yang baik akan bersifat koheren, 
konsisten, komprehensif dan sistematis.

b) Empat Teori tentang Etika

(1) Teori pertama, berbasis kepada konsekuensi  atau 
dampak yang ditimbulkan (consequence-based), contoh 
Utilitarianism.

28 Ibid, hlm. 20-22.
29 Wish Mrt'xa, “Ethical Implications of Information Technology,” Business, Technology (2014), 

https://www.slideshare.net/wishleo507/ethical-implications-of-information-technology 
(diakses 1 Juni 2020).
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(2) Teori kedua, berbasis kepada tugas (duty-based), 
menurut teori ini pada akhirnya etika harus bersumber 
kepada tugas (duty) atau kewajiban (obligations). 
Contoh: Deontologi.

(3) Teori ketiga, berbasis kontrak (contract-based), 
berdasarkan kesepakatan kontraktual.

(4) Teori keempat, berdasarkan karakter (character-base), 
lebih menekankan kepada pengembangan karakter 
individu, di mana karakter yang baik diperoleh dari 
kebiasaan yang berkembang.

c) Implikasi Kemajuan Teknologi terhadap Perkembangan Etika 
Beberapa etika di dunia Cyberspace yang perlu diperhatikan 
yaitu (1) Kebebasan (freedom); (2) Keadilan (justice); (3) 
Equity; (4) Damai (peace); (5) Keamanan (security); (6) 
Inklusivitas (inclusiveness); (7) Privasi (privacy); (8) Martabat 
(dignity); (9) Peran serta (participation); (10) Kejujuran 
(honesty); dan (10) Integritas (integrity).

d) Persoalan Etika di Cyberspace

Perkembangan dan kemajuan di era cyberspace juga 
menimbulkan berbagai persoalan etika, baik di bidang 
perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan data 
pribadi, perlindungan konsumen dalam E-Commerce, 
Academic Honesty in Cyberspace, Ethics in Education, dan 
juga terkait dengan Freedom of Information.

4) Perubahan Tatanan Hukum30

a) Batasan

Hukum adalah keseluruhan sistem atau seperangkat aturan 
yang dibuat oleh suatu otoritas yang berkuasa yang berisi 
perintah, larangan, kebolehan yang dilengkapi sanksi.

b) Sanksi dan Penegakannya

Berbeda dengan sanksi etika yang biasanya dilakukan 
oleh komunitas atau kelompok atau asosiasi, nilai hukum 
ditegakkan melalui otoritas tertentu, dalam hal ini melalui 
aparat penegak hukum atau pengadilan.

30  Ibid., hlm. 23.
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c) Implikasi Teknologi terhadap Perkembangan Hukum

Kemajuan teknologi serta penerapannya juga pasti akan 
berdampak pada perkembangan nilai-nilai hukum, baik 
aspek-aspek hukum yang bersifat publik maupun privat. 
Permasalahan-permasalahan hukum yang timbul atau 
mungkin timbul, meliputi namun tidak terbatas pada: 
perlindungan hak kekayaan intelektual, e-commerce, kontrak 
elektronis, perlindungan data pribadi, financial technology, 
digital banking, cyber crime, big data, dan lain-lain.

2. Perkembangan Regional 

a. Perkembangan Regionalisasi di berbagai Belahan Bumi

Di samping perkembangan globalisasi dalam berbagai aspeknya, 
arah regionalisasi di berbagai belahan bumi juga terus berkembang. 
Beberapa organisasi regional tersebut antara lain : European Union (EU), 
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Trans Pasific Partnership 
(TPP), ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) dan lain-lain.

Arah regionalisasi di samping dalam wujud integrasi ekonomi 
diantara negara-negara anggotanya, juga liberalisasi dalam kegiatan 
perdagangan, investasi dan keuangan. Bagi Indonesia, perkembangan 
tersebut perlu dicermati, terutama sejauh mana implikasinya terhadap 
kepentingan nasional.

b. Perkembangan Integrasi Masyarakat ASEAN

Pada tahun 2045 integrasi masyarakat ASEAN diperkirakan makin 
dalam, tidak hanya integrasi ekonomi yang setiap 10 tahun dirumuskan 
ASEAN Economic Community Blueprint (misalnya AEC Blueprint 2015, 
2025, dst). Pada tahun 2045 arus perdagangan barang, jasa, modal, 
tenaga kerja sudah sangat meningkat dan ASEAN juga terintegrasi 
dalam ekonomi global. 

Dari aspek keamanan, sebagai kawasan yang damai, bebas dan 
netral perlu terus dijaga dan dipertahankan dalam kerangka ASEAN 
Political and Security Community (APSC) yang tidak hanya bertumpu 
kepada kerjasama antar pemerintah, tapi terutama berbasis kepada 
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masyarakat, hal ini sesuai dengan perkembangan ASEAN sebagai 
community-based-community.

Dari aspek sosial dan budaya, ASEAN berkembang menjadi 
kawasan yang kuat kerjasamanya dan berkembang budayanya, baik 
sebagai identitas masyarakat ASEAN maupun sebagai identitas budaya 
di masing-masing Negara anggotanya. Kerangka ASEAN Social and 
Cultural Community (ASCC) akan memfasilitasi hal tersebut. Termasuk 
dalam kerangka kerjasama di bidang mitigasi bencana, dan lain-lain. 

Integrasi masyarakat ASEAN yang berbasis masyarakat 
(community-based-community) perlu terus dicermati, baik sebagai 
peluang, demikian pula dampaknya bagi kepentingan nasional. Oleh 
karena itu aspek-aspek hukum yang terkandung di dalamnya perlu 
dipahami secara rinci untuk dimanfaatkan bagi pengakomodasian 
kepentingan nasional. 

3. Perkembangan Nasional 

a. Visi Indonesia 2045

Dalam dokumen ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi 
perhatian, karena pembangunan hukum Indonesia di tahun 2045 tentu 
saja tidak dapat dilepaskan dari Visi Indonesia 2045 tersebut. Adapun 
hal-hal pokok dari Visi Indonesia 2045 yang perlu dipahami adalah 
sebagai berikut: 

1) Megatrends Dunia di Tahun 2045

a) Demografi Dunia;

b) Urbanisasi Global;

c) Perdagangan Internasional;

d) Keuangan Global;

e) Kelas Pendapatan Menengah;

f) Persaingan Sumber Daya Alam;

g) Perubahan Iklim;

h) Kemajuan Teknologi;

i) Perubahan Geopolitik;

j) Perubahan Geo Ekonomi.
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2) Demografi Global di Tahun 2045

India akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar 
yaitu 1,674 miliar jiwa kemudian diikuti dengan RRT dengan 
jumlah penduduk  1,375 miliar jiwa. Di urutan ketiga adalah 
negara Amerika Serikat akan memiliki jumlah penduduk 381 juta 
dan negara Nigeria di urutan keempat dengan jumlah penduduk 
362 juta jiwa. Dalam konstelasi global ini, indonesia akan berada 
di urutan kelima dengan jumlah penduduk 318 juta. 

3) Ramalan Pricewaterhousecoopers (PWC) tentang kondisi 
Indonesia tahun 2050

Dalam risetnya tentang outlook perekonomian dengan tema “The 
Long View, How will the global economic order change by 2050?”, 
John Hawksworth, Chief Economist PWC menyatakan bahwa pada 
tahun 2030 Indonesia akan menjadi Negara dengan kekuatan 
ekonomi terbesar ke 5 dengan estimasi nilai GDP US$5.424 miliar 
dan naik menjadi peringkat ke 4 di tahun 2050 dengan estimasi nilai 
GDP US$ 10.502 miliar berdasarkan nilai GDP dengan perhitungan 
metode Purchasing Power Parity (PPP). Posisi tersebut akan 
menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan perekonomian big 
emerging market mengingat posisi Indonesia merupakan Negara 
dengan perekonomian terkuat di Asia Tenggara.

4) Pilar Visi Indonesia 2045

Pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

a) Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

b) Pemerataan pembangunan.

c) Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

5) Demografi Indonesia di Tahun 2045

Jumlah penduduk akan berjumlah 318,7 juta dengan tingkat 
fertilitas  1,9%. Angka harapan hidup adalah 72,8 tahun dan 
jumlah penduduk lansia sebanyak 42,8 juta jiwa. Di tahun 2045, 
persentase penduduk di perkotaan akan mencapai 69,1% dari 
total jumlah penduduk dan jumlah penduduk produktif 50,1% 
dari total jumlah penduduk.
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6) Skenario Pertumbuhan Ekonomi (Skenario Tinggi)

Skenario tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2045 
dirumuskan sebagai berikut: 

a) Pertumbuhan Ekonomi – 6,4%.

b) Peringkat PDB di Dunia – Peringkat 4.

c) PDB Per Kapita – US$ 28.934.

d) Pertumbuhan Investasi – 7,3%.

e) Pertumbuhan Industri – 7,8%.

f) Pertumbuhan Pertanian 3.0%.

Prasyarat untuk mencapai skenario tinggi ini adalah sebagai 
berikut: 

a) Infrastruktur yang layak.

b) Penguatan sumber daya manusia.

c) Pengayaan inovasi dan teknologi.

d) Birokrasi dengan kualitas pelayanan yang lebih baik.

e) Pengelolaan tata ruang wilayah yang baik.

f) Sumber daya ekonomi dan keuangan (APBN sehat).

7) Skenario Pertumbuhan Ekonomi (Skenario Dasar)

Sementara itu, skenario dasar untuk pertumbuhan ekonomi di 
tahun 2045 adalah sebagai berikut: 

a) Pertumbuhan – 5.1%.

b) Peringkat PDB di Dunia –peringkat  8.

c) PDB Per kapita – US$ 19.794.

d) Pertumbuhan Investasi – 5.4%.

e) Pertumbuhan Industri – 5.2%.

f) Pertumbuhan Pertanian – 3.0%.

8) Tahapan Pertumbuhan Ekonomi

a) Tahap I (2016-2025) – Penguatan Struktur Ekonomi 
(pertumbuhan 6%).

b) Tahap II (2026-2035) – Percepatan Pertumbuhan berbasis 
Inovasi (pertumbuhan 7%).

c) Tahap III (2036-2045) – Pertumbuhan Ekonomi berbasis 
Kualitas dan Berkelanjutan (pertumbuhan 6.3%).
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9) 3 Tahapan Pembangunan dalam menghadapi Indonesia Emas 
2045

a) Pembangunan infrastruktur.

b) Pembangunan industri pengolahan.

c) Pembangunan industri jasa.

10) Keamanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

a) Politik dalam negeri.

b) Reformasi birokrasi dan kelembagaan.

c) Pembangunan hukum serta pencegahan dan pemberantasan 
korupsi.

11) Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi

a) Sasaran Pembangunan Hukum.

(1) Tahun 2025—Integritas dan Kompetensi Aparat 
Penegak Hukum.

(2) Tahun 2035—Penyelenggara Negara dan Warganegara 
yang Taat Hukum.

(3) Tahun 2045—Masyarakat yang Berbudaya Hukum.

b) Sasaran Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

(1) Tahun 2025 – Perbaikan sistem di berbagai layanan 
publik.

(2) Tahun 2035 – Penurunan korupsi dan praktek suap.

(3) Tahun 2045 – Masyarakat yang anti korupsi.

b. Visi Indonesia 2030

Dalam menyusun dokumen pembangunan hukum Indonesia 
2045, perlu juga dicermati Visi Indonesia 2030, karena dalam visi 
tersebut tergambarkan beberapa informasi penting yang harus jadi 
pertimbangan sebagai tahapan pembangunan Indonesia dimana 
pembangunan hukum merupakan salah satu unsur dari pembangunan 
tersebut. Inti Visi Indonesia 2030 adalah sebagai berikut:
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1) Visi Indonesia tahun 2030 (Versi Yayasan Indonesia Forum)31

“Indonesia sejajar dengan Negara-negara besar di dunia, dihuni 
oleh masyarakat yang sejahtera, dengan kemajuan ekonomi yang 
merata oleh setiap warganegara Indonesia”.

2) 4 Pencapaian Utama

a) Pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan.

b) Mendorong Indonesia masuk dalam 5 besar kekuatan 
ekonomi dunia dengan pendapatan per-kapita sebesar US$ 
18.000 per tahun.

c) Perwujudan kualitas hidup modern yang  merata.

d) Mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia dalam 
daftar Fortune 500 Companies.

3) Misi Indonesia 2030

a) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan bebas dari 
kemiskinan.

b) Memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan 
berkelanjutan.

c) Mewujudkan sinergitas wirausaha, birokrasi dan pekerja 
menuju daya saing yang global.

4) Intisari dari Visi Indonesia 2030

a) Demokrasi dan otonomi daerah telah mantap/dewasa 
perkembangannya.

b) Prudent macro economic management dengan balance 
budget dan inflasi yang rendah.

c) Neraca perdagangan yang positif, ekonomi Indonesia tumbuh 
rata-rata 6% per tahun atau lebih yang didukung investasi.

d) Angka pertumbuhan penduduk 0,9% dengan jumlah 300 juta.

e) Pendapatan per kapita yang tinggi dengan jumlah penduduk 
miskin yang makin rendah.

f) Rasio pendapatan pajak terhadap PDB 30%, hutang relative 
kecil, memiliki kemandirian bangsa dalam administrasi 
Negara, pelaksanaan pembangunan dan pertahanan/
keamanan. 

31  Yayasan Indonesia Forum, Visi Indonesia 2030, (Jakarta: Yayasan Indonesia Forum, 2007). 
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g) Industri, pertanian dan jasa tumbuh pesat dan mampu 
mencapai swasembada pangan secara lestari; menjadi 
bangsa niaga yang maju; dan dapat menyediakan jasa yang 
luas.

h) Memiliki pertahanan keamanan yang kuat dan disegani di 
forum Internasional.

c. RPJPN 2005-202532 

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJPN 2005-
2025 masih menjadi acuan dalam pembangunan, termasuk dalam 
pembangunan hukum hingga tahun 2025, oleh karena itu tetap perlu 
menjadi pertimbangan dalam perumusan dokumen pembangunan 
hukum 2045, termasuk tahapan-tahapannya, khususnya tahapan 
hingga tahun 2025. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1) Kondisi  Umum Pembangunan dan Pembangunan Hukum

Secara umum pembangunan nasional meliputi: pembangunan 
politik, pembangunan pertahanan dan keamanan pembangunan 
hukum dan penyelenggaraan negara, pembangunan sosial 
budaya, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan 
ekonomi, pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, 
pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pembangunan hukum, tujuan yang ingin dicapai 
adalah membentuk sistem hukum nasional Indonesia yang yang 
mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial 
yang hidup di Indonesia. Upaya yang dilakukan, antara lain: 
pembaruan peraturan perundang-undangan; pemberdayaan 
institusi/lembaga hukum yang ada; peningkatan integritas dan  
moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya; 
disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana hukum yang 
memadai.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, hukum bukan hanya merupakan perangkat norma 
yang mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi 
juga merupakan suatu instrumen untuk menggerakkan dan 

32 Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-20025.
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mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan Negara. 
Berdasarkan pertimbangan ini, pelaksanaan pembangunan 
bidang Hukum mau tidak mau harus melalui perencanaan yang 
matang sehingga memudahkan penerapan, penegakan dan 
evaluasi pelaksanaannya. Hanya dengan cara ini hukum dapat 
menjalankan peran utamanya, yaitu menciptakan ketertiban serta 
mengendalikan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan 
tujuan nasional.

2) Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang

a) Visi Nasional Pembangunan Jangka Panjang.

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya 
manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia dan 
masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang 
berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang semakin 
maju, mandiri, dan merata diseluruh wilayah didukung 
oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta semakin 
kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai 
oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi 
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
serta menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum.

b) Visi Pembangunan Hukum.

Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem 
hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran 
dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari 
masyarakat luas.

c) Arah Pembangunan Jangka Panjang di Bidang Hukum.

(1) mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap 
yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk 
mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun 
sarana untuk melakukan pembangunan. 

(2) Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan 
dengan melakukan pembentukan materi hukum 
yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan 
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masyarakat, serta perwujudan masyarakat hukum yang 
tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan 
kepada hukum.

(3) Materi hukum harus dapat menjamin terciptanya 
kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan 
hak-hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan 
kebenaran, mampu menumbuh-kembangkan disiplin 
nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, 
serta mampu mendukung tumbuhnya kreativitas dan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

(4) Pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan 
tetap memperhatikan tertib peraturan perundang-
undangan, baik vertikal maupun horizontal, serta taat 
kepada asas hukum universal, serta mengacu kepada 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

(5) Pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain 
meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan 
institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi 
profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar 
semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; 
kepastian hukum dan memberikan keadilan kepada 
masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.

(6) Perwujudan masyarakat hukum dilakukan dengan 
melakukan: penyuluhan hukum secara intensif baik 
terhadap rancangan peraturan perundang-undangan 
maupun peraturan perundang-undangan yang telah 
ada; penerapan dan pelayanan hukum secara adil 
sehingga mampu mewadahi dinamika sosial dan 
menunjang pembangunan; penegakan hukum yang 
tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban 
dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia.

(7) Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk menumbuh-
kembangkan budaya patuh hukum. Sasaran penyuluhan 
hukum semua lapisan masyarakat, akan diutamakan 



22 Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020

pada aparatur hukum dan penyelenggaraan negara agar 
lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan 
sebagai agen perubahan.

(8) Penerapan dan pelayanan hukum diarahkan 
pada peningkatan kualitas pelayanan hukum 
kepada masyarakat banyak, antara lain dengan 
menyederhanakan syarat dan prosedur dalam 
penerbitan berbagai perizinan, melakukan deregulasi di 
berbagai bidang, dan memberikan bantuan hukum bagi 
para pencari keadilan yang kurang mampu.

(9) Penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga 
bekerjanya norma/kaidah hukum dalam masyarakat 
serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan 
masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap 
perilaku baik individual maupun institusional yang 
tidak sesuai dengan dengan norma dan kaidah hukum 
dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap 
masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk 
mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang 
terjadi agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dapat berjalan tertib dan 
teratur. 

d. RPJMN 2020-202433  

Dokumen RPJMN 2020-2024 juga merupakan salah satu dokumen 
yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen pembangunan 
hukum 2045, terutama untuk memahami visi, prioritas, pilar, proyek-
proyek utama, serta isi RPJMN 2020-2024 dimana pembangunan 
hukum merupakan bagian dan harus mendukung pencapaian 
pembangunan secara keseluruhan. Berikut inti dari RPJMN 2020-2024:

1) Visi RPJMN 2020-2024

Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil 
dan Berkesinambungan.

33 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024.
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5 Program Prioritas Presiden

a) Pembangunan infrastruktur.

b) Pembangunan sumber daya manusia.

c) Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi.

d) Penyederhanaan birokrasi.

e) Transformasi ekonomi.

2) 4 Pilar RPJMN IV 2020-2024

a) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

b) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.

c) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.

d) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

3) Major Project dalam RPJMN 2020-2024

a) Pemindahan ibukota negara.

b) Penyelesaian kawasan pariwisata.

c) Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

d) Pembangunan Tol Trans Sumatra dan Trans Papua.

e) Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.

4) Isi RPJMN IV 2020-2024

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-
2024.

b) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 
berkualitas.

c) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 
dan menjamin pemerataan.

d) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya 
saing.

e) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

f) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 
ekonomi dan pelayanan dasar.

g) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 
bencana dan perubahan iklim.

h) Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan 
publik.
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i) Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, 
memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang 
berkualitas pada seluruh warganegara dan menegakkan 
kedaulatan negara. 

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola 
Pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh 
semua masyarakat, yang terkait dengan masalah hukum melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik 
berkualitas.

b) Meningkatkan hak-hak publik dan kebebasan sipil.

c) Memperbaiki Sistem Peradilan, penataan regulasi dan tata 
kelola keamanan siber.

d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti 
korupsi.

e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan 
WNI di luar negeri.

5) Kaedah Pembangunan Nasional 2020-2024 berbasis pada upaya 
membangun memandirian, menjamin Keadilan dan menjaga 
keberlanjutan.

6) Perhatian juga harus diberikan pada pengarusutamaan RPJMN 
IV 2020-2024, yang meliputi: Kesetaraan Gender; Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik; Pembangunan Berkelanjutan; 
Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim; Modal Sosial dan 
Budaya; dan Transformasi Digital.

4. Kaitan Perkembangan Global, Regional dan Nasional Tahun 2045 Terha-
dap Perencanaan Pembangunan Hukum di Indonesia

a. Posisi Indonesia dalam Dinamika Perkembangan Global dan Regional

Terkait dengan dinamika perkembangan global dan regional 
sebagaimana telah digambarkan di atas, hal yang penting menjadi 
perhatian dan sekaligus pertimbangan dalam penyusunan Dokumen 
Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) adalah bagaimana 
memposisikan Indonesia dalam konstelasi global  dan regional 
tersebut. Posisi Indonesia dalam konstelasi Global dan Regional akan 
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menentukan arah pembangunan Indonesia dan pembangunan hukum 
secara khusus. Sebenarnya hal itu cukup tergambarkan dalam berbagai 
dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Visi 
Indonesia 2030, Visi Indonesia 2045. Di samping itu, perkembangan 
teknologi serta penerapannya yang akan mengubah secara luas 
berbagai tatanan kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis, juga akan 
mempengaruhi arah pembangunan hukum. 

b. Cakupan Pembangunan Hukum Nasional 

Cakupan pembangunan hukum nasional menuju Indonesia Emas 
2045 meliputi semua komponen dari sistem hukum, baik dari komponen 
substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum maupun sarana dan 
prasarana hukum. Pada komponen substansi hukum, diharapkan pada 
tahun 2045 Indonesia memiliki sistem peraturan perundang-undangan 
yang mandiri dan lepas dari aturan-aturan hukum kolonial yang sudah 
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia tahun 
2045. Kemandirian tersebut tentu saja tetap menyesuaikan dengan 
standar dan praktek regulasi yang baik yang diakui secara luas di dunia 
internasional. Penataan regulasi menjadi kunci untuk mewujudkan hal 
ini. 

Pada komponen struktur hukum, lembaga-lembaga negara 
dan pemerintahan serta lembaga penegak hukum, termasuk para 
aparaturnya harus terus dikembangkan dan dimodernisasi untuk 
mendukung efektivitas dan efisiensi hukum yang berkeadilan, 
bermartabat, mengandung kepastian,  bermanfaat dan tertib. 

Komponen budaya hukum perlu mendapatkan perhatian dan 
fokus pada pembangunan hukum ke depan. Diharapkan di masa depan 
terbentuk budaya hukum masyarakat yang sadar dan patuh hukum 
karena kesadaran akan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Budaya hukum seperti itu dibentuk melalui 
pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan terutama keteladanan.

Pembangunan komponen sarana dan prasarana hukum 
merupakan persyaratan yang penting dalam menunjang bekerjanya 
hukum secara efektif. Sarana dan prasarana hukum tersebut meliputi 
baik yang bersifat fisik (tangible) maupun yang bersifat non-fisik 
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(intangible), termasuk teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai 
enabler.

c. Potensi yang Dapat Dikembangkan

Untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan DPHN 
secara efektif, maka semua potensi yang ada saat ini pada setiap 
komponen sistem hukum perlu digali, baik potensi sumber daya 
manusia, birokrasi, koordinasi kelembagaan, dunia pendidikan, 
partisipasi masyarakat, dan teknologi yang tersedia. Potensi ini akan 
menjadi modal strategis bagi pengembangan hukum nasional. Hal ini 
akan dielaborasi pada Bab III dokumen ini. 

d. Antisipasi atas Kendala yang Mungkin dihadapi

Identifikasi terhadap kendala dan tantangan yang akan terjadi 
dalam pembangunan hukum nasional perlu dilakukan agar dapat 
diantisipasi dan diatasi. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi 
dapat meliputi, namun tidak terbatas pada: pendekatan yang elitis 
dan tidak aspiratif, konsultasi publik yang prosedural namun tidak 
substantif dan tidak dikawal dengan baik, pendekatan yang kaku dan 
keengganan berubah, keterbatasan dukungan pendanaan, pendekatan 
yang cenderung sektoral sehingga sulit berkoordinasi, sumber daya 
manusia yang kurang adaptif terhadap kemajuan dan memiliki 
integritas moral yang rendah, kurangnya keteladanan, inkonsistensi 
dalam implementasi, dan lain-lain. Penelusuran lebih jauh terhadap 
kendala dan tantangan pada pembangunan masing-masing komponen 
sistem hukum akan dilakukan pada Bab II dokumen ini.

e. Kebijakan dalam Pembangunan Hukum

Kebijakan dalam pembangunan hukum dirumuskan dalam 
politik pembangunan hukum nasional. Pijakan utama dalam politik 
pembangunan hukum nasional hingga tahun 2045 adalah Pancasila, 
yang merupakan dasar negara dan sekaligus way of life Bangsa 
Indonesia yang digali dari kearifan bangsa, serta yang terbukti mampu 
mengantar sekaligus menjaga kelangsungan Bangsa Indonesia. 
UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen beberapa kali, yang 
merupakan Konstitusi Negara juga memberikan arah kebijakan dalam 
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pembangunan hukum, termasuk pembangunan hukum 2045.  

Di samping dua sumber hukum utama, yaitu Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, sumber-sumber hukum lain, baik 
pada tataran Undang-undang sampai dengan tataran di bawahnya 
sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 
juga terus dikembangkan untuk mengakomodasikan kepentingan 
nasional, namun dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban 
internasional Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional. 
Kebijakan dalam pembangunan hukum nasional, di satu sisi harus 
teguh mempertahankan dan mendasarkan pada  Pancasila dan 
Konstitusi Negara, namun pada sisi lain perlu menunjukkan kelenturan 
dan kemajuan sesuai dengan dinamika yang berkembang, baik 
internal maupun eksternal. Kebijakan ini juga akan disusun dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor yang telah dikemukakan di atas: 
kondisi dunia pada tahun 2045, serta potensi serta kendala dan 
tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Politik hukum 
pembangunan hukum nasional akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III 
dokumen ini. 

f. Arah dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional 

Secara umum, arah pembangunan hukum menuju Indonesia 
emas 2045 adalah merupakan bagian dari arah pembangunan secara 
keseluruhan, yang meliputi: pembangunan politik, pertahanan dan 
keamanan, hukum dan penyelenggaraan Negara, sosial budaya, 
sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. Arah pembangunan hukum harus sejalan 
dan bersifat mendukung arah pembangunan dalam arti luas tersebut. 
Oleh karena itu arah pembangunan hukum menuju Indonesia Emas 
2045 yang sekaligus merupakan Grand Design Pembangunan Hukum 
2045 perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan unsur 
maupun tahapannya sebagaimana tercermin dalam berbagai dokumen 
perencanaan yang ada. Arah pembangunan hukum juga harus mampu 
mengakomodasi berbagai kepentingan  secara proporsional agar 
perencanaan pembangunan yang dibuat mampu diimplementasikan 
secara efektif, efisien dan koheren. 
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Konsultasi publik yang inklusif dan substantif harus menjadi 
bagian dari proses yang terus dikawal dari perencanaan sampai dengan 
implementasinya, bahkan juga meliputi aspek monitoring dan evaluasi. 
Arah pembangunan hukum juga harus fleksibel dan adaptif, terutama 
terkait dengan perubahan-perubahan yang ditimbulkan dari kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap penerapannya. 
Dengan demikian Grand Design Pembangunan Hukum ini akan mampu 
menempatkan hukum pada posisinya yang tepat, yang tidak hanya 
mengikuti kegiatan manusia dalam berbagai dimensinya, namun 
juga adaptif terhadap kebutuhan sekarang serta antisipatif terhadap 
kebutuhan masa depan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab III 
dokumen ini. 

D. Sistematika Penulisan

Dokumen ini dibagi ke dalam tiga bab, masing-masing bab secara umum 
memuat;

Bab pertama berisi pengantar, permasalahan pembangunan hukum yang 
dihadapi dewasa ini, proyeksi pembangunan hukum pada era Indonesia emas 
(2045) dari perspektif global, regional dan nasional. Untuk mengantarkan 
pembaca, bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab kedua berisi mengenai kondisi sistem hukum saat ini. Pertama-tama 
akan diuraikan tentang konsep hukum dan tatanan hukum nasional yang diawali 
dengan uraian tentang konsep hukum, dan tatanan hukum nasional. Sub bab 
berikutnya menjelaskan kondisi masing-masing komponen sistem hukum, yaitu 
komponen substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana 
dan prasarana hukum. Pada masing-masing komponen akan diuraikan modal 
strategis, kondisi saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi. 

Bab ketiga berisi Grand Design pembangunan hukum Nasional, yang 
memuat uraian tentang politik hukum pembangunan hukum nasional tahun 
2045, strategi pembangunan hukum baik strategi pembangunan pada komponen 
substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana 
hukum. Di bagian akhir bab ini akan diuraikan tahapan dan fokus pembangunan 
hukum per lima tahun.
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BAB II

KONDISI PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM SAAT INI

A. Sistem Hukum

Sistem hukum suatu negara mencakup konsep-konsep atau teori nasional 
tentang hukum, sistem pendidikan hukum,  sistem penerapan hukum (pelayanan 
dan penegakan), dan aneka ragam sumber dan kaidah hukum. Berbagai 
komponen tersebut tersusun dalam sebuah kesatuan sistematik yang dapat 
dikenali sebagai sebuah sistem hukum suatu negara. Sistem hukum suatu negara 
akan mencerminkan kedudukan hukum serta sistem pengelolaan hukum dari 
negara tersebut, yang dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara 
yang lain.34 

Perbedaan sistem hukum antar negara tumbuh karena berbagai sebab, 
seperti perbedaan tatanan kultural, tatanan sosial, tatanan politik, tatanan 
ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tidak mungkin Indonesia 
mengadopsi seluruh sistem hukum lain, kecuali yang sesuai dengan dasar-dasar 
pandangan dan kebutuhan Indonesia sendiri, baik kebutuhan yang semata-
mata domestik maupun sebagai bagian dari pergaulan atau perhubungan 
internasional.35 Hingga saat ini, berbagai ketentuan dan sistem kerja hukum dari 
masa kolonial ada yang masih berlaku dan diterapkan. Hukum dan mekanisme 
kerja warisan tersebut sudah ketinggalan, bahkan ada yang bertentangan 
dengan dasar-dasar, tujuan, dan kedudukan Indonesia sebagai negara berdaulat 
dan merdeka. Selain itu, berbagai tatanan yang tumbuh akibat perkembangan 
pergaulan antar bangsa (global) telah menumbuhkan berbagai hukum baru (baik 
hukum domestik maupun hukum internasional). Kaidah-kaidah lama, acapkali 
menimbulkan kesenjangan, rasa tidak puas, bahkan pertentangan karena 
dianggap tidak lagi mencerminkan berbagai kebutuhan baru. Selama ini berbagai 
pembaharuan dilakukan dengan mengubah, menambah, atau memberikan 
penafsiran baru. Cara pembaharuan semacam ini tidak lagi memadai. Diperlukan 
satu politik perubahan hukum yang mendasar dan integral dalam rangka 
membangun satu sistem hukum nasional.

34 Bagir Manan, “Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional” (makalah disampaikan di 
Bandung, tahun 2011).

35 Ibid. 
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Sebagai suatu sistem, hukum nasional merupakan sub-sistem  atau salah 
satu institusi sosial dari sistem sosial Indonesia yang lebih besar. Hukum sebagai 
institusi sosial merupakan aspek umum dalam kehidupan masyarakat modern 
dan memiliki perbedaan dari institusi sosial lain. Sistem hukum berbeda dalam 
banyak hal dari lingkungan hukum di dalam masyarakat (dan tentu saja dari 
lingkungan ekstra sosialnya). Hukum bukanlah politik dan bukan ekonomi, bukan 
agama dan bukan pendidikan; tidak menghasilkan karya seni, menyembuhkan 
penyakit, dan tidak menyebarkan berita, meskipun tidak ada jika semua ini tidak 
berlangsung.36 Hukum sebagai institusi sosial bersaing dengan institusi sosial lain, 
sehingga dalam kehidupan sosial terkadang hukum dikesampingkan dan warga 
masyarakat lebih patuh pada institusi sosial lain, seperti institusi yang berdasarkan 
adat dan agama. Hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk pluralisme, namun 
dalam beberapa kasus dapat dinilai sebagai ketidakpatuhan terhadap hukum, 
yang memiliki bobot untuk menilai tingkat keefektifan hukum (legal effectiveness) 
atau keberhasilan hukum mewujudkan tujuan pembentukannya.

Sebagai subsistem sosial, hukum di samping memiliki norma-norma spesifik, 
juga menentukan institusi-institusinya sendiri, yang dapat berbeda dari institusi-
institusi di dalam sistem ekonomi dan politik. Dick W.P. Ruiter menegaskan bahwa 
lembaga-lembaga hukum (legal institutions) secara kasar dapat dikarakteristikkan 
sebagai sistem tersendiri yang mengatur bentuk perilaku sosial tertentu dalam 
keseluruhan sistem hukum. Tanda utama lembaga-lembaga hukum, yaitu dapat 
diperlakukan sebagai fenomena sosial yang independen.37 Pada karya sebelumnya 
Ruiter juga menyatakan bahwa dalam teori hukum institusional, sebagaimana 
berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu ekonomi institusional, teori-
teori yang berorientasi pada pilihan publik dalam ilmu politik, dan sosiologi 
institusional, terdapat kesepakatan umum pada konsep luas mengenai institusi, 
yaitu sebagai sistem aturan yang memberi kerangka kerja bagi tindakan sosial 
dalam pengaturan yang lebih besar. Keberadaan lembaga hukum ini ditandai 
dengan konsep hukum institusional (the concept of association), tatanan hukum 
sebagai bentuk kesatuan tindakan (a founded association), dan praktik yang sesuai 
dengan tatanan hukum (an operative association).38 Konsep hukum terdapat 

36 Niklas Luhmann, “Law as a Social System,” Revista Journal (2009) : 184, https://www.
researchgate.net/publication/200026833_Law_as_a_Social_System (diakses 6 Juni 2020).

37 Dick W.P. Ruiter, “Legal Institutions,” Springer Nature (2001): 71 https://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-94-015-9765-4_4 (diakses 8 Juni 2020).

38 Dick W.P. Ruiter, “A Basic Classification of Legal Institution,” Ratio Juris Vol 10, No.4. (1997): 358  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-9337.00066 (diakses 6 Juni 2020).
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dalam aturan konstitutif, baik muncul dari gagasan-gagasan sosial yang kemudian 
diterima oleh hukum maupun berasal dari desain hukum. Tatanan hukum 
menggunakan konsep-konsep hukum sebagai konsep yang valid, baik untuk 
sekadar penyebutan, pendefinisian, maupun pengaturan secara eksplisit. Aturan 
konstitutif dari konsep hukum institusional harus memiliki bentuk spesifikasi 
tindakan yang kinerjanya menghasilkan contoh-contoh konsep tersebut. Institusi 
hukum juga ditentukan keberadaannya berdasarkan praktik-praktik sosial yang 
menggambarkan penerimaan atau pengakuan anggota masyarakat terhadap 
konsep dan aturan konstitutif. 

1. Konsep Hukum

Sebagai sistem aturan yang spesifik, hukum membangun konsep-
konsep hukum tersendiri, meskipun sebagian diadopsi dari konsep yang 
ada pada institusi sosial lainnya. Konsep hukum lazim dijumpai dalam 
konteks norma-norma hukum. Isu utamanya tidak dapat dipisahkan dari 
penafsiran terhadap norma-norma tempat konsep hukum itu muncul. 
Dalam konteks pembangunan hukum nasional, konsep hukum di bidang 
ekonomi, politik, sosial, dan hukum, tidak sepenuhnya berasal dari gagasan-
gagasan masyarakat Indonesia. Sebagian besar konsep yang ada diciptakan 
oleh hukum melalui berbagai mekanisme, diantaranya transplantasi hukum 
(legal transplants) atau membawa dari hukum asing (borrowing from other 
system) atau mobilitas hukum lintas batas (transfrontier mobility of law), baik 
karena globalisasi atau menyesuaikan dengan kecenderungan internasional 
maupun akibat hubungan internasional dan transnasional yang multilateral 
maupun bilateral. 

Konsep hukum yang ditransplantasi ini, secara historis, dimulai sejak 
UUD NRI Tahun 1945 dibentuk, seperti konsep: negara hukum, hak asasi 
manusia, pemilihan umum yang demokratis, dan sistem pemerintahan 
desentralisasi. Demikian pula konsep hukum hasil transplantasi ini dapat 
ditemukan juga dalam peraturan perundang-undangan selain UUD Tahun 
1945, seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. 
Konsep hak kekayaan intelektual (HKI), kepailitan, perbankan, perseron 
terbatas, pidana, gugatan perwakilan kelompok, dan perjanjian atau kontrak 
merupakan beberapa contoh hasil transplantasi hukum. 
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Konsep hukum Nasional juga ada yang lahir dari gagasan-gagasan 
masyarakat Indonesia, seperti koperasi, perkawinan, musyawarah untuk 
mufakat, hak ulayat, dan perbankan syariah. Dalam perspektif perbandingan 
hukum, konsep-konsep hukum yang berasal dari bangsa atau sistem (tradisi) 
hukum lain bersaing dengan konsep-konsep nasional atau lokal. Oleh 
karena itu, konsep-konsep hukum dalam hukum nasional tidak statis, tetapi 
mengalami pertumbuhan atau perkembangan, meskipun tidak setiap lahir 
peraturan perundang-undangan baru membawa konsep hukum baru.

Konsep hukum dalam hukum nasional masih didominasi oleh konsep-
konsep yang berasal dari hukum asing (foreign law). Hal ini dipengaruhi 
sejarah hukum nasional. Tujuan di balik pembentukan Pasal II Aturan 
Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadikan hukum yang berlaku di 
Hindia Belanda sebagai hukum Nasional yang bersifat transisional, dalam 
perjalanan sejarah pembangunan hukum Nasional tidak mudah untuk 
diwujudkan melalui pembentukan konsep-konsep hukum berdasarkan 
gagasan-gagasan sosial Indonesia, setidak-tidaknya merujuk pada konsep 
yang melembaga dalam kehidupan sosial asli bangsa Indonesia. Kondisi ini 
menandai kompleksitas permasalahan pembangunan hukum Nasional dari 
sejarah hukum Nasional yang mendahului. Hal itu tidak menutup kenyataan 
bahwa hukum Nasional yang sebagian dibentuk dengan konteks kolonial 
telah diadaptasi dengan kondisi Nasional saat ini. Beberapa peraturan 
perundang-undangan baru dibentuk dengan mengkombinasikan konsep 
lama seperti masa kolonial dan kecenderungan internasional serta konteks 
nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal itu juga 
tampak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seiring dengan usaha untuk meningkatkan pemahaman bangsa 
Indonesia terhadap hukum nasional dengan harapan timbul kesadaran 
hukum yang lebih tinggi, maka konsep-konsep yang dipindahkan dari sistem 
hukum asing membutuhkan penerjemahan ke dalam istilah dan pengertian 
yang mudah dipahami. Indonesia sebagai negara multibudaya menghadapi 
potensi munculnya kesulitan terminologis dalam menerjemahkan 
ketentuan-ketentuan tertentu oleh bangsa Indonesia dalam konteks budaya 
masing-masing. Lebih dari itu, terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan men ggunakan konsep yang berbeda untuk fakta yang 
sama. Hal itu terjadi di antaranya disebabkan oleh perbedaan konteks 
historis maupun waktu pembentukan peraturan perundang-undangan, 



33Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020

sehingga sistematisasi konsep hukum masih diperlukan.

a. Problem Transplantasi Hukum Asing Ke dalam Hukum Nasional

Konsep hukum dalam hukum Nasional yang berasal dari hukum 
asing mengalami proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, 
namun sejarah menunjukkan pada prakteknya terdapat yang 
kurang adaptif dengan kondisi lokal dan budaya setempat. Sebagai 
contoh, transplantasi konsep “alternative dispute resolution” (ADR) 
yang ditranslasi menjadi “alternatif penyelesaian sengketa” (APS) 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Konsep yang ditransplantasi dan 
diterjemahkan termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian 
ahli yang merupakan hasil terjemahan langsung, dalam prakteknya 
mengalami persoalan adaptasi lokal, sehingga pencapaian tujuan 
transplantasi model penyelesaian sengketa itu menjadi problematik. 
Dalam upaya adaptasi lokal konsep-konsep generik yang terkandung 
dalam APS penting untuk dikonvergensi dengan konsep musyawarah, 
sehingga konsep musyawarah juga memeroleh jalan perkembangan 
mengikuti kecenderungan global.

Beberapa konsep hukum ditransplantasi dari sistem hukum lain 
yang tidak sesuai dengan sistem hukum dominan, seperti gugatan 
perwakilan kelompok (class actions) atau hak gugat warga negara 
(citizen lawsuit) yang bersumber dari tradisi common law dan imposisi 
ke dalam hukum acara perdata yang berkarakter Eropa Kontinental 
(civil law system). Model gugatan perwakilan kelompok (class action) 
ini di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sedangkan 
gugatan warga negara pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum acara 
perdata di Indonesia39 walau sudah ada beberapa yang sukses dan 

39 SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan 
Perkara Lingkungan Hidup yang mendefinisikan hak gugat warga negara sebagai Gugatan Warga 
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dimenangkan oleh penggugat.40

Adopsi model gugatan ini masih menyisakan permasalahan 
ketidakefektifan, yang berdasarkan teori perbandingan hukum dan 
budaya (comparative law and culture) dapat dijelaskan dengan 
munculnya ketidaksepadanan (mismatch) antara model (home system) 
dan resipien (host system). Demikian pula konsep “pendapat berbeda 
dari hakim” (dissenting opinion) yang ditransplantasi dari common law 
system, juga menghadapi persoalan efektivitas.

b. Pengaruh Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Konsep-konsep hukum yang lahir dari hukum Islam, khususnya di 
bidang perbankan syariah, sebagian besar konsep utamanya didominasi 
dengan istilah asli dalam bahasa Arab dan tidak diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia yang mudah dipahami, seperti “akad wadi’ah”, “akad 
wakalah”, “akad salam”, “akad istishna’”, “murabahah”, “musyarakah”, 
“mudharabah”, “syirkah”, piutang “qardh”, imbalan “ujrah”, dan 
“ijarah muntahiya bittamlik”. Hal ini lebih mudah dipahami apabila 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan 
untuk dipahami. Inkonsistensi penggunaan istilah ini terlihat dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
yang sebagian konsep hukum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
dengan menyertakan bahasa Arab, seperti “pengelola wakaf” (nazhir), 
“pemberi wakaf” (wakif). Lebih dari itu, Konsep “bank” juga tidak 
menggunakan bahasa Arab, bahkan juga dipergunakan istilah “letter 
of credit”, yang lazim dalam praktik perbankan konvensional dan tidak 
menggunakan bahasa Arab.

Berdasarkan gambaran di atas, mengenai konsep hukum dalam 
hukum nasional dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi, sehingga 
konsep-konsep hukum menunjukkan adaptasi dengan konteks budaya 
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan interpretasi dan dampaknya pada 

Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan 
melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya 
pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau Organisasi 
Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat.  

40 Terakhir dalam kasus Gugatan CLS kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 di 
Kalimantan Tengah. Putusan Kasasi MA perkara nomor 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 
Selasa tanggal 16 Juli 2019, menghukum Pemerintah (Presiden) dan Menteri KLHK untuk 
melakukan tindakan membuat sejumlah peraturan yang sampai saat ini belum ada.
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pemahaman masyarakat terhadap hukum nasional, tanpa mendistorsi 
pengertian yang dimaksud dalam pembentukannya. Dalam tataran 
konsep menunjukkan bahwa hukum Nasional membutuhkan kerangka 
kerja komunikatif (communicative framework), sehingga konsep-
konsep hukum baru yang diadopsi dapat dengan mudah memberi 
pengertian mengenai tingkah laku dalam situasi baru atau lingkungan 
dengan pandangan-pandangan moral baru.

c. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Sistem Hukum 

Perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya berbagai 
aktivitas di dunia virtual, baik kepentingan privat maupun publik, 
seperti perdagangan secara elektronik (e-commerce), pemerintahan 
elektronik (e-government; digital government), bahkan pengadilan 
elektronik (e-court). Pengaturan aktivitas-aktivitas elektronik ini 
membawa konsep hukum baru, seperti tanda tangan elektronik 
(e-signature), pembayaran secara elektronik (e-payment), dan 
persidangan secara online (e-litigation). Hal “terbaru” adalah terkait 
hubungan antar subjek “terpaksa” dilakukan melalui interface, 
terutama ketika pandemi Covid-19, para pihak tidak bertemu secara 
fisik, melainkan dengan fasilitas daring.

Konsep-konsep hukum baru ini muncul berdasarkan 
kecenderungan internasional dan praktik di berbagai negara dan 
sebagian besar ditranslasi langsung ke dalam bahasa Indonesia. Pada 
beberapa bidang hukum, konsep-konsep hukum yang lahir dari aktivitas 
secara elektronik ini masih melahirkan beberapa persoalan. Sebagai 
contoh, mengenai sistematisasi hukum yang relevan, seperti dapat-
tidaknya diterapkan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dalam hubungan dengan perdagangan elektronik 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan ini menunjukkan masih 
adanya kesenjangan antara konsep hukum baru dan interpretasi 
terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga potensial berdampak 
pada praktik hukum. 
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Munculnya multi interpretasi terhadap konsep-konsep hukum 
baru pada tataran praktis potensial mengakibatkan ketidakpastian 
hukum. Kemungkinan juga terjadi pertentangan antara konsep hukum 
baru dan konsep hukum lama disebabkan oleh peraturan hukum 
yang tidak jelas mengenai pemberlakuannya pada bidang terkait. 
Penggunaan tanda tangan elektronik (e-signature) dalam hubungan 
dengan praktik kenotariatan, dianggap belum didukung oleh peraturan 
memadai untuk dapat diterima sebagai tanda tangan yang valid karena 
dianggap bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, belum mengatur mengenai 
praktik notaris elektronik (cybernotary; e-notary), meskipun menurut 
UU ITE, dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang 
sah. Perkembangan konsep-konsep hukum baru dengan demikian 
membutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang 
relevan karena menganut konsep-konsep hukum konvensional atau 
terbatas dalam hubungan dengan aktivitas atau praktik dunia nyata 
(real world). Setidak-tidaknya meniscayakan pemahaman bidang 
hukum tertentu dengan konsep-konsep hukum konvensional untuk 
melakukan reinterpretasi, sehingga adaptif terhadap perkembangan 
konsep-konsep hukum baru.

2. Tatanan Hukum Nasional

Tatanan hukum dibedakan dengan tatanan sosial non hukum, baik yang 
bersifat ideal maupun riil. Tatanan sosial yang bersifat ideal seperti hukum 
agama dan tatanan etis, sedangkan tatanan riil seperti adat dan kebiasaan. 
Tatanan hukum dapat bersumber dari kedua tatanan sosial lainnya tersebut. 
Peran hukum dalam menciptakan dan melanggengkan tatanan sosial (social 
order) telah menjadi perhatian para ahli hukum semenjak zaman Aristoteles. 
Hukum Nasional dibangun dengan mengakomodasi tatanan-tatanan ideal 
dan riil itu, artinya sebagian berasal dari tatanan agama dan sebagian dari 
tatanan adat. Lebih dari itu, secara substansial, hukum nasional melakukan 
adaptasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional dan 
transnasional, selebihnya hukum internasional diterima dan diberlakukan 
berdiri sendiri.
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Berdasarkan asumsi tersebut, hukum nasional tidak berdiri sendiri 
dalam mengatur kehidupan sosial karena dalam praktik terdapat hukum 
internasional dan transnasional, di samping hukum masyarakat lokal, 
seperti hukum adat. Dalam hubungan ini muncul persoalan validitas norma-
norma itu sebagai norma yang dianggap memiliki kekuatan mengikat dan 
karena itu memiliki akibat hukum, terutama terhadap hukum internasional, 
transnasional, dan hukum adat. Penegasan UUD 1945 bahwa “Indonesia 
adalah negara hukum” memiliki implikasi bahwa tindakan-tindakan dalam 
kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus didasarkan 
pada hukum.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai validitas dan berlakunya 
hukum internasional dalam praktik sosial. Berdasarkan pandangan bahwa 
hukum adalah institusi, maka sifat kemampuan hukum untuk memaksakan 
norma-norma secara independen dari kepercayaan dan niat orang-orang 
yang tunduk pada norma-norma (yang merupakan titik paling mendasar 
dari institusi). Sebagai institusi, hukum mampu menciptakan alasan baru 
untuk bertindak, bahkan mungkin alasan yang independen dari kepentingan 
aktor. Dengan memanipulasi insentif melalui sanksi dan kemungkinan 
penolakan publik, undang-undang mencontohkan hal ini dengan bertindak 
atas dasar alasan subjektif atau motivasi.41 Validitas hukum menurut Searle 
sebagaimana dikutip oleh Ehrenberg bahwa kodifikasi merupakan jawaban 
terhadap masalah validitas, yaitu fakta sosial memperoleh status resmi 
melalui kodifikasi, yang dapat dipahami dengan merujuk hanya pada “the 
legislation of a legal norm, or perhaps the administrative enactment of a 
regulation.”42 Kodifikasi dimaksud dalam bentuk legislasi hukum Nasional, 
diantaranya UUD 1945, undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan 
daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Validitas dengan mendasarkan pada kodifikasi atau ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, saat ini, menimbulkan 
interpretasi beragam sehubungan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu 

41 Kenneth M. Ehrenberg, “The Institutionality of Legal Validity,” Philosophy and Phenomenological 
Research Vol. C, No.2 (2020): 278, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/phpr.12536 
(diakses 16 Juni 2020).

42 Ibid., hlm. 280.
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“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Salah 
satu interpretasi yang berkembang, yaitu hakim dapat menggali hukum 
yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat di luar 
peraturan perundang-undangan tentu memunculkan persoalan validitas, 
kecuali yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum 
adat pada masyarakat hukum adat. Pandangan lain mengemukakan bahwa 
hukum dimaksud tidak lain adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa penegasan kategori validitas hukum dalam praktik 
penegakan hukum masih membutuhkan kejelasan. Validitas hukum penting 
untuk disintesis dengan sumber hukum formal maupun materiil yang 
relevan dengan konteks budaya Indonesia yang dalam praktik kehidupan 
bermasyarakat tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Demikian pula apabila hukum dipahami sebatas pada peraturan 
perundang-undangan, maka masih membutuhkan ketentuan lebih jelas. 

a. Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Pertanyaan sekitar kaidah-kaidah internasional yang membentuk 
seperangkat aturan hukum yang tidak hanya berbeda, namun juga 
secara radikal otonom berbeda dengan tatanan hukum nasional 
selama ini telah menjadi semacam kontroversi. Tiga (3) konstruksi teori 
utama selama ini muncul kepermukaan: pertama, disebut dengan 
pendekatan monistik atau monism dengan Primat Hukum Nasional; 
kedua, doktrin dualistik atau dualism yang mengusulkan adanya dua 
sistem yang berbeda, yaitu Hukum Nasional dan Hukum Internasional; 
ketiga, yang berupaya mempertahankan kesatuan dari berbagai sistem 
hukum dengan Primat Hukum Internasional43.

Dalam doktrin dualistik radikal (sebagai lawan pandangan monistis) 
yang berakar pada gagasan Hegelian mengenai kehendak negara. 
Konsekuensinya hukum internasional dan hukum nasional tidak hanya 
memiliki sumber hukum berbeda, tetapi juga tatanan hukum yang 

43  Antonio Cassese, International Law, Edisi ke 2, (Oxford University Press, 2005), halaman 213-
217, sebagaimana dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supancana, dalam: Konsep-konsep Dasar 
Hukum Internasional dan Hukum Antariksa Internasional, (Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya 
2020), hlm. 8.
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berbeda. Negara dapat tidak terikat pada norma-norma internasional 
atas kehendaknya. Salah satu keniscayaan yang muncul, yaitu hukum 
internasional tidak dapat secara otomatis atau langsung diterapkan 
dalam hukum nasional; negara dapat memutuskan berdasarkan hukum 
internasional apabila kondisi memberi dampak pada norma-norma 
internasional dalam sistem hukum negara dan hukum internasional 
tetap diam dalam masalah ini. Oleh karena itu, untuk dapat diterapkan, 
hukum internasional harus ditransformasi atau diinkorporasi kedalam 
hukum domestik, dan konsekuensinya semata-mata operatif sebagai 
bagian dari tatanan hukum domestik dan bukan sebagai hukum 
internasional per se – sebab hukum internasional itu sendiri, hanya 
dapat menyatakan hak dan kewajiban untuk negara, bukan untuk 
individu. Pendekatan ini menghindari permasalahan berkaitan dengan 
supremasi dari satu sistem hukum atas sistem hukum lainnya. 

Dalam hal terjadi konflik antara hukum internasional dan hukum 
nasional, maka dualisme radikal menganggap bahwa pengadilan 
domestik menerapkan hukum domestik berdasarkan aturan yang ada 
sebelumnya. Performansi dan penegakan yang efektif dari hukum 
internasional sangat  bergantung pada keterbukaan hukum domestik.44

Di samping itu terdapat pandangan lebih moderat daripada 
pandangan dualistis. Menurut pandangan yang ditawarkan Dionisio 
Anzilotti ini, terdapat perbedaan dasar validitas antara hukum 
internasional dan domestik. Hukum internasional didasarkan pada 
asas pacta sunt servanda, sedangkan hukum negara didasarkan pada 
kewajiban untuk mematuhi perintah legislatif (the duty to obey the 
legislator’s commands). Lebih dari itu, hukum internasional hanya dapat 
memaksakan kewajiban pada negara, bukan individu, dan tidak dapat 
memiliki dampak pada validitas atas pelanggaran hukum domestik. 
Oleh karena itu, hukum internasional hanya dapat mengklaim validitas 
dalam tataran hukum domestik melalui kebijakan legislasi negara 
itu sendiri, untuk mengimplementasikan dan mentransformasikan 
hukum internasional kedalam hukum nasional. Atas dasar hal tersebut, 
substansi asli norma-norma internasional yang ditransformasi 

44 Paul Gragl, Legal Monism, Law, Philosophy, and Politics, (Oxford: 
Oxford University Press, 2018), hlm. 36-37 https://books.google.co.id/
books?id=SGdRDwAAQBAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=legal+validity (diakses 16 Juni 2020). 
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diubah vis-à-vis sesuai yang dimaksud hukum nasional. Konsekuensi 
dari pandangan ini, mengecualikan konflik normatif antara hukum 
internasional dan domestik.45 

Dalam praktik di Indonesia tampak mengikuti pendekatan 
moderat, meskipun secara konseptual pandangan dualistik yang 
radikal maupun moderat memiliki kritik bahwa saat ini, telah umum 
bagi norma-norma hukum internasional untuk mengikat negara tanpa 
dinyatakan dan diterapkan dalam berbagai bentuk kesepakatan. 
Sebagaimana norma-norma ius cogen yang valid dan mengikat pada 
semua subjek hukum internasional tanpa mensyaratkan persetujuan 
secara individual, disebabkan komponen krusial dari karakternya, 
seperti dinyatakan dalam Article 53 the Vienna Convention on the Law 
of Treaties (VCLT), yang menerima dan mengakui melalui klausula “the 
international community of states as a whole”.46  Meskipun demikian, 
beberapa analisis dalam literatur, menegaskan pandangan Indonesia 
terhadap berlakunya hukum Internasional belum jelas, sebagian 
menyatakan Indonesia menganut pandangan dualistis:47

Mengingat kurangnya bukti monisme yang diberikan dalam 
literatur, tidak mengherankan jika sebagian besar sarjana Indonesia 
menyimpulkan bahwa Indonesia menganut dualisme. Banyak dari 
sarjana ini merujuk pada dua contoh untuk mendukung kesimpulan 
ini. Yang pertama adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut ("UNCLOS") tahun 1982. Parlemen Indonesia 
secara resmi meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 1985. Namun demikian, pengesahan tersebut tidak 
mengganggu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan 
Indonesia, yang tetap berlaku lebih dari sepuluh tahun setelah ratifikasi. 
Baru setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia diberlakukan untuk mengimplementasikan UNCLOS barulah 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia 
akhirnya diganti.

45 Ibid., hlm. 37.
46 Ibid., hlm. 40.
47 Simon Butt, “The Position of International Law within The Indonesia Legal System,” Emory 

International Law Review Vol.28. Issue 1 (2014): 9, https://law.emory.edu/eilr/content/
volume-28/issue-1/recent-developments/international-law-indonesian-legal-system.html 
(diakses 25 Oktober 2020).
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(Given the paucity of evidence for monism provided in the 
literature, it is unsurprising that most Indonesian scholars conclude 
that Indonesia is dualist. Many of these scholars refer to two examples 
to support this conclusion. The first is the 1982 United Nations 
Convention on the Law of the Sea (“UNCLOS”). Indonesia’s Parliament 
formally ratified the Convention by Law No. 17 of 1985. However, this 
ratification did not disturb Law No. 4 of 1960 on Indonesian Waters, 
which remained in force for more than ten years after the ratification. 
Only when Law No. 6 of 1996 was enacted to implement UNCLOS was 
Law No. 4 of 1960 finally replaced.)

Simon Butt sendiri menyatakan bahwa secara formal, Indonesia 
adalah monistis, setidak-tidaknya sebagian:48

Meskipun masih banyak ketidakpastian, ada alasan yang 
menunjukkan bahwa Indonesia mungkin secara formal adalah monistis, 
setidaknya sebagian. Beberapa perjanjian tampaknya diterapkan 
secara otomatis, terutama perjanjian bilateral yang menyangkut hal-
hal tertentu yang akan dijalin bersama oleh Indonesia. Selain itu, 
beberapa pengadilan Indonesia tampaknya setuju dengan hukum 
internasional, meskipun penggunaannya terutama untuk membantu 
penafsiran dalam kasus-kasus konstitusional. Dalam kasus yang ada, 
Mahkamah Agung telah menggunakan hukum internasional hanya 
sebagai bantuan untuk mengisi kekosongan hukum Indonesia, bukan 
untuk menimpanya.

(While there remains much uncertainty, reasons exist to suggest 
that Indonesia might be formally monist, at least in part. Some treaties 
appear to be automatically applied, particularly bilateral treaties that 
concern specific matters on which Indonesia pledges to co-operate. 
Also, some Indonesian courts appear amenable to international 
law, though its use has been primarily as an aid to interpretation in 
constitutional cases. In the available cases, the Supreme Court has 
used international law only as an aid to fill in gaps in Indonesian law, 
not to override it.)

48 Ibid., hlm. 27. 
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Dalam praktek berhukum di Indonesia belum menjadi preferensi 
untuk mengikuti pandangan monistis yang lebih realistik dalam 
melihat berlakunya hukum internasional dalam tataran hukum 
Nasional. Analisis-analisis literatur dengan bukti ketidakpastian itu, 
menunjukkan bahwa masih diperlukan penegasan kembali secara 
formal dengan mengeliminasi praktik-praktik yang menunjukkan bukti 
sebaliknya. Ke depan, dengan semakin berkembangnya berbagai 
instrumen internasional, dalam bentuk Hard Laws maupun Soft Laws, 
yang mencerminkan standar internasional, baik berupa international 
common practices maupun international best practices, maka perlu 
dipertimbangkan secara serius untuk memantapkan posisi Indonesia 
terkait hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional, 
khususnya kemungkinan preferensi penerapan Monisme dengan 
Primat Hukum Internasional.

b. Hukum Nasional dan Hukum Adat

Persoalan lain yang dihadapi dalam praktik berhukum di Indonesia, 
yaitu mengenai berlakunya hukum adat. Meskipun hukum adat diakui 
dan dapat diterapkan, namun sangat bergantung pada keberadaan 
dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA). Mengingat 
keberadaan MHA merupakan conditio sine qua non bagi pengakuan 
terhadap hukum adat, maka pengakuan atas hukum adat di Indonesia, 
baik melalui Konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-
undangan di bidang tertentu lainnya masih menyisakan persoalan 
validitas. Hal ini disebabkan pengakuan secara formal [pengakuan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 
Desa) atas keberadaan desa adat masih belum terwujud.49 Sebagai 
contoh di Provinsi Bali di mana hukum adat berlaku secara optimal, 
tidak menetapkan desa adat terhadap Masyarakat Hukum Adatnya 
(MHA) seperti dalam pengaturan UU Desa, karena konsep desa adat 
yang diatur dalam UU Desa tidak sesuai dengan kehidupan atau 
konsep MHA yang berlaku di Bali. Beberapa Daerah sudah menetapkan 
prosedur dan pengakuan MHA seperti di Sumatera Barat, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Tengah, Maluku dan Papua serta daerah setingkat 

49 Data Kemendagri menunjukkan belum ada pemerintahan selevel desa yang berkode 03, yang 
berarti desa adat, karena 01 adalah kode desa dan 02 adalah kode kelurahan. 
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kabupaten lainnya. Di Provinsi Bali pada tahun 2019 telah, telah 
diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 
tentang Desa Adat di Bali,50 sebagai bentuk pengaturan Desa Adat 
dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), antara lain:

1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan 
dan peran Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya 
sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa 
Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi 
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3) memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal 
masyarakat Desa Adat secara sakala dan niskala;

4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi Krama Desa Adat 
dalam pengembangan potensi dan Padruwen Desa Adat untuk 
kesejahteraan bersama;

5) memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, 
efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi Krama Desa 
Adat guna mewujudkan kesejahteraan umum;

7) meningkatkan ketahanan sosial budaya Krama Desa Adat guna 
mewujudkan Krama Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan 
sosial sebagai bagian ketahanan nasional;

8) mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan 
berdikari sebagai bagian upaya memperkuat sistem perekonomian 
nasional; dan

9) memperkuat Krama Desa Adat sebagai subyek pembangunan. 

Kondisi ini menunjukkan adanya “ketegangan” 
(ketidakharmonisan) antara hukum Nasional dan masyarakatnya, yang 
potensial memengaruhi keabsahan klaim dan pemanfaatan sumber 
daya alam (SDA) yang merupakan bagian dari wilayah dan kekayaan 
MHA. Tidak mengherankan apabila masih terjadi konflik atau sengketa 

50 Perda Bali ini tidak merujuk pada UU Desa (UU 6/2014), tetapi UU Pemerintahan Daerah (UU 
23/2014).
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mengenai SDA antara MHA dan pengelolaan dan pemanfaatan SDA 
oleh entitas bisnis yang memeroleh izin dari pemerintah, bahkan konflik 
vertikal dengan Pemerintah. Pengakuan secara hukum mengenai 
pengelolaan dan pemanfaatan SDA oleh MHA pun umumnya muncul 
sebatas pada tingkatan pemerintah daerah provinsi. Seperti di Provinsi 
Papua dibentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 
Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Masyarakat Hukum Adat Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa “hutan adat bukan lagi hutan 
negara”, atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, 
tanggal 10 Desember 2015, yang mendekriminalisasi atas pemanfaatan 
SDA untuk tujuan sendiri dan bukan komersial oleh masyarakat yang 
hidup secara turun-temurun di dalam hutan, masih membutuhkan 
langkah konkrit dari pemerintah untuk melaksanakan. Kondisi ini 
disebabkan oleh implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sangat 
ditentukan oleh kepatuhan, ketaatan, dan kesadaran hukum dari 
pihak-pihak terkait. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki  lembaga 
atau instrumen pengeksekusi.51 Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi 
dipandang sebagai hukum yang mengikat, maka tatanan hukum yang 
lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi masih menyisakan persoalan 
penegakannya. 

c. Praktik yang Sesuai Peraturan Hukum

Isu ini berkaitan dengan efektivitas hukum sebagai instrumen 
kontrol sosial yang sangat bergantung pada asumsi-asumsi pembentuk 
dan pengimplementasi hukum mengenai perilaku manusia.52 Peraturan 
hukum dibentuk untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Perilaku-
perilaku yang dilarang atau diperbolehkan bergantung pada penilaian 
pembentuk hukum mengenai suatu perilaku itu patut untuk dilarang 
atau diperbolehkan untuk dilakukan. Tidak semua perilaku yang 
diasumsikan buruk oleh pembentuk hukum dinilai sama oleh adresat 

51 Fajar Laksono Soeroso, et al, Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan 
No.95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Perkasa, Sumbawa, NTB), (Jakarta: Pusat Penelitian 
Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016) hlm. 36, https://mkri.id/
index.php?page=download.Penelitian&id=28 (diakses 18 Juni 2020).

52 John S. Carroll, “Compliance with the Law,” Law and Human Behavior Vol.11. Issue 4 (1987): 
319, https://link.springer.com/article/10.1007/BF01044744#Abs1 (diakses 18 Juni 2020).



45Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020

hukum, demikian pula sebaliknya. Padahal, tujuan yang diharapkan 
dapat dicapai melalui penerapan hukum apabila adresat hukum atau 
warga masyarakat mematuhi hukum. 

Ketidakpatuhan adalah indikator berkurangnya tingkat efektivitas 
hukum, sekaligus menjelaskan ketidakoptimalan pencapaian tujuan 
yang ditetapkan dalam pembentukan hukum. Ketidaksesuaian praktik-
praktik sosial pada hukum dapat disebabkan oleh norma-norma sosial 
atau tatanan-tatanan sosial lain yang lebih mengikat masyarakat. 
Hal ini dapat terjadi karena dalam kehidupan bangsa Indonesia, 
hukum bersaing dengan tatanan sosial lainnya. Hukum yang kuat 
akan melemahkan tatanan sosial lain pada bidang-bidang kehidupan 
sosial. Demikian pula sebaliknya, apabila hukum yang lemah akan 
memperkuat berlakunya tatanan sosial non-hukum. 

d. Penegakan Hukum 

Di luar persoalan validitas peraturan hukum, kekuatan hukum 
ditentukan oleh aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang 
lemah, maka akan memengaruhi efektivitas hukum. Praktik sosial 
yang sesuai dengan hukum tidak selalu dapat diharapkan dengan 
mengandalkan adanya peraturan hukum belaka karena peraturan 
hukum tidak menghasilkan proses otomatis adanya kepatuhan hukum. 
Penegakan hukum merupakan prasyarat kesesuaian praktik sosial pada 
hukum.

Di bidang hukum pidana, penegakan hukum memiliki dampak 
pada penjeraan (deterring) dan/atau mereduksi aktivitas tindak pidana 
(kejahatan) meskipun jenis pencegahan bervariasi bergantung pada 
sifat tindak pidana.53 Demikian pula dalam bidang hukum administrasi, 
penegakan hukum yang berakhir dengan penjatuhan sanksi non 
punitif, merupakan insentif pada kepatuhan terhadap peraturan-
peraturan hukum administrasi. Isu mengenai penegakan hukum, 
secara umum, masih dihadapkan pada persoalan kelembagaan, 
preferensi, model, termasuk instrumen penegakan (enforcement tool) 
maupun tingkat penegakannya itu sendiri, bahkan persoalan keadilan 

53 John N. Gallo, “Effective Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime,” The Journal 
of Criminal Law & Criminology Vol.89. No.4 (1998): 1475, https://scholarlycommons.law.
northwestern.edu/jclc (diakses 18 Juni 2020).
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dan ketidakberpihakan (impartial law enforcement).

Dalam bidang kelembagaan penegakan hukum, pada bidang 
hukum tertentu masih menghadapi permasalahan multi institusi, 
seperti lembaga penyidik tindak pidana korupsi. Multi Institusi ini, dari 
perspektif ajaran “hukum dan ilmu ekonomi” (“law and economics”), 
di samping menghadapi persoalan instrumentasi hukum, juga efisiensi. 
Sebagai akibatnya multi institusi ini mengakibatkan terjadinya tarik-
menarik penegakan hukum berdasarkan kepentingan institusi itu, di 
samping kepentingan pencapaian tujuan hukum. Tidak mengherankan 
apabila kemudian memunculkan potensi konflik di antara lembaga-
lembaga penegak hukum, padahal secara institusional lembaga-
lembaga itu dibentuk untuk memenuhi kepentingan dan mencapai 
tujuan sama. Multi Institusi dengan berbagai problemnya muncul 
pada penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi. Keberadaan 
Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Tim 
Saber Pungli yang ada di Pusat serta disetiap Daerah yang melaksanakan 
fungsi penyidikan tindak pidana korupsi dapat menjadi contoh dalam 
kasus ini. Di sisi lain, kondisi ini memunculkan ironi yang dapat dijelaskan 
melalui masih tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia, setidak-
tidaknya menurut data Transparency international. Lebih dari itu, multi 
institusi melahirkan penilaian mengenai superioritas dan inferioritas 
antara satu dan lainnya.

e. Hegemoni Politik Dalam Pranata Hukum

Dalam hal preferensi penegakan hukum di bidang hukum publik, 
pada tingkatan makro sangat bergantung pada kebijakan Polri (dalam 
hukum pidana) dan lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan 
penegakan hukum administrasi. Sebagaimana literatur mengenai 
penegakan dan kepatuhan terhadap hukum adalah “masalah politik” 
karena regulasi adalah proses politik dan dibentuk oleh gagasan dan 
teori politik yang saling bersaing, meskipun banyak studi empiris 
mengabaikan variabel politik secara keseluruhan54 Dari perspektif ilmu 
politik, Regulasi dikonseptualisasikan sebagai komoditas yang dipasok 

54 Jodi L. Short, “The Politics of Regulatory Enforcement and Compliance: Theorizing and 
Operationalizing Political Influences,” Regulation & Governance (2019): 1, https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/epdf/10.1111/rego.12291 (Diakses 18 Juni 2020).
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oleh regulator dan dikonsumsi oleh publik, industri yang diatur, dan 
kelompok kepentingan lainnya. Politisi dianggap sebagai pemaksimator 
dukungan politik yang mementingkan diri sendiri dalam bentuk suara 
atau uang yang diperlukan untuk mendapatkan suara. Kelompok 
kepentingan dapat membeli hasil pengaturan yang mereka sukai 
dengan memberikan dukungan finansial atau politik lainnya kepada 
politisi atau regulator. Kelompok-kelompok kepentingan yang memasok 
paling banyak dukungan kepada para politisi atau pembuat peraturan 
menuai manfaat peraturan terbesar.55 Hal ini juga berlaku sebaliknya, 
yaitu dalam kasus penolakan peraturan perundang-undangan atau 
rancangan peraturan perundang-undangan atau regulasi lain, seperti 
lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009 tentang Pertambangan, 
Mineral, dan Batubara, dan Rancangan Undang-Undang Haluan 
Ideologi Pancasila serta Undang_undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja.

Tidak sedikit penegakan dan kepatuhan pada hukum memeroleh 
reaksi dengan melibatkan penilaian dari perspektif politik, baik 
berhubungan dengan tindak pidana umum maupun khusus. Isu 
politik dalam penegakan hukum memengaruhi kepatuhan hukum, 
setidak-tidaknya luaran dari hukum dan proses-proses hukum. Kondisi 
ini menjadi tantangan bagi penegakan hukum dan harapan atas 
kepatuhan pada hukum atau hambatan bagi pembentukan hukum 
yang efektif. Masalah umum penegakan hukum publik (public law 
enforcement) dapat dipandang sebagai salah satu dari memaksimalkan 
kesejahteraan sosial. Dengan kesejahteraan sosial, mengacu pada 
manfaat yang diperoleh individu dari perilaku mereka, dikurangi 
biaya yang mereka keluarkan untuk menghindari kerugian, kerugian 
yang mereka sebabkan, biaya menangkap pelanggar, dan biaya 
menjatuhkan sanksi pada mereka (termasuk segala biaya yang terkait 
dengan keengganan risiko).56 Penegakan hukum sebagai permasalahan 
kesejahteraan sosial, merupakan isu kritis dalam penegakan hukum 

55 Ibid. hlm. 3.
56 A. Mitchell Polinsky, “The Theory of Public Enforcement of Law,” dalam A. Mitchell Polinsky and 

Steven Shavell, Edt., Handbook of Law and Economics. Vol.1. (2007), hlm. 406, http://www.law.
harvard.edu/faculty/shavell/pdf/07-Polinsky-Shavell-Public%20Enforcement%20of%20Law-
Hdbk%20LE.pdf (diakses 18 Juni 2020).
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di Indonesia. Artinya, kalkulasi ekonomi perlu dipertimbangkan dalam 
penegakan hukum untuk menilai kepatuhan hukum sebagai persoalan 
kesejahteraan sosial di samping persoalan politik dan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, Hukum Nasional sebagai institusi sosial, 
keefektifannya membutuhkan kompleks pendekatan, di samping 
pendekatan berdasarkan pencapaian tujuan hukum, juga pertimbangan 
sosial, politik, dan ekonomi. Kompleksitas pendekatan ini penting 
sebab hukum dibentuk dan diterapkan atau dituntut kepatuhan 
warga masyarakat tidak dalam kekosongan situasi dan konteks. Dalam 
proses pembentukan hukum, konsep, institusi, dan sistem hukum 
dunia yang menjadi rujukan menjadi bahan dasar untuk menentukan 
kesesuaian hukum dan masyarakat yang diatur. Kesesuaian hukum dan 
masyarakatnya, termasuk sistem hukum yang persisten menentukan 
kepatuhan dan bekerjanya hukum melalui penegakan hukum. Lebih 
dari itu, pertimbangan faktor ekonomi dan politik merupakan isu yang 
tidak dapat dikesampingkan dalam kebijakan penegakan hukum di 
Indonesia.

B. Komponen-Komponen  Sistem Hukum

1. Komponen Substansi Hukum

a. Modal Strategis Pembangunan  Komponen Substansi Hukum

Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu strategi 
pembangunan nasional yang telah berusia kurang lebih empat 
dasawarsa sejak dideklarasikannya model hukum dan pembangunan 
pada tahun 1970. Model hukum dan pembangunan yang dikembangkan 
dan kemudian dicantumkan dalam GBHN saat itu dan juga diajarkan di 
dalam pendidikan hukum di Indonesia telah menetapkan fungsi dan 
peranan hukum dalam pembangunan yaitu sebagai penentu arah 
kebijakan pembangunan di bidang hukum. Fungsi hukum yang utama 
adalah sebagai rekayasa sosial (a tool of social engineering) yang 
diharapkan dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat 
dan berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional.57

57 Abd. Halim, “Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No. 25 Tahun 
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” Al-Mazahib Volume 2 No. 2 (2014), 
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1368/1189 (diakses 12 June 
2020).
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Substansi hukum adalah komponen pertama yang disampaikan 
oleh Lawrence M. Friedman.58 Dari aspek substansi hukum, salah 
satu bahasannya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-
undangan. Kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia 
saat ini masih banyak  ditemukan  permasalahan baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah. Permasalahan tersebut antara lain: 
peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan 
dan perkembangan masyarakat sehingga hukum menjadi tertinggal 
dan peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi 
secara efektif dan efisien. Kedua kondisi ini menimbulkan beberapa 
dampak seperti hukum ditinggal oleh masyarakat, hukum tidak dapat 
berjalan dengan baik, daya guna dan hasil guna peraturan perundang-
undangan masih rendah, dan peraturan perundang-undangan kurang 
memberikan kepastian hukum. 

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan peraturan 
perundangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian 
Hukum dan HAM telah melakukan evaluasi peraturan perundang-
undangan dengan menggunakan metode 6 Dimensi  (6D)   yaitu dimensi 
Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, 
dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi 
kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan. Berikut ini jumlah dan pemetaan hasil evaluasi 
terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PUU) sejak 2016 hingga 
tahun 2020 yang dilakukan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 
BPHN:

Tabel 1 : Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan  
Sejak Tahun 2016-2020

No. PUU Jumlah
1 Undang-Undang 222

2 PERPU 2

3 Peraturan Pemerintah 225

4 Peraturan Presiden 89

58 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), 
Penerjemah oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 7.
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No. PUU Jumlah
5 Keputusan Presiden 8

6 Peraturan Daerah 7

7 Instruksi Presiden 4

8 Peraturan Menteri 195

9 Peraturan Lembaga 34

10 Keputusan Menteri 4

11 Peraturan Badan 1

12 Perdirjen 2

13 Kepdirjen 1

14 Surat Edaran 1

 TOTAL 795
 

(Sumber: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)

Dari evaluasi yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 
6D, permasalahan yang paling banyak ditemukan adalah permasalahan 
mengenai kejelasan rumusan, disharmoni pengaturan dan efektivitas 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi 1330 PUU 
yang telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan 
terdapat 4.994 temuan pasal bermasalah, baik pada dimensi Pancasila, 
ketepatan jenis PUU, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, 
kesesuaian dengan asas materi muatan dan efektivitas pelaksanaan.

Dalam kaitannya dengan kejelasan rumusan, perumusan peraturan 
perundang-undangan yang kurang jelas dapat mengakibatkan sulitnya 
pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan perbedaan interpretasi 
yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Sering kali isi peraturan 
perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak 
individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangan pluralisme 
dalam berbagai hal serta tidak responsif terhadap gender.59 Pada 
asasnya undang-undang yang baik adalah undang-undang yang 
langsung dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan 

59 Azmi Fendri, “Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunanhukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmu 
Hukum Volume 2 Nomor 2 (2011), https://media.neliti.com/media/publications/9119-ID-
perbaikan-sistem-hukum-dalam-pembangunan-hukum-di-indonesia.pdf (diakses 12 Juni 2020).
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pelaksanaan lebih lanjut.60 Akan tetapi beberapa undang-undang 
memang mengharuskan adanya pengaturan lebih lanjut (didelegasikan 
pada Peraturan Pemerintah atau peraturan-perundang-undangan lain 
yang lebih rendah) sebagai peraturan pelaksanaan. Namun ternyata 
praktek ini kerap menjadi penghambat operasionalisasi undang undang 
tersebut. Berbagai undang-undang yang dibuat pasca reformasi banyak 
yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif yang disebabkan oleh 
peraturan pelaksana yang diperintahkan untuk dibuat oleh undang-
undang tidak segera dibuat.

Permasalahan peraturan perundang-undangan yang saat ini 
dapat digolongkan ke dalam dua aspek yaitu:

1) Permasalahan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan  

Permasalahan kualitas ini ditunjukkan oleh tumpang 
tindih berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat 
pusat maupun daerah serta ketidakefektifan suatu peraturan 
perundang-undangan, salah satunya dengan alasan belum ada 
peraturan pelaksanaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad 
Sodiki mengutip Nonet dan Selznick, dalam rangka pencapaian 
tujuan hukum, substansi hukum harus jelas dan terdapat tanggung 
jawab yang efektif. Jadi hukum harus senantiasa melakukan 
penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh 
masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika, salah 
satu faktor terjadinya dinamika itu ialah adanya politik hukum, 
karena hukum diarahkan kepada “iure constituendo”, atau hukum 
yang seharusnya berlaku.61 Bila hukum hendak menjadi efektif, ia 
harus mampu memiliki dinamika ini.  

Di bawah ini merupakan ilustrasi problem kualitas PUU 
yang saat ini masih dihadapi, baik ditinjau dari aspek norma 
pengaturannya (disharmoni pengaturan, ketepatan jenis PUU, 
kejelasan rumusan, kesesuaian dengan asas/prinsip hukum), 
maupun dari aspek penerapannya (efektivitas dan efisiensi 

60 F. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 
2007), hlm. 12.

61 Achmad Sodiki, “Politik Hukum Agraria: Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum,” Jurnal Arena 
Hukum Nomor 8 (1999).
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pelaksanaannya). Data diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi 
243 peraturan perundang-undangan (terkait indikator ease of 
doing busines/EoDB) yang dilakukan BPHN pada tahun 2018.

Tabel 2: Temuan Masalah Dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait EoDB yang 
Dilakukan BPHN pada Tahun 2018

No. Kelompok Kerja Jumlah PUU 
yang dianalisis

Dimensi

1 2 3 4 5

1. Memulai Usaha (Starting 
Business)

27 31 32 - 39 31

2. Perdagangan Lintas Negara 
(Trading Across Borders)

13 8 12 - - 28

3. Ketenagakerjaan 17 23 19 30 - 64

4. Perkreditan (Getting Credit) 11 9 - 11 - 28

5. Perpajakan (Paying Taxes) 21 3 41 137 21 8

6. Perlindungan Investor 
Minoritas (Protecting 
Minority Investors)

7 7 9 22 3 12

7. Badan Usaha 26 29 32 75 40 88

8. Kepailitan (Resolving 
Insolvensy)

19 21 129 75 12 82

9. Penegakkan Hukum Kontrak 
(Enforcing Contracts)

17 33 42 29 15 56

10. Ketenagalistrikan (Getting 
Electricity)

26 21 11 39 46 32

11. Perizinan (Dealing with 
Construction Permit)

21 37 40 109 30 15

12. Pendaftaran dan Pendataan 
Pertanahan (Registering 
Property)

38 38 62 72 26 48

Jumlah 243 260 429 599 232 492
 

(Sumber: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)

2) Permasalahan Kuantitas Peraturan Perundang-Undangan 

Selain persoalan kualitas, pembentukkan Peraturan Perundang-
Undangan dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan, 
sedangkan jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang 
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dicabut/diubah tidak sebanding dengan jumlah penambahan. 
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang terus meningkat 
tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas, baik dari dimensi 
disharmoni, maupun dimensi efektivitas/efisiensi pelaksanaan, 
berpotensi memunculkan masalah baru, seperti: tumpang tindih 
peraturan, ketidakpastian hukum, serta menimbulkan biaya/
beban yang berlebihan baik kepada negara maupun masyarakat 
serta dunia usaha. Tren kenaikan jumlah peraturan perundang-
undangan dapat terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1: Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Dari Tahun 1945 s.d. Tahun 2019

(Sumber: https://bphn.jdihn.go.id/)
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Gambar di atas menunjukkan jumlah peraturan perundang-
undangan naik secara drastis pasca reformasi. Kenaikan terbesar 
nampak pada  tataran peraturan-peraturan pelaksana seperti 
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sementara itu, di 
luar lima jenis peraturan perundang-undangan yang nampak pada 
gambar di atas, terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan 
lain yang turut menyumbangkan lonjakan jumlah maupun 
kompleksitas peraturan perundang-undangan sebagaimana 
ditunjukkan pada Tabel jumlah peraturan perundang-undangan 
tahun 2020 di bawah ini. 

Tabel 3: Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tahun 2020

Jenis Peraturan Perundang-Undangan Jumlah 

Peraturan Tingkat Pusat 

Undang-Undang 1.698

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 182

Peraturan Pemerintah 4.616

Peraturan Presiden 2.117

Peraturan Menteri 15.304

Peraturan BPK 28

Peraturan BI 1.164

Peraturan OJK 383

Peraturan LPNK 3.976

Peraturan Tingkat Daerah 

Peraturan Daerah 188.355
(Sumber: peraturan.go.id dan jdihn.go.id)

b. Tantangan Pembangunan Komponen Substansi Hukum

Kemajuan teknologi akan memunculkan kondisi masyarakat yang 
semakin sederhana dan bergantung pada teknologi digital. Di mana 
setiap aktivitas dan perbuatan hukum dapat dilakukan secara elektronik, 
maka aktivitas yang konvensional sudah tidak lagi menjadi kegiatan 
utama, misalnya transaksi jual beli, pembayaran, perjanjian. Dengan 
demikian segala aktivitas yang mengakibatkan hubungan hukum 
semakin bergantung dengan teknologi, membutuhkan pengaturan 
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yang menjamin kepastian hukum terkait alat pembuktian dan proses 
di pengadilan. Kreativitas serta inovasi dalam pembangunan substansi 
hukum diperlukan untuk dapat menjawab berbagai persoalan baru 
dalam masyarakat yang terus berubah dengan cepat.

Dengan demikian, pembangunan materi hukum akan menghadapi 
tantangan-tantangan di antaranya:

1) Penyesuaian materi hukum dengan perkembangan teknologi yang 
akan berdampak pada seluruh sektor pembangunan. Penyesuaian 
materi hukum dan penerapannya sebagai contoh misalnya pada 
persoalan status alat bukti elektronik di lapangan hukum perdata 
dan hukum pidana, penerapan peradilan online (e-court), batasan 
hukum, sanksi dan penegakan hukum terkait kemajuan teknologi. 
Persoalan ini akan dielaborasi lebih jauh pada Bab III dokumen ini. 

2) Masih kentalnya ego sektoral dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan sehingga banyak materi 
peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan yang 
tumpang tindih dan menimbulkan beban yang berlebihan bagi 
pemangku kepentingan.

3) Masih banyak peraturan perundang-undangan yang kualitasnya 
kurang atau tidak baik, yang disebabkan oleh beberapa hal 
yaitu: kurangnya kajian awal mengenai basis kebutuhan PUU itu 
sendiri, masih memakai pola pikir yang menganggap bahwa setiap 
permasalahan yang muncul di masyarakat harus/perlu dibuatkan 
peraturannya, tidak mengikuti prosedur pembentukan PUU 
yang benar, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena banyak pihak 
beranggapan bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan 
dengan membentuk peraturan yakni undang-undang. 
Pemahaman ini juga mungkin terjadi dengan adanya rumusan 
dalam Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang 
menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan 
Undang-Undang berisi: e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat. Ketentuan ini membuat segala hal dapat diklaim 
untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat dan 
karenanya harus dibuatkan undang-undangnya.
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4) Kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat digolongkan 
sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi oleh 
karena adanya ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang menyatakan bahwa, peraturan perundang-
undangan itu mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh 
MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, dst., hingga Kepala 
Desa. Perlu dikaji apakah tepat jika peraturan yang ditetapkan 
lembaga-lembaga ini juga dikelompokkan sebagai peraturan 
perundang-undangan.

5) Materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat 
ditetapkan secara pasti terutama dalam konteks pembentukan 
Undang-Undang. Hal ini berkaitan erat juga dengan pengaturan 
dalam Bab XA UUD 1945 (Perubahan) tentang Hak Asasi Manusia 
dan juga Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam UUD 1945 
(Perubahan) dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tidak hanya 
mengatur hak-hak yang bersifat dasar tetapi juga termasuk yang 
bukan hak dasar, sehingga banyak yang menganggap semua hak 
asasi tersebut harus diatur dengan Undang-Undang. Undang-
Undang semestinya cukup mengatur hak yang dasar saja. 

6) Ketidakjelasan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga 
menyulitkan dalam pengujiannya. Hal ini terjadi karena saat ini 
masalah struktur kelembagaan dan adanya penyebutan “lembaga 
negara” terhadap setiap lembaga yang ada, walaupun lembaga 
tersebut terdapat dalam ranah eksekutif (pemerintah), sehingga 
perbedaan antara istilah lembaga negara (staatsorganen) dan 
lembaga pemerintah (regeringsorgaan) menjadi terabaikan. 
Permasalahan ini menjadi lebih luas dengan adanya lembaga-
lembaga negara pembantu (auxiliary state bodies). Selain itu, 
penyebutan lembaga negara dan lembaga pemerintah ini setelah 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menjadi rancu oleh karena 
semua lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 
1945, Undang-Undang, Peraturan Presiden, atau peraturan 
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lainnya, disebut dengan lembaga negara. Hal ini tentunya menjadi 
lebih sulit jika kita mencoba menerapkannya dalam struktur 
kelembagaan, apalagi jika dalam definisi suatu Undang-Undang 
telah disebutkan suatu lembaga adalah lembaga negara.

7) Perencanaan dan realisasi program perencanaan pembentukan 
peraturan perundang- undangan yang kurang rasional.

8) Belum ada pedoman formal konsultasi publik, sehingga muncul 
heterogenitas bentuk konsultasi dengan standar yang berbeda-
beda. 

9) Berkas peraturan perundang-undangan (rancangan, Naskah 
akademik/analisis pendukung, risalah pembahasan) belum 
tersedia secara baik.

Tantangan secara khusus juga terdapat dalam pembangunan 
hukum di daerah. Pembangunan hukum di daerah hendaknya integral 
dengan pembangunan hukum secara nasional. Daerah yang memiliki 
kedudukan yang krusial dalam sistem hukum di Indonesia, karena 
pada hakikatnya daerah adalah ujung tombak dari pelaksanaan 
pembangunan nasional itu sendiri. Salah satu bentuk produk hukum 
di daerah adalah Peraturan Daerah (Perda), yang oleh UUD NRI Tahun 
1945 telah diberikan landasan konstitusionalnya, yaitu dalam Pasal 18 
ayat (6). Fungsi Perda itu sendiri adalah sebagai dasar hukum kepada 
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan 
Tugas Pembantuan. Materi muatan Perda menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah: 

1) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan; 

2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Meski memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting, 
keberadaan Perda saat ini memiliki permasalahan dan tantangan 
yang cukup krusial dan perlu disusun strategi yang tepat untuk dapat 
menyelesaikannya. Hal ini penting dilakukan mengingat Perda saat ini 
memiliki jumlah terbanyak di antara jumlah Peraturan perundang-
undangan lainnya sehingga kualitas Perda yang baik atau kurang baik 
tentu akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Beberapa 
permasalahan-permasalahan permasalahan dan tantangan yang 
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terkait dengan Perda adalah: 

1) Masih banyak Perda yang saling bertentangan dengan peraturan 
pusat yaitu Undang-Undang dan regulasi turunannya. (hasil kajian 
KPPOD November 2019 menemukan 347 Perda bermasalah dari 
1.109 Perda yang dikaji).

2) Banyak Perda yang masih mengandung diskriminasi. hal ini 
merupakan hasil kajian Komnas Perempuan 2016, yang mencatat 
365 Perda yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. 
Perda tersebut banyak ditemukan di daerah Aceh, Sumatera Barat, 
Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan 
dan Sulawesi. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip 
Kabupaten/Kota HAM seperti: non-diskriminasi, keberpihakan 
kepada kelompok rentan dan inklusif

3) Menteri Dalam Negeri menerbitkan pengumuman yang 
menyatakan bahwa sebanyak 3.143 Perda dan Peraturan Kepala 
Daerah karena bermasalah.

Beberapa penyebab permasalahan Perda yang teridentifikasi adalah:

1) Kebijakan meningkatkan kualitas Perda lebih condong seruan 
politik secara umum dan tidak didesain dalam suatu dokumen 
tersendiri yang berfungsi sebagaimana pedoman yang 
memberikan arahan bagaimana perbaikan kualitas Perda akan 
dilakukan pasca adanya Putusan MK. 

2) Penyusunan Perda menjadi ladang korupsi baru. Hal ini ditunjukkan 
oleh beberapa kasus dugaan korupsi terkait Raperda.

3) Pembuatan Perda mengabaikan partisipasi publik. Kalaupun 
masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan Perda, jumlahnya 
kecil dan formalitas semata. DPRD lebih mengutamakan 
kepentingan fraksi atau kelompoknya tanpa mempedulikan 
kepentingan masyarakat di luar parlemen.

4) Segi substansi, ditemukan permasalahan aspek yuridis, substansi, 
dan prinsip yang menimbulkan dampak negatif pada ekonomi, 
contohnya biaya produksi atau biaya keamanan yang meningkat, 
sehingga akhirnya perusahaan pindah ke daerah lain.
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5) Kurang harmonisnya lingkungan kebijakan yang menyangkut 
konflik kepentingan DPRD dengan kepala daerah yang membuat 
rumusan Perda tidak komprehensif dan tidak menyasar kebutuhan 
masyarakat.

6) Institusionalisasi executive preview belum didukung instrumen 
dan pedoman yang bisa mendukung efektifnya tahapan ini.

7) Kebijakan pemerintah dalam penataan pembentukan Perda tidak 
mendapat dukungan yang cukup dari internal pemerintah pusat 
sendiri.

8) Belum adanya kewajiban evaluasi terhadap Perda yang telah 
diundangkan oleh pembentuknya sendiri. 

9) Tidak jelasnya materi muatan yang seharusnya diatur pada Perda, 
mengakibatkan beberapa perda yang merupakan delegasi dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, isinya “hanya” 
berupa copy paste dari UU, PP atau Peraturan Menteri, sementara 
materi muatan lokalitasnya tidak muncul.

10) Terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang memiliki 
kemampuan untuk memprediksi permasalahan yang muncul 
terkait penyusunan Perda. Hal ini sedikit banyak berpengaruh 
terhadap produk Perda yang dihasilkan.

11) Kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah terkait 
tata kelola pembentukan Perda.

2. Komponen Struktur Hukum 

Struktur hukum adalah komponen kedua yang disampaikan oleh 
Lawrence M. Friedman.62 Pada lampiran UU RPJP disebutkan, struktur 
hukum termasuk aparat hukum dan sarana serta prasarana hukum serta 
perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran. 

a. Modal Strategis Pembangunan Komponen Struktur Hukum

KBBI memberikan arti kata struktur sebagai “cara sesuatu disusun 
atau dibangun,” atau “susunan dengan pola tertentu,” atau “pengaturan 
unsur” atau “bagian suatu benda,” atau “ketentuan unsur-unsur 
dari suatu benda.” Oxford English Dictionary menyebutkan sebagai 

62 Lawrence M. Friedman, Loc. Cit.
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pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait 
dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang 
terorganisasi. Dalam konteks hukum maka struktur hukum merupakan 
rangkaian unsur-unsur kelembagaan, aparaturnya dan sarana dan 
prasarana yang ada yang saling terikat dalam suatu sistem.

1) Struktur hukum sebagai lembaga

Hans Kelsen menyebutkan ”Whoever fulfills a function 
determined by the legal order is an organ”. (Siapa saja yang 
menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-
hukum adalah suatu organ). Artinya, organ negara itu tidak selalu 
berbentuk organik.63 Negara adalah organisasi.64 Sifat pertama 
yang paling menonjol dari negara adalah sifat sebagai organisasi. 
Selanjutnya Max Weber memberikan pengertian negara sebagai 
organisasi kekuasaan. Prajudi Atmosudiro mengemukakan bahwa 
teori organisasi modern dalam ilmu administrasi dapat dibagi 
menjadi lima golongan, yaitu: (1) teori organisasi klasik, (2) teori 
hubungan antar manusia, (3) teori proses, (4) teori perilaku, dan (5) 
teori sistema. Hal yang disebut terakhir disebut juga The System of 
Organisation, yang memandang organisasi sebagai suatu jaringan 
(network) dari berbagai macam sistem yang bertalian satu sama 
lain, serta bekerja dan bergerak berdasarkan tata kaitan sistem-
sistem tertentu.65

Negara merupakan organisasi yang sangat kompleks, 
apalagi negara modern. Di dalam praktek kehidupan masyarakat 
dan pemerintahan, banyak dijumpai organisasi yang indah di 
atas kertas, tetapi kenyataannya tidak berjalan atau berfungsi 
sebagaimana yang diharapkan oleh para pendirinya atau 
pembentuknya, padahal segala sesuatunya telah direncanakan 
dan diperhitungkan secara terencana.66 Organisasi negara, ada 
dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. 
Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah 

63 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dokumen 
Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2019), hlm. 115.

64 Ibid.
65 Ibid.
66 Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Center for Law and Good Governance 

Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 88.
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isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: 
vorm), sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud 
pembentukannya. 

UUD NRI Tahun 1945 mengatur dan menyebut sebagian 
kelembagaan tersebut. Untuk memahaminya Jimly Assidiqie 
membedakan kelembagaan tersebut yaitu dari segi fungsinya, 
ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat 
sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan dari segi 
hirarkinya, lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga tingkat.67 
Organ tingkat pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi 
negara. Organ tingkat kedua disebut sebagai lembaga negara, 
sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

a) Lembaga tinggi negara, yaitu: 

(1) MPR, DPR dan DPD

(2) Presiden

(3) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

(4) Badan Pemeriksa Keuangan

b) Lembaga negara

Lembaga negara ada yang diatur dan disebutkan dalam UUD 
NRI 1945, yaitu:

(1) Komisi Yudisial

(2) Tentara Nasional Indonesia

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia

(4) Bank Sentral

(5) Komisi Pemilihan Umum

(6) Kementerian

Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, 
yaitu:

(7) Komisi Pemberantasan Korupsi

(8) Ombudsman

(9) Otoritas Jasa Keuangan

67 Jimly Asshiddiqie, ”Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945”, 
(Ceramah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I 
Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 30 Oktober 2008).
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(10) Komnas HAM

(11) Komisi Penyiaran Indonesia

(12) Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(13) Dll

c) Lembaga daerah

(1) Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) 
berupa gubernur, bupati atau walikota dan wakilnya

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota)

(3) Dinas (provinsi dan kabupaten/kota)

(4) Badan (provinsi dan kabupaten/kota)

(5) Kantor (provinsi dan kabupaten/kota)

(6) Kecamatan (kabupaten/kota)

(7) Kelurahan (kota)

d) Lembaga bantu (auxiliary)

(1) Lembaga yang dibentuk untuk kepentingan 
pemerintahan baik diatur oleh undang-undang, dapat 
juga dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, seperti:

(2) Badan Pengawas Obat dan Makanan

(3) Kantor Sekretariat Presiden

(4) Dll

Tabel 4: Kelembagaan Pusat Tahun 2020

No Lembaga Jumlah

1 Lembaga Negara 13

2 Kementerian 30

3 TNI dan POLRI 2

4 Internasional 6

5 Lembaga Non Struktural 104

6 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 28

Total 162
(Sumber: dpr.go.id dan setneg.go.id)
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e) Kelembagaan Pengawas

(1) Eksternal Pemerintah, yaitu BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga 
negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Internal Pemerintah

(a) BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. 
BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan 
negara/ daerah dan pembangunan nasional.

(b) Inspektorat Jenderal Kementerian, Provinsi dan 
Kab/Kota

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas 
pada Kementerian yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pengawasan internal di 
lingkungan Kementerian. Inspektorat Jenderal 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh 
seorang Inspektur Jenderal.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan 
internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur 
dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat 
Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, 
pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Inspektorat Kabupaten/Walikota merupakan unsur 
pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin 
oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota 
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melalui Sekretaris Daerah.

(3) Non Government Organization (NGO).

NGO adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh 
perorangan ataupun sekelompok orang yang secara 
sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat 
umum dengan mengesampingkan tujuan untuk 
memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Hampir 
sama dengan sukarelawan atau volunteer, organisasi 
atau lembaga ini bukanlah bagian dari pemerintah, 
birokrasi atau negara.

NGO memang bukan kelembagaan pemerintah, tetapi 
keberadaan kelembagaan ini menjadi penting untuk 
penyeimbang bagi terlaksanannya struktur hukum yang 
baik. NGO-NGO tersebut kredibel dalam hal mengawasi 
pelaksanaan pemerintahan, seperti: 

(a) Korupsi dikawal oleh ICW, PATTIRO, GNPK, KOPEL 
Indonesia, PeRAK Institute

(b) Lingkungan oleh Walhi, PEKA Indonesia 
Foundation, Lestari Indonesia, Yayasan Konservasi 
Alam Nusantara (YKAN), HuMa, Kemitraan.

(c) Anggaran dilakukan oleh FITRA (Forum Indonesia 
untuk Transparansi Anggaran)

(d) Dll.

2) Struktur Hukum Sebagai Aparat

a) Pejabat dan Jabatan

Kata pejabat dan jabatan seringkali saling tertukar 
penggunaannya, meskipun kita tahu dua kata tersebut 
memiliki arti yang berbeda. Pejabat adalah Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang diberi tugas, fungsi tanggung jawab, 
wewenang, dan hak sesuai dengan jabatannya Sedangkan 
jabatan merupakan kedudukan yang menunjukan tugas, 
fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai 
ASN dalam suatu satuan organisasi.68 

68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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Pada dasarnya, negara ini terbagi habis dalam jabatan-
jabatan (fungsi fungsi administrasi), dan fungsi fungsi tersebut 
dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk, dan akan 
menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Pejabat adalah 
orang (subyek hukum) yang melaksanakan fungsi jabatan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN), 
Pejabat adalah subyek hukum yang dapat digugat karena 
tindakan pemerintahannya.

b) Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah.69 Pegawai Aparatur 
Sipil Negara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai 
Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan.

(1) Pegawai Sipil Negara

Berdasarkan data statistik kepegawaian pada Desember 
2019, jumlah PNS di Indonesia adalah 4.189.121 jiwa, 
dengan 48,49% pria dan 51,51% wanita70 yang terbagi 
sejumlah 953.371 di instansi pusat dan 3.235.390 di 
instansi daerah.

69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
70 Badan Kepegawaian Negara, Buku Statistik ASN, (Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2019)



67Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020

Gambar 2: Sebaran PNS di Indonesia

Terbagi dalam golongan ruang: 

(a) Golongan I dengan jumlah 41.653 orang atau 1% 
dari keseluruhan 

(b) Golongan II dengan jumlah 743.771 orang atau 
17,8% dari keseluruhan

(c) Golongan III dengan jumlah 2.383.358 orang atau 
56,9% dan

(d) Golongan IV dengan jumlah 1.020.339 orang atau 
24,4%.

(2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Data tahun 2019 menyebutkan bahwa P3K Pusat ex THK 
II dan honorer berjumlah Pusat 23.212 orang dan P3K 
Daerah ex THK II dan honorer 145.424 orang.71

71 M Nur Ali, “Berikut Jumlah Total Kebutuhan CPNS dan P3K di Tahun 2019”, Siedoo.com,   
https://siedoo.com/berita-21953-berikut-jumlah-total-kebutuhan-cpns-dan-p3k-di-tahun-
2019/#:~:text=Berikut%20Jumlah%20Total%20Kebutuhan%20CPNS%20dan%20P3K%20
di%20Tahun%202019,-9%20Juni%202019&text=%22Dari%20254.173%20formasi%2C%20
kuota%20P3K,Wibisana%20dilansir%20dari%20jpnn.com. (diakses 8 Agustus 2020).
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(3) Pegawai honorer dan kontrak

Pegawai honorer dan kontrak sebenarnya sudah 
dihapuskan berdasarkan oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.72 Tetapi 
kemudian Pemerintah menetapkan PP Nomor 49 Tahun 
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut PP Manajemen 
PPPK) yang melarang pengangkatan pegawai non PNS 
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. 

Frasa jabatan ASN dalam rumusan PP Manajemen PPPK 
tersebut, dapat diartikan sebagai ruang lingkup jabatan ASN 
yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional 
dan jabatan administrasi termasuk pula pada jabatan 
pelaksana, yang merupakan jabatan yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan 
administrasi pemerintahan. Dengan masuknya jabatan 
pelaksana sebagai jabatan yang tidak boleh diisi oleh pegawai 
selain PNS dan/atau PPPK, maka instansi pemerintah tidak 
lagi dapat mempekerjakan pegawai kontrak/non PNS selain 
PPPK untuk mengisi jabatan-jabatan teknis administratif yang 
pada umumnya diisi oleh pegawai kontrak/non PNS. Tidak 
hanya terhadap jabatan yang bersifat teknis administratif, 
pegawai pegawai kontrak/non PNS juga tidak dapat mengisi 
jabatan fungsional.

Pada faktanya, misalnya di DKI Jakarta, terdapat 
pegawai “honorer” atau “dengan kontrak” untuk memenuhi 
kebutuhan aparatur di lapangan, yaitu dengan mendasarkan 
pada Peraturan Gubernur.73  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

72 Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan 
Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, 
kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, PP No. 48 Tahun 2005, LN 
No. 122 Tahun 2005, TLN No. 4561, Ps. 8.

73 Pegawai Tidak Tetap (PTT) diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang 
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 92 
Tahun 2012; Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) diatur dalam Peraturan Gubernur 
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untuk mengadakan perjanjian kerja dalam skema Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(UU Kepegawaian). UU Kepegawaian tersebut pada dasarnya 
sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hingga tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
secara keseluruhan memiliki tiga jenis pegawai non PNS 
lainnya, yaitu (a) Pegawai Tidak Tetap (PTT (b) pegawai yang 
diangkat dengan skema pengadaan jasa atau yang dikenal 
dengan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP), (c) 
tenaga honorer di bidang Pendidikan, dan (d) pegawai non 
PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan 
demikian, secara keseluruhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mempekerjakan empat jenis pegawai non PNS berdasarkan 
kontrak untuk jangka waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat 
pada Tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 5: Jumlah Pegawai Non ASN di DKI Jakarta s.d. Tahun 2019

No. Jenis Pegawai Jumlah
1 Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1.786

2 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) 77.999

3 Tenaga Honorer pada bidang pendidikan 21.178

4 Pegawai Non PNS pada BLUD n.a

Total 100.963
(Sumber: BKD DKI Jakarta)

Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 
2019; Tenaga honorer di bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 
2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai 
Negeri Sipil pada Sekolah Negeri; dan Pegawai non PNS pada BLUD diatur dalam Peraturan 
Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.
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b. Struktur Hukum Dalam Kenyataan Saat Ini

1) Kelembagaan Negara 

a) Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)74

(1) Pejabat Negara75 meliputi

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; 
Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi 
strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu Direksi, Komisaris dan 
pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha 
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan 
Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 
Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di 
lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; 

(2) Data yang ada

Data KPK menunjukkan tingkat kepatuhan Pejabat 
Negara untuk melaporkan kekayaannya mencapai 
angka rata-rata 75%. 

74 Berdasarkan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi dan nepotisme, UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang 
Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara.

75 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan 
bebas dari korupsi dan nepotisme.
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Tabel 6: Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN

Bidang Wajib Lapor Sudah Lapor Belum Lapor Kepatuhan %

Eksekutif 292.134 218.241 73.893 74.71

Yudikatif 18.917 18.917 706 96.27

Legislatif 20.171 14.063 6.108 69.72

BUMN/
BUMD

50.533 23.232 7.301 76.09

Total 361.755 273.747 88.008 75.67
Sumber:https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1565-tingkat-kepatuhan-lhkpn-

nasional-capai-75-persen; 24 Maret 2020

Dari data tersebut sudah ada kemajuan, mengingat 21 
hari sebelumnya, data di KPK hanya tercatat 51,12%,76 
walau seharusnya, angka pelaporan ini pada angka 
100%, karena ini merupakan kewajiban

b) Beberapa prosedur pembentukan undang-undang yang tidak 
transparan

Beberapa hal yang menjadi sorotan dan perlawanan 
publik adalah:

(1) Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2) Pembentukan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(3) Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

76 Humas KPK, “Kepatuhan LHKPN Nasional Masih 51,12%”, Komisi Pemberantasan Korupsi, 
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1510-kepatuhan-lhkpn-nasional-masih-51-
12#:~:text=Hingga%2028%20Februari%202020%2C%20Komisi,BUMD%20masih%20
51%2C12%25. (diakses 10 Agustus 2020).
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2) Kelembagaan Pemerintahan

Kelembagaan pemerintahan tidak terbatas hanya pada 
aparatur pemerintahan di bawah Presiden saja, tetapi juga 
mencakup kelembagaan di bawah yudikatif dan eksekutif. Dikenal 
juga dengan nama kelembagaan pemerintahan dalam arti luas. 
Sedangkan kelembagaan pemerintahan dalam arti sempit, hanya 
Presiden dan seluruh aparaturnya sampai ke tingkat yang paling 
rendah, yaitu kelurahan atau desa.

Kelembagaan Legislatif dan Yudikatif, dengan fungsi 
kenegaraan yang berbeda, tetap memiliki unsur “pemerintahan” 
atau administrasi negara, yaitu pada kesekjenannya. Tugas 
kelembagaan kesekjenan ini adalah mengurus administrasi 
seluruh kegiatan kelembagaan anggota legislatif dan yudikatif. 
Seluruh tugas, fungsi dan kewenangan kelembagaan kesekjenan 
ini mengikuti pengaturan administrasi pada umumnya, 
misalnya dalam hal keuangan, aturan mengenai perencanaan, 
penganggaran, dan prosedur eksekusi, serta pertanggung 
jawabannya sama. Kelembagaan kesekjenan pada lembaga 
Legislatif dan Eksekutif.

Misal pada kelembagaan Mahkamah Agung, Sekretariat 
Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah 
Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan 
dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada 
seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan 
di semua lingkungan Peradilan. sedangkan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Setjen MKRI) adalah 
aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 
Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Sekretariat Jenderal MPR/
DPR RI adalah unsur penunjang MPR/DPR, yang berkedudukan 
sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
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a) Kelembagaan Pemerintahan pada lembaga Eksekutif

(1) Kelembagaan Pemerintah

Kelembagaan pemerintah terdiri dari Kementerian 
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). 
Lembaga Kementerian sejak tahun 2008 sudah diatur 
berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara, dimana kementerian 
negara yang dibagi dalam tiga besar urusan, yaitu:

(a) Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya 
secara tegas disebutkan dalam UUD 1945

(b) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya 
disebutkan dalam UUD 1945, dan

(c) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman 
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

Beberapa kementerian, dengan didasarkan pada tingkat 
keperluan pemerintah, dalam struktur organisasinya, 
selain Menteri juga terdapat wakil menteri. Setiap 
periode pemerintahan sejak 2008, kementerian yang 
memiliki wakil menteri tidak sama dan disesuaikan 
dengan fokus pembangunan presiden pada periodisasi 
tersebut.

(2) Kelembagaan bantuan (auxiliary body)

Kelembagaan bantuan, pada dasarnya diperlukan 
sebagai konsep pembagian fungsi yang lebih detail 
atau usaha penajaman. Setelah era orde baru berganti 
dengan era reformasi, maka begitu banyak lembaga 
bantuan yang muncul, baik yang merupakan LPND 
maupun sebagai lembaga independen atau disebut 
sebagai Lembaga Non Struktural (LNS). Akhir akhir 
ini Presiden sudah melakukan perampingan lembaga 
lembaga bantu tersebut dengan jalan membubarkan dan 
menggabungkan fungsi fungsinya kepada kelembagaan 
yang hampir sejenis dilihat dari segi fungsi.
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b) Kelembagaan Pemerintahan pada pemerintahan daerah

Kepala Daerah bersama DPRD adalah kelembagaan 
pemerintahan daerah di Daerah. Sedangkan Kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam menjalankan 
kewenangan dan fungsinya otonominya, pemerintahan 
daerah memiliki sejumlah kelembagaan, yang terbagi atas 
kelembagaan yang berfungsi menjalankan otonomi dan 
kelembagaan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
otonomi.

Dalam menjalankan fungsinya, kepala daerah dibantu 
oleh Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan 
DPRD dibantu oleh Sekretaris DPRD yang tugasnya secara 
teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan 
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada 
kepala daerah melalui sekretaris Daerah. Untuk lembaga 
pengawasan, di Daerah terdapat Inspektorat Daerah 
mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan 
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat 
Daerah.

Dinas untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah atau menjalankan otonomi 
daerah. Sedangkan Badan dibentuk untuk melaksanakan 
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah, seperti Badan Keuangan Daerah, 
Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah

Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan 
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa/kelurahan. Kelembagaan terendah 
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pemerintah adalah kelurahan, yaitu kelembagaan dipimpin 
oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku 
perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Desa, adalah tingkat pemerintahan terendah di 
kabupaten dan kota-kota di Provinsi Aceh. Pembentukan, 
kewenangan, tugas dan fungsinya diatur tersendiri pada 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam 
hal menjalankan pemerintahan desa berada di bawah 
kabupaten, tetapi desa memiliki otonomi tersendiri.

3) Aparatur Negara dan Pemerintah

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi 
Pemerintahan), merupakan undang-undang yang saling 
melengkapi. UU ASN mengatur tentang pejabatnya (prosedural 
jabatannya) dan UU Administrasi Pemerintahan mengatur tentang 
bagaimana pejabat-pejabat (aparatur) tersebut menjalankan 
fungsi, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pemerintahan.

Hal yang juga penting dalam hal menjalankan pemerintahan, 
adalah subyek hukum yang “terkena” dari pelaksanaan tugas 
aparatur tersebut, yaitu masyarakat (civil society) dan badan 
hukum perdata (private sector). Merekalah “objek” tindakan 
hukum pemerintahan, yang dapat mengubah hak dan kewajiban 
yang dimilikinya. Pada tahap inilah kedua undang-undang tersebut 
menjadi sangat penting, terutama UU Administrasi Pemerintahan. 
UU Administrasi Pemerintahan, mengubah paradigma bahwa 
masyarakat dan privat sektor memiliki kedudukan “setara” 
bila pemerintah tidak melakukan suatu tindakan yang menjadi 
kewenangan dan kewajibannya. Setara dalam arti, mereka 
mendapatkan haknya, misal izin atau suatu keputusan yang 
diajukan dan tidak direspon (tidak ada tindakan pemerintahan) 
oleh pejabat yang berwenang. Haknya tersebut berupa apa yang 
diajukan menjadi dikabulkan, walaupun dalam format yang harus 
ditetapkan oleh pengadilan atau yang disebut dengan fiktif positif.
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c. Tantangan Pembangunan Komponen Struktur Hukum 

Dari kondisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa kedepannya, bagaimana menghadapi tantangan yang akan 
dihadapi Struktur Kelembagaan adalah: 

1) Lembaga penegakan hukum yang didukung oleh:

a) kapasitas dan kualitas SDM yang baik dan profesional

b) hukum acara yang kuat, berjiwa Pancasila, mengakomodir 
perkembangan teknologi, berorientasi pada alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk hukum 
adat yang berorientasi pada keseimbangan kosmis

2) Lembaga pembentukan hukum yang terintegrasi, efektif dan 
efisien, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi ego sektoral 
dalam menetapkan kebijakan dan regulasi.

3. Komponen Budaya Hukum

Budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu 
kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Menurut Harjono, 
mengutip  ahli hukum Belanda Schmid, terdapat perbedaan antara perasaan 
hukum (rechtsgevoel) dengan kesadaran hukum (rechtsbewutzijn). Penilaian 
masyarakat yang timbul secara spontan merupakan perasaan hukum, 
sedangkan kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum 
dari suatu subjek hukum. Pembangunan budaya hukum bertujuan untuk 
membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga tindakan setiap subjek 
hukum tidak lagi dipandu oleh perasaan hukum yang berbeda-beda namun 
oleh kesadaran hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu, 
kelompok individu (masyarakat) dan juga badan hukum tertentu.77 Indikator-
indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut:78

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness);

b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance);

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude);

d. Pola perilaku hukum (legal behavior).

77 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum 
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 154-155.

78 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), 
hlm. 348.
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Norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-
undangan atau aturan kebijakan (beleid regel) tidak sepenuhnya bisa 
dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum saja, tetapi sangat 
dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap, dan budaya masyarakat 
yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Pada 
dasarnya kesadaran hukum adalah kesadaran tentang:

a. membangun pemahaman yang hidup dalam masyarakat tentang apa 
hukum itu;

b. membangun pemahaman apa yang seyogyanya kita lakukan atau 
perbuat;

c. membangun pemahaman apa yang seyogianya tidak kita lakukan atau 
perbuat;

d. membangun pemahaman mengenai kewajiban hukum kita masing-
masing terhadap orang lain;

e. membangun pemahaman mengenai toleransi terhadap orang lain; 

f. membangun pemahaman bahwa seseorang harus mengingat, 

g. memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan 
orang lain;

h. membangun pemahaman tidak merugikan orang lain;

i. membangun pemahaman tidak melakukan penyalahgunaan hak (abus 
de droit);

j. menciptakan kepemimpinan transformasional (transformational 
leadership) sebagai contoh yang menonjol (prominent example) yang 
menjadi figur kepemimpinan nasional.

Pergulatan hukum di tengah-tengah arus globalisasi budaya harus 
dibangun dan dimaknai sebagai bingkai ke-sistem-an, hukum dikonstruksikan 
sebagai suatu sistem (the legal system) yang terkait satu sama lain 
(substance, procedure, structure, and culture) sebagaimana dikemukakan 
oleh Lawrence M. Friedman.79 Salah satu komponen penting tersebut tidak 
lain adalah budaya hukum (legal culture).  Budaya hukum yang baik, akan 
menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak 
menggunakan hukum dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat 
tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. 

79 Lawrence M.Friedman, “Coming of Age: Law and Society Enter an Exclusive Club”, Annual 
Review of Law and Social Science Volume 1 (2005): 1. 
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Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, 
akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan 
hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi 
pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum 
masyarakat yang bersangkutan.

Membangun budaya hukum yang kuat berarti mengupayakan 
agar budaya hukum yang dikehendaki dapat menjadi semakin intensif 
(semakin mendasar dan kukuh), semakin luas dianut, dan semakin jelas 
disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat suatu budaya, semakin kuat 
efek atau pengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Budaya 
yang kuat juga dapat dikatakan budaya yang berketahanan.80 Membangun 
budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-
building yakni membangun sikap dan mengubah mental bangsa. 

a. Modal Strategi Pembangunan Komponen Budaya Hukum

1) Pancasila Sebagai Modal Strategis

Bangsa Indonesia memiliki jiwa bangsa (Volksgeist) yakni 
Pancasila yang nilai-nilainya bisa dipakai sebagai kultur hukum yang 
luhur. Roh dasar dari kultur tersebut adalah: keharusan seluruh 
bangunan hukum hadir secara bermakna/berguna/bermanfaat.81 
Kultur ini sebetulnya menyediakan suatu modal sekaligus peta 
jalan bagi pembangunan budaya hukum ke depannya yaitu:82

Manusia Indonesia Hadir Sebagai Orang Ber-Tuhan. Bagi 
Pancasila (berdasarkan analisis sejarah teks), mengelola problem 
ke-Indonesia-an, harus didasari sebuah fundamen moral yang 
kokoh. Fundamen moral itu, adalah Sila Ketuhanan. Fundamen 
moral ini mengharuskan manusia Indonesia memperlihatkan jati 
dirinya bukan sekadar sebagai manusia melainkan manusia yang 
Ber-Tuhan.

Manusia Indonesia Hadir Sebagai Manusia. Nilai ini 
menunjukkan bahwa dalam merespons setiap hal manusia 
Indonesia pantang bertindak tidak manusiawi, melainkan bertindak 

80 Taliziduhu Ndraha, Budaya Organisasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 122.
81 Lima Point Tentang Roh Dasar Pancasila, oleh Rumah Pancasila Semarang telah rumuskan 

sebagai buku saku Hidup Bijak Di Rumah Indonesia.  
82 Bernard L. Tanya, “Pembangunan Budaya Hukum: Suatu Pembahasan Antropologi Hukum”, 

(makalah disampaikan pada FGD DPHN di Jakarta, 27 Agustus 2020) hlm. 11.
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sebagai manusia ber-Tuhan, yang harus “berperikemanusiaan”, 
“adil” dan “beradab”.  Perikemanusiaan adalah: hormat pada hak 
asasi orang lain dan pantang menindas sesama. Sikap adil adalah: 
fairness, tidak mengganggu orang lain, berikan pada tiap orang 
apa yang menjadi haknya. Sikap adab adalah: Mampu hidup 
terhormat, taat asas, taat aturan main, moderat, ugahari, tidak 
mengedepankan otot/kekuatan, berani mengakui kesalahan, 
satu kata dengan perbuatan, pantang menghalalkan segala cara, 
respek pada kebenaran, dan lain sebagainya 

Manusia Indonesia Hadir Sebagai Warga Bangsa. Tugas 
manusia Indonesia sebagai warga bangsa adalah merawat 
persatuan dan persaudaraan. Nilai ini mengharuskan kita 
memperlihatkan jati diri bahwa kita adalah bangsa Indonesia, 
yaitu sebuah nation-state modern, yang terbentuk atas semangat 
kebangsaan dari berbagai golongan untuk membangun masa 
depan bersama di bawah suatu negara yang sama, meski warga 
bangsanya berbeda etnik, ras, agama, sejarah, dan budayanya. 
Dengan kata lain, Indonesia bukanlah sebuah bangsa etnik 
tertentu, bukan bangsa agama tertentu, atau bukan bangsa 
suku tertentu, melainkan bangsa dari berbagai etnik, ras, agama, 
sejarah, dan budaya yang berbeda dan berkomitmen bersatu 
dalam rasa persaudaraan. 

Manusia Indonesia Hadir Sebagai Pelayan Rakyat. Nilai 
ini merupakan norma bagi penyelenggara negara. Semua 
penyelenggara negara adalah perwakilan rakyat. Mereka harus 
bermusyawarah mufakat tentang nasib rakyat dan pelayanan 
pada rakyat (dan karena itu harus dipandu oleh hikmat dan 
kebijaksanaan). Nilai ini mengajak para penyelenggara negara 
berlomba-lomba hadir secara bermakna/berguna/bermanfaat, 
yakni mampu memerintah, mampu melayani sebagai abdi, yang 
punya hati seorang hamba.

Manusia Indonesia Hadir Sebagai Anggota Masyarakat Yang 
Penuh Empati. Sila Kelima adalah doktrin Indonesia tentang hidup 
bermasyarakat. Intinya adalah menolong atau berbagi dengan 
kaum lemah/tidak beruntung. Kita tidak bisa hanya mengandalkan 
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keadilan meritokrasi dalam menghadirkan keadilan sosial, sebab 
keadilan meritokrasi mengandalkan persaingan kemampuan, 
siapa yang unggul dan pandai dia menang. Masyarakat tidak 
terdiri dari individu dan golongan yang setara (equal), melainkan 
sarat dengan inequalities (ketidaksetaraan) baik sosial, ekonomi, 
maupun politik. 

Pancasila merupakan refleksi dari nilai-nilai yang ada pada 
masyarakat Indonesia. Kelima nilai ini sebetulnya merupakan 
modal strategis pembangunan budaya hukum yang terdapat 
pada masyarakat Indonesia. Modal strategis ini perlu dikelola dan 
dikembangkan agar menjadi kokoh dan kuat. Jika tidak, ia akan 
tergerus oleh nilai-nilai lain yang bersifat negatif dan merusak. 

2) Lembaga Pendidikan Hukum Sebagai Modal Strategis 

Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan 
budaya. Berbicara mengenai pembangunan budaya hukum 
karenanya tidak bisa terlepas dari 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. 

Salah satu hal yang patut dicermati adalah pembangunan 
atau pembaharuan pendidikan hukum tidak ditempatkan sebagai 
komponen pembangunan atau pembaruan hukum melainkan 
sebagai komponen pembangunan pendidikan. Untuk menjamin 
pembangunan atau pembaharuan hukum sebagai suatu sistem, 
pendidikan hukum lebih tepat jika ditempatkan sebagai satu 
kesatuan dengan pembangunan hukum.
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Sebagai bagian dari pembangunan budaya, sudah selayaknya 
jika pendidikan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran 
di Sekolah yang berbunyi: ”Pendidikan dan pengajaran berdasar 
atas asas-asas yang termaktub dalam pancasila, undang-undang 
dasar (UUD) negara kesatuan republik Indonesia dan atas 
kebudayaan kebangsaan Indonesia”.83

Hingga kini, landasan filosofis ini belum berubah. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
kembali menegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945.84 Berbeda dengan dasar pendidikan di Indonesia yang 
tidak berubah, yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tujuan 
penyelenggaraan pendidikan di negeri ini secara yuridis (undang-
undang) selalu berubah-ubah. Hal itu bisa dilacak dalam informasi 
tentang perubahan-perubahan yang dimaksud berikut ini:85

a) Rumusan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1950. Tercantum dalam bab II pasal 3, 
ungkapan yang berbunyi: ”Tujuan pendidikan dan pengajaran 
ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang 
kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.

b) Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS 
Nomor II Tahun 1960 adalah: ”Tujuan pendidikan ialah 
mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa 
Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya 
masyarakat sosialis Pancasila yang adil dan makmur material 
dan spiritual.”

c) Rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan 
Nasional Pancasila dengan Penetapan Presiden Nomor 19 

83 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Malang:  Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 
1973), hlm. 78.

84 Lebih jelas lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm. 7.

85 Amir Daien Indrakusuma, Op. Cit, hlm. 78-79.
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tahun 1965 adalah sebagai berikut: ”Tujuan pendidikan 
nasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan 
tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara 
sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas 
terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil makmur 
baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, 
yaitu: ketuhanan yang maha esa, perikamanusiaan yang 
adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial, 
seperti dijelaskan dalam manipol/usdek”.

d) Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS 
NomorXXVII Tahun 1966, berbunyi sebagai berikut: ”Tujuan 
pendidikan ialah membentuk manusia pancasilais sejati 
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh 
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan isi Undang-
undang Dasar 1945”.

e) Dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 adalah ”untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Di tahun 2020 dan menuju tahun 2045, tujuan pendidikan 
khususnya pendidikan hukum perlu dievaluasi dan dirumuskan 
kembali untuk memastikannya tetap relevan dengan berbagai 
perubahan pesat yang terjadi dalam masyarakat.

Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan 
masyarakat yang berkualitas sehingga menghasilkan suatu 
kebudayaan yang bermutu. Sistem pendidikan hukum yang 
bermutu diharapkan juga akan menghasilkan masyarakat yang 
berbudaya hukum. Saat ini, pada jenjang Strata 1 (S1), pendidikan 
hukum diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum yang siap 
pakai. 
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Pada pola pendidikan hukum saat ini, sebenarnya nampak 
bahwa pendidikan S1 baru dapat merupakan pengantar atau 
persiapan (matrikulasi) untuk menjadi sarjana Hukum. Pada 
program Strata 2 (S2) lah baru dapat dikatakan sarjana hukum 
siap pakai dalam masyarakat. Pada jenjang S3 maka seorang 
sarjana hukum dianggap menjadi semakin berbobot karena ilmu 
yang dikuasainya sudah teruji dalam pengalaman dan penerapan 
hukum yang sesungguhnya (living law).86 Pola pendidikan hukum 
ini masih memiliki banyak ruang untuk dikembangkan. Meski 
demikian ia merupakan modal strategis bagi pengembangan 
budaya hukum ke depannya, misalnya dalam hal continuing legal 
education (CLE) atau pendidikan hukum dalam strata magister 
dan doktor yang berorientasi pada profesional (S1), spesialis (S2) 
dan sub spesialis (S3) bidang hukum.  

b. Budaya Hukum Dalam Kenyataan Saat Ini

1) Degradasi Budaya Hukum dan Persoalan Korupsi

Kenyatan yang terjadi saat ini adalah terjadinya degradasi 
budaya hukum masyarakat Indonesia. Gejala ini ditandai dengan 
meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat 
apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun 
kepada struktur hukum yang ada. Tabel di bawah ini memuat data 
jumlah kasus kekerasan dan main hakim sendiri di Indonesia pada 
kurun waktu tahun 2011-2015. 

86 Sunaryati Hartono, Menyesuaikan Paradigma tentang Pendidikan Hukum Nasional dengan 
Kebutuhan Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21 (Makalah disampaikan pada simposium 
Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan 
Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22 juli 2004).
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Tabel 7: Jumlah Kasus Kekerasan dan Main Hakim Sendiri di Indonesia  
Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

Tahun Jumlah Kasus Kekerasan Jumlah Kasus Main 
Hakim Sendiri 

2011 4407 2547 (57%)

2012 5493 2927 (53%)

2013 5101 2734 (53%)

2014 7371 4306 (58%)

2015 7766 4700 (69,8%)
 

(Sumber: Sistem Nasional Pemantauan kekerasan Indonesia  
: http://snpk.kemenkopmk.go.id)

Data di atas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah 
kekerasan dan kasus main hakim sendiri oleh masyarakat yang 
mengesampingkan mekanisme penegakan hukum yang ada 
dari tahun 2011-2015. Lonjakan terbesar terjadi tahun 2014 
di mana persentase kekerasan yang terjadi karena main hakim 
sendiri mencapai 58% sementara tahun sebelumnya hanyalah 
53%. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan rendahnya kesadaran 
hukum masyarakat karena kebebasan telah diartikan sebagai 
‘serba boleh’ dan timbulnya kesan seolah-olah masyarakat adalah 
‘penegak hukum’. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa masih 
banyak masyarakat yang bertindak mengikuti perasaan hukum 
dan bukan kesadaran hukum.

Selain persoalan degradasi budaya hukum, tren korupsi 
di Indonesia menjadi perhatian dokumen ini. Gambar di bawah 
ini menunjukkan tren korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
Indonesia tahun 2010 -2019. 
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Gambar 3: Tren Korupsi dan IPK Indonesia Tahun 2010-2019

(Sumber: Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia)
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Gambar di atas menunjukkan bahwa peringkat IPK Indonesia 
secara umum mengalami perbaikan ke peringkat 85 di tahun 
2019. Meski demikian, perkembangan masing-masing variabel 
pada grafik di atas perlu dicermati. Peringkat IPK, misalnya masih 
naik-turun dari tahun ke tahun dan belum menunjukkan tren 
kenaikan yang ajeg dan konsisten. Total kerugian negara yang 
teridentifikasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan pada 
tahun 2012-2016 namun kemudian melonjak drastis pada tahun 
2017. Tahun 2019 sendiri, meski jumlah kasus dan tersangka 
menurun dan indeks IPK naik, namun total kerugian negara yang 
ditimbulkan justru lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Data-
data ini menunjukkan bahwa penanganan korupsi di Indonesia 
masih belum menunjukkan tren positif. Ini berarti korupsi masih 
akan menjadi persoalan yang harus dihadapi di tahun-tahun 
mendatang. Evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan 
selama ini perlu dilakukan agar kedepannya pemberantasan 
korupsi tidak hanya dilihat sebagai persoalan hukum tetapi juga 
sebagai persoalan budaya. 

Dua tren kasus di atas jika dikaitkan dengan tiga tipologi 
budaya hukum, yaitu: 1) Pra-konvensional, 2) Konvensional dan 
3) Pasca-konvensional, menunjukkan bahwa tipe budaya hukum 
kita masih pada tipe pra-konvensional.87 Tipe pra-konvensional 
adalah adalah budaya yang bertumpu pada motif egosentris. 
Segala sesuatu dipakai sebagai alat demi kepentingan ego. 
Hukum dan ketaatan pada hukum, hanya sebagai alat untuk 
meraih keuntungan pribadi. Lingkup kepedulian dalam moralitas 
ini, adalah diri sendiri dan tidak beranjak dari itu. Ukuran benar 
dan baik, bukan pada norma hukum ataupun manfaat bagi 
publik, tetapi melulu pada seberapa besar keuntungan yang bisa 
raih bagi dirinya. Oleh karenanya, kalkulasi untung-rugi bagi ego 
merupakan dasar segala tindakan. Melakukan kejahatan, juga 
pakai kalkulasi. Mereka berhitung soal berapa besar peluang 
diketahui, diproses, dan dihukum. Semakin kecil resiko diketahui, 
diproses, dan dihukum (termasuk bobot hukuman), maka semakin 
besar kemungkinan kejahatan dilakukan. Begitu juga bila keadaan 

87  Ibid., hlm. 10
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sebaliknya. Jika dihadapkan pada tawaran suap-menyuap, maka 
pertimbangan utama adalah keuntungan nyata bagi dirinya, 
bukan soal sesuai tidaknya dengan kewajiban tugas atau hukum.

Realitas moral sosial seperti ini, sebenarnya cukup 
menjelaskan mengapa misalnya penegakan hukum di negeri 
ini tidak pernah maksimal, bahkan setiap kali menimbulkan 
kekecewaan yang begitu luas. Aturan begitu melimpah, 
bermacam-macam lembaga pengawasan dibentuk, tapi justru 
korupsi dan praktik mafia kian tumbuh subur. Kata kuncinya, 
karena kultur hukum kita masih sangat rendah. 

2) Pendidikan Hukum Saat ini 

Meskipun sejak tahun tujuh puluhan, bahkan tahun enam 
puluhan telah ada berbagai upaya pembaharuan struktur dan isi 
pendidikan hukum, namun perubahan-perubahan ini masih belum 
mencerminkan keterkaitannya dengan sistem hukum. Cabang-
cabang atau disiplin ilmu hukum yang diajarkan saat ini belum 
dapat menjamin para sarjana hukum untuk dapat berpikir dalam 
satu kebulatan hukum sebagai sebuah sistem. Jika kondisi seperti 
saat ini tidak dibenahi secara komprehensif dengan meletakkan 
sistem hukum sebagai dasar pendekatan pendidikan hukum dan 
menempatkan hukum sebagai komponen sistem hukum, keluhan 
mengenai kemampuan sarjana hukum, berpotensi masih akan 
tetap ada. 

Sofian Effendi, mantan rektor UGM, pernah mengemukakan 
bahwa salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah 
memang masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga 
dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,88 tentang reformasi 
pendidikan dalam rangka pembinaan hukum nasional sangat 
dibutuhkan menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan (decision making process), dan penetapan 
kebijaksanaan, tidak hanya sebagai petugas pelaksana kebijakan. 
Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan 
legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi 
hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki orientasi terhadap 

88 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: 
Binacipta, 1976), hlm. 24-25.
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kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan hukum). 

Pendidikan hukum harus dilaksanakan dengan teratur dan 
sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. 
Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan 
kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas 
sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural). Dengan 
demikian, pendidikan mau tidak mau juga harus merespons 
dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya 
masyarakat sekitar. Maka, persoalannya adalah bagaimana 
pendidikan berperan dalam merespons perubahan sosio kultural 
masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai budaya tersebut.89

Di luar pendidikan hukum yang bersifat formal di universitas, 
perlu dilakukan langkah cerdas pendidikan hukum dalam bentuk 
informal secara kreatif. Saat ini misalnya telah terdapat program-
program penyuluhan dan advokasi hukum baik yang dilakukan 
oleh pemerintah maupun masyarakat. Melalui kemampuan 
dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan 
hukum, pendidikan hukum dapat disampaikan kepada masyarakat, 
terutama pada tataran akar rumput dengan lebih efektif. Demikian 
juga melalui contoh perilaku, dan sikap perbuatan penyelenggara 
negara dan penegak hukum yang dilihat langsung oleh masyarakat 
saat melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum, rasa percaya 
masyarakat dapat terbangun.

c. Tantangan Pembangunan Komponen Budaya Hukum

Tantangan pembangunan budaya hukum adalah bagaimana 
bangsa Indonesia dalam mencapai target mewujudkan masyarakat 
yang berbudaya hukum dan anti korupsi. Fokus pembangunan budaya 
hukum juga perlu dilakukan di kalangan aparat penegak hukum. 
Hal ini penting mengingat bahwa penegakan hukum, khususnya 
pemberantasan korupsi, sangat bergantung pada seberapa kuatnya 
etika, integritas dan komitmen aparat penegak hukum itu sendiri.90 
Hal ini sejalan dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang melihat 

89 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36.
90 Arfan Faiz Muhlizi, “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan 

Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat,” Jurnal Rechtvinding Vol.2 No.1 (2013): 67.
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bahwa salah satu masalah mendasar yang mendesak dan segera harus 
diselesaikan adalah masalah pemberdayaan birokrasi atau bureaucratic 
engineering.91 

 Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah usaha-usaha untuk 
mengubah tipe budaya hukum pra-konvensional menjadi minimal 
bertipe konvensional dan bahkan lebih tinggi lagi tingkatannya menjadi 
tipe pasca-konvensional. Tipe Konvensional adalah tipe budaya yang 
berorientasi pada konvensi, prinsip, dan hukum. Tidak melakukan 
korupsi, bukan karena takut diburu KPK, tetapi lebih karena perbuatan 
tersebut dilarang dan diharamkan oleh hukum. Hukum dan norma, 
menjadi ukuran satu-satunya tindakan dari orang-orang yang sudah 
berada pada tingkat budaya konvensional ini. Di tangan orang-orang 
yang punya kultur ini, hukum dijalankan dengan lurus apa adanya, 
taat asas, dan tidak mudah diajak berkompromi untuk menyimpangi 
hukum. Kultur ini masih amat langka di negeri ini.

Tipe Pasca-Konvensional adalah budaya yang memiliki dua 
wajah, yaitu mengandalkan “akal kritis” dan mengandalkan “hati 
nurani”. Masyarakat yang sudah berada pada level “kultur akal kritis”, 
selalu dan senantiasa memperjuangkan keadaan yang lebih baik 
bagi kepentingan bersama. Jika suatu aturan hukum dirasakan tidak 
fungsional lagi, maka perhatian mereka adalah memperjuangkan 
perubahan terhadap aturan tersebut sesegera mungkin. Orang-orang 
dengan tipe kultur seperti ini tidak suka pada keadaan status quo yang 
menghambat kebaikan umum. Mereka selalu mendesak pembenahan 
terus-menerus bagi kepentingan bersama. Kepedulian mereka adalah 
kepentingan bersama yang semakin baik dari waktu ke waktu. Lagi-lagi, 
tipe masih langka di Indonesia. 

Wajah budaya hukum tertinggi adalah "berbasis hati nurani". 
Budaya jenis ini pantang mengkhianati suara hati nurani dan keyakinan 
tentang yang benar dan yang baik. Mereka tidak takut menentang 
arus, berani dalam kesendirian daripada menipu diri. memiliki visi 
dan misi yang jelas, yaitu demi tegaknya harkat dan martabat seluruh 

91 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 17-
19. Birokrasi yang dimaksud bisa diperluas pemaknaannya menjadi penyelenggara Negara, baik 
yang berada pada wilayah eksekutif, legislatif, maupun judicial. Bandingkan konsep ini dengan 
pandangan Roscoe Pound tentang fungsi hukum sebagai social control dan social engineering.
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umat manusia. Mereka tidak tanggung-tanggung berani bertindak 
beyond the call of duty atau super erogatoris. Mereka memiliki spirit 
kepeloporan yang luar biasa.92

Untuk mencapai target budaya hukum yang diinginkan, basis 
kultur yang dibutuhkan dalam pengelolaan hukum yang bermoral, 
adalah "kultur taat asas ", "kultur akal kritis", dan "kultur hati nurani". 
Kebutuhan minimal adalah "kultur taat asas". Tapi kebutuhan maksimal, 
tentu haruslah "kultur akal kritis" dan "kultur hati nurani". Hanya 
dengan modal kultur yang demikian itu saja, pengelolaan hukum dapat 
mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Selain gambaran umum 
diatas, setidaknya terdapat dua tantangan lain yang perlu diperhatikan 
dalam pembangunan budaya hukum yakni pengaruh perkembangan 
teknologi serta transformasi lembaga pendidikan hukum. 

1) Budaya Hukum dan Perkembangan Teknologi93

Hubungan resiprokal antara hukum dan masyarakat 
memberi arti pada revolusi industri 4.0 sebagai salah satu bentuk 
perubahan sosial (social change) yang membawa dampak pada 
potensi perubahan dalam hukum (change in law). Indonesia 
tidak dapat mengisolasi dan niscaya masuk dalam narasi baru 
atas hukum dengan mengintroduksi konsep-konsep hukum baru. 
Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) menyatakan  
bahwa “hukum bukan sebagai kode kekal yang terukir di atas batu. 
Hukum juga mengalami disrupsi oleh revolusi teknologi” (The law 
is not an immutable code carved in stone. It too is being disrupted 
by the technological revolution).94 Maka pembangunan hukum ke 
depan harus selalu merespon revolusi industri 4.0. 

Sejalan dengan pemahaman bahwa konsep hukum 
terhubung dengan nilai yang diusung oleh suatu fenomena, 
maka pembangunan hukum meniscayakan pengkajian kembali 

92 Bernard L. Tanya, Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 
2011).  

93 Keseluruhan Sub Bagian ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Hari Purwadi., S.H. dalam makalah 
berjudul ’Rencana Induk Pembangunan Hukum dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0’ yang 
ditulis khusus untuk Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum 
(Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019)

94 Narayan Toolan, “3 Ways the Fourth Industrial Revolution is disrupting the law,” World Economic 
Forum (2018) https://www.weforum.org/agenda/2018/04/three-ways-the-fourth-industrial-
revolution-is-disrupting-law/ (diakses 6 Juli 2020).
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konsep-konsep hukum yang ada mengenai “saluran komunikasi 
antar mesin untuk pertukaran informasi secara terus menerus 
berdasarkan waktu nyata”. Keniscayaan hukum nasional untuk 
mengakomodasi nilai dan konsep baru dalam konteks industri 4.0 
karena perilaku bangsa Indonesia telah terhubung dengan industri 
4.0 menjadi masyarakat digital (digital society). Masyarakat digital 
ditandai oleh pengaruh digitalisasi data pada kehidupan. Data 
atau informasi digital ini bukan hanya berfungsi untuk memberi 
informasi kepada warga, namun juga membuka jalan lebar untuk 
informasi yang salah. Dalam konteks informasi kepada warga, 
maka pembangunan hukum berdasarkan industri 4.0 tidak hanya 
berkaitan dengan hukum siber (“cyber law”) atau bidang hukum 
generik lainnya, tetapi meliputi banyak bidang hukum yang sangat 
spesifik, seperti hukum kesehatan, hukum transportasi, hukum 
pendidikan, hukum perbankan, hukum perdagangan, hukum 
ketenagakerjaan. Bidang-bidang layanan kesehatan, transportasi, 
pendidikan, dan perbankan, juga bidang lainnya telah melibatkan 
mesin, robot, dan digitalisasi (perubahan tingkat sistem adopsi 
teknologi) yang dikaitkan dengan teknologi disruptif. 

Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa industri 4.0 dengan 
digitalisasinya menimbulkan implikasi pada hubungan-hubungan 
hukum spesifik, seperti hubungan antara pengusaha dan buruh 
mengenai pekerjaan (employment) dan kinerja (performance 
of the work), atau hubungan antara bidan dan klien dalam hal 
pembuatan rekam medis elektronic (electronic medical record) 
yang jelas dan lengkap. Demikian juga implikasi industri 4.0 
pada hubungan perusahaan – pemasok (company – supplier 
relationship), “blockchain” menawarkan transaksi cepat, biaya 
transaksi rendah, dan memiliki potensi untuk mentransformasi 
bisnis, dan revolusi keamanan siber. Kontrak pintar (smart 
contracts) pada blockchain mengumpulkan data apa pun yang 
timbul dari kontrak, dan ini membantu melacak setiap tindakan 
yang diambil sehubungan dengan item tersebut. Pada prinsipnya, 
data tidak dapat diubah lagi ketika telah muncul pada blockchain, 
dan ini membantu untuk mereduksi terjadinya fraud dalam 
pemasokan barang. Penerapannya pada industri masih menjadi 
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perdebatan karena belum adanya standar dan regulasi.95

 Dalam situasi ini, perubahan sosial yang disebabkan oleh 
disrupsi teknologi teknologi telah terjadi namun belum melahirkan 
perubahan hukum yang signifikan. Jika perubahan ini tidak cepat 
direspon, terdapat kemungkinan terjadinya kerusakan pada 
struktur hukum atas penerapan teknologi digital pada bidang 
praktik hukum itu sendiri, seperti ruang sidang sehubungan dengan 
penerapan e-Court (electronic justice system) oleh Mahkamah 
Agung, juga firma hukum yang semua itu memengaruhi akses 
pada keadilan (access to justice) belum diantisipasi. Seiring 
dengan ruang akses pada keadilan yang semakin lebar, maka 
permasalahan, hambatan, bahkan gangguannya juga semakin 
terbuka besar.

Perkembangan teknologi informasi yang telah mencapai 
revolusi industri 4.0 juga meningkatkan globalisasi berbagai 
bidang, termasuk hukum – terutama mobilisasi hukum lintas batas 
(transfrontier mobility of law). Oleh karena itu, revolusi industri 
4.0 sebenarnya bukan tantangan pembangunan hukum pada 
masa mendatang, namun masa kini karena revolusi industri 4.0 
telah menjadi fenomena global, tidak terkecuali bagi Indonesia. 
Bahkan European Commission menyatakan bahwa “digitalization 
is like globalization: it needs to be managed and ruled”.96

Globalisasi yang ditopang oleh revolusi industri 4.0 memiliki 
pengaruh besar pada pembangunan hukum nasional, tidak 
hanya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan 
pada tingkatan nasional atau negara, bahkan pembangunan 
hukum pada tingkatan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. 
Globalisasi terbukti telah memberi dampak pada hukum nasional, 
mulai dari tingkatan sistem sampai pada unsur-unsurnya, yaitu: 
ide, konsep, dan solusi, struktur institusi, dan metode. Globalisasi 
di bidang hukum telah menyebabkan perubahan besar dalam 

95 Ali Sami Er, “Industry 4.0 and Its Impact in the Legal World,” Newsletter, Erdem & Erdem Law 
Office, http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/newsletter/industry-40-and-its-impact-in-
the-legal-world/ (Diakses 10 Agustus 2020).

96 Marco Gay, “Digitalization is like globalization:  it needs to be managed  and governed,” European 
Commission https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/digitalization-globalization-it-
needs-be-managed-and-governed (diakses 10 Agustus 2020).
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tertib kehidupan sosial di Indonesia. Pasca-kolonialisme, Konstitusi 
Indonesia telah membuka jalan lebar bagi masuknya hukum asing 
(foreign law) ke Indonesia melalui berbagai aktor - pemerintah, 
LSM, maupun korporasi ikut memberi andil.

Transmisi global mengenai standar produk barang dan jasa, 
sebagai misal, dilindungi melalui peningkatan standar bentuk dan 
proses hukum lebih efektif dalam strukturasi pertukaran sosial lokal 
dan memaksakan makna pada budaya lokal daripada kemampuan 
inovasi lokal dalam menyesuaikan dan melakukan rekonstruksi 
media pertukaran global.97 Dalam konteks ini tuntutan digitalisasi 
dan pengaruh globalisasi tidak hanya persoalan uniformitas nilai 
dan konsep hukum, tetapi juga inovasi lokal dapat memenuhi 
standar itu (budaya populer), seperti hubungannya dengan 
hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, dan kualitas barang 
dan jasa. Bangsa Indonesia menghadapi persoalan adaptasi 
kecenderungan hukum global dan budaya yang membentuknya 
itu. Hal ini akhirnya menjadi “ideologi baru” yang menuntut 
pengkajian ulang terhadap tradisi hukum yang ada dan kesadaran 
masyarakat atas ideologi baru itu.

2) Transformasi Lembaga Pendidikan Hukum 

Tantangan lain yang akan dihadapi dalam pembangunan 
budaya hukum adalah transformasi lembaga pendidikan 
hukum. Lembaga pendidikan hukum harus mampu mencetak 
para pengembang profesi hukum yang berintegritas tinggi dan 
mengedepankan etika hukum, mengarusutamakan penelitian 
yang tidak hanya berorientasi pada penelitian normatif, namun 
juga penelitian sosiologi hukum, yang berbasis pada data empirik 
dari implementasi dan praktik hukum. Penelitian hukum ini 
akan memperkuat pemahaman terhadap kesadaran hukum 
ataupun perasaan hukum yang terdapat pada masyarakat yang 
akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan strategi 
pembangunan hukum yang efektif.

97 Susan S. Silbey, “1996 Presidential Address: “Let Them Eat Cake”: Globalization, Postmodern 
Colonialism, and the Possibilities of Justice,” Law and Society Review, Vol.31 (1997): 223.
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Selain pendidikan hukum, pengaruh teknologi terhadap 
interaksi sosial sebagaimana diuraikan di atas memerlukan juga 
pelatihan-pelatihan keterampilan hukum untuk menunjang 
perubahan yang akan terjadi. Di masa depan akan muncul 
kebutuhan atas keterampilan-keterampilan yang spesifik 
yang mungkin tak dapat tercakup dalam pendidikan hukum 
di Universitas. Sebagai contoh, semakin besarnya interaksi 
digital membuat perlindungan data pribadi semakin penting. 
Dalam hal ini akan dibutuhkan data protection officers yang 
nantinya akan memastikan ketaatan hukum terhadap ketentuan 
perlindungan data pribadi. Pelatihan keterampilan hukum akan 
menjawab kebutuhan-kebutuhan seperti ini dan bagi yang 
telah menyelesaikannya dapat diberikan sertifikasi. Dengan 
perkembangan ini, maka di samping pendidikan hukum akan 
terdapat pelatihan keterampilan hukum yang berbasis sertifikasi 
dan dilaksanakan oleh asosiasi-asosiasi. 

4. Komponen Sarana dan Prasarana Hukum

a. Modal Strategi Pembangunan Komponen Sarana dan Prasarana 
Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian 
sarana sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud atau tujuan. Dalam konteks hukum, maka sarana 
adalah “jalan” atau perangkat atau instrumen yang dipergunakan oleh 
aparatur hukum dalam melaksanakan kewajibannya yakni meliputi: 

1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 
Hal ini untuk menjawab apakah suatu tindakan merupakan 
(a) Perintah/suruhan (gebod), (b) Larangan (verbod), dan (c) 
Kebolehan (mogen)

2) Adanya konsep konsep atau teori-teori hukum

a) Konsep-konsep keperdataan

b) Konsep-konsep tata negara atau administrasi negara

c) Konsep-konsep pemidanaan
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3) Adanya kebiasaan-kebiasaan

Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan ajeg dilakukan di masyarakat 
termasuk di kenegaraan atau pemerintahan atau bahkan di 
pengadilan, menjadi sarana hukum.

KBBI juga memberikan pengertian bahwa prasarana adalah segala 
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu 
proses (usaha, pembangunan, proyek). Dengan demikian, sarana dan 
prasarana hukum yang dimaksud di sini adalah semua perangkat, 
instrumen, serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai 
efektifitas hukum

Perkembangan teknologi sebagai sarana dan prasarana hukum 
akan menjadi fokus utama pembahasan pada bagian ini. Perkembangan 
dan kemajuan teknologi pada umumnya, termasuk teknologi 
informasi dan komunikasi (selanjutnya ditulis TIK) yang pesat telah 
mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, 
salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (information 
society) melalui internet.98 Begitu pesatnya perkembangan dan 
kemajuan teknologi saat ini telah menghantarkan masyarakat pada era 
industri 4.0, yang merupakan era ter kolaborasinya internet dengan 
teknologi digital.99 

Eksistensi dan optimalisasi internet telah mendorong kreativitas 
manusia untuk menemukan (dan membutuhkan) sumber-sumber 
ekonomi baru, yang kemudian dikenal dengan istilah ekonomi digital.100 
Menurut Don Tapscott, internet (net) dan world wide web (web) 
memunculkan suatu bentuk ekonomi baru berdasarkan pada jaringan 
kecerdasan manusia (networking of human intelligence).101 

98 Muhammad Amirulloh, Hukum TIK sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan 
Masyarakat Global, (Bandung: Unpad Press, 2016), hlm. 1

99 Lihat Herman, Mario Pantek, Boris Otto, “Design Principles for Industries 4.0 Scenario: A 
Literature Review”, 49th Hawaii International Conference on System Sciences (2016): 11.

100 OECD, “The Digital Economic”, (2011), hlm. 5 merumuskan pengertian ekonomi digital 
sebagai, “compromised of markets based on digital technologies that facilitate the trade of 
goods and services through e-commerce”, http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-
Economy-2012.pdf, (Diakses 7 November 2019).

101 Don Tapscott, The Digital Economic-Rethinking Promise and Perill in the Age of Networked 
Intelligence, (New York: McGraw-Hill Education, 2015), hlm. 1.
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Menurut Gizem Erboz, Industri 4.0 adalah industri yang mencakup 
9 pilar, yaitu “big data, autonomous robots, simulation, additive 
manufacturing, IoT, cloud computing, augmented reality, horizontal 
and vertical integration and cyber security”. 102 McKinsey menyatakan 
bahwa ekonomi digital melahirkan inovasi yang bertumpu pada 
pemanfaatan teknologi, terutama mobile internet, Internet of Things 
(IoT), cloud computing, dan big data and advance analytic.103 

Big data adalah sejumlah data yang sangat besar yang dapat 
dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, dan 
asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi 
manusia. Pengertian lain dari big data terdapat pada Gartner Glossary 
yang menyatakan bahwa, “Big data is high-volume, high-velocity and/or 
high-variety information assets that demand cost-effective, innovative 
forms of information processing that enable enhanced insight, decision 
making, and process automation”.104 

David Baumer, J.C. Poindexter menyatakan bahwa, “Technological 
innovation changes everything, including law.” 105 Pernyataan tersebut 
juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Sesuai adagium 
yang disampaikan oleh Markus Tullius Cicero, “ubi societas ibi ius”, maka 
dalam masyarakat informasi atau masyarakat siber (cyber community) 
diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum 
dan/atau hubungan hukum (cyber activities) masyarakat tersebut. 
Demikian pula sejalan dengan apa yang disampaikan Friedrich Carl Von 
Savigny, bahwa Hukum itu tidak dibuat, (melainkan) ia ada dan tumbuh 
bersama (dengan adanya) masyarakat (Das Recht ist nicht gemacht, es 
ist und wird mit dem volke).

Saat ini, di Indonesia telah nampak inisiatif-inisiatif awal untuk 
memanfaatkan teknologi dalam sistem hukum. Sebagai contoh 
Indonesia memiliki Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di mana penggunaan 

102 Erboz, Gizem, “How To Define Industry 4.0: Main Pillars Of Industry 4.0.,” ResearchGate, https://
www.researchgate.net/publication/, (diakses 4 November 2019).

103 McKinsey, Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity, (New York: McKinsey & Company, 2016), 
hlm. 5.

104 Gartner Glossary, “Big Data”, Gartner Glossary, https://www.gartner.com/en/information-
technology/glossary/big-data (diakses 15 Agustus 2020).

105 David Baumer, J.C. Poindexter, Cyberlaw and E-Commerce, (New York: McGraw-Hill, 2002), hlm. 
xviii.
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teknologi diharapkan mampu menjembatani tata kelola manajemen 
dalam pemerintahan yang beralih kepada penggunaan teknologi 
informasi ke depan. Penerapan proses berbasis elektronik (e-commerce, 
e-government dan lainnya) diharapkan mampu meningkatkan daya 
saing pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Selain itu terdapat juga Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia yang bertujuan untuk mengatur kebijakan tata kelola 
data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses 
dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui 
pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan 
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk,” bunyi Pasal I ayat (1) 
Perpres ini. 

Dalam hal dokumentasi dan informasi hukum, Perpres Nomor 
33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional (JDIHN) juga memberi landasan yang baik bagi pengembangan 
database hukum nasional. Layanan hukum berbasis elektronik juga 
telah banyak dipergunakan seperti layanan hukum di Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sistem 
perizinan Online Single Submission di Badan Koordinasi Penanaman 
Modal berdasarkan PP 24 tahun 2008. Dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan serta pemantauan peninjauan, 
Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki situs Partisipasiku untuk 
menyerap aspirasi publik dan aplikasi EvaData untuk melakukaan 
analisis dan evaluasi hukum, sementara Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat memiliki SIMAS PUU untuk menyerap aspirasi 
publik terhadap naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang. 
Sayangnya dalam praktek penyelenggaraannya secara elektronik, 
ternyata belum semua dokumen dan informasi hukum secara tertib 
terhimpun, belum terjaga kemutakhirannya dan belum memberikan 
fasilitas penelusuran konsistensi substansi kaedah hukumnya. Dengan 
kata lain, fokus yang terdapat saat ini lebih mengarah kepada pooling 
ataupun serah simpan dokumentasi dan informasi hukum, namun 
belum kepada pemberdayaan pengguna. Pengembangan sistem 
informasi dan komunikasi yang dapat menarik partisipasi publik dan 
kepastian pengolahan umpan balik dari masyarakat tersebut tentu 
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akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mereformasi sistem 
hukum nasionalnya. 

Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa telah terdapat 
kesadaran awal mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam 
pembangunan sistem hukum. Semua ini tentunya perlu dikembangkan 
dengan lebih serius di masa depan, agar pemanfaatan teknologi 
tidak hanya terjadi secara sektoral saja dan terlepas satu sama lain. 
Pengembangan teknologi dengan perencanaan yang matang dan 
pola berpikir sistem sangat diperlukan agar setiap inovasi yang dibuat 
saling terhubung, saling menguatkan dan mengisi dalam sebuah Grand 
Design yang menuju pada perwujudan tujuan dari sistem hukum itu 
sendiri, dan lebih besar lagi pada perwujudan tujuan bernegara. 

b. Tantangan Pembangunan Komponen Sarana dan Prasarana Hukum 

Secara umum, fenomena dan perubahan yang akan terjadi sarana 
dan prasarana hukum ke depannya adalah sebagai berikut: 

1) Hukum yang telah terdigitalisasi

a) Dokumen dokumen hukum dalam bentuk digital

Perundang-undangan sudah dalam bentuk digital dan saling 
terhubung di pusat dan daerah, antar sektor dalam suatu 
sistem yang terintegrasi.

b) Pembuktian sah dan tidaknya secara daring dan virtual

Dalam sidang sidang pengadilan dilaksanakan secara daring, 
atau penandatanganan suatu dokumen menggunakan e-sign.

2) Hukum yang sudah terintegrasi

a) Semua putusan-putusan hakim akan berbentuk digital, 
sehingga memudahkan untuk menerapkan yurisprudensi 
atau paling tidak merujuk (referensi) pada putusan terdahulu.

b) Perizinan sudah menyatu dalam suatu sistem

c) Data kependudukan yang tunggal dan dipergunakan untuk 
semua kegiatan kependudukan termasuk hukum dan 
kewajiban dan hak hak lainnya bagi masyarakat.

d) Data sharing based on data not only document.
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3) Prasarana hukum tidak harus gedung 

Prasarana pendukung pelaksanaan hukum, tidak lagi harus 
dilakukan di gedung (fisik) tertentu tetapi dilakukan secara daring 
dan virtual dengan yang akan sangat mendukung menuju efisiensi 
dan efektif, kepastian dan akuntabel dan akurasi.

a) Perubahan sifat “tatap-muka” (interface) dalam pelayanan 
hukum

b) Perubahan bentuk prasarana fisik, natural menjadi artifisial 
dan “berjarak”

Secara khusus, terdapat beberapa isu yang perlu menjadi 
perhatian terkait dengan pengembangan TIK sebagai sarana dan 
prasarana hukum. 

1) Urgensi Pemanfaatan TIK Terhadap Pembangunan Hukum 
Nasional106

Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang 
sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan 
manusia. Demikian pula sangat penting memperhatikan dan 
mempertimbangkan serta menjadikan perkembangan TIK dan 
pemanfaatannya untuk pembangunan hukum nasional. Dalam 
bukunya yang berjudul “Code and Other Laws of Cyberspace” 
yang dibuat pada tahun 1999, Lawrence Lessig menyatakan 
bahwa sistem komputer atau perangkat lunak komputer atau 
computer software (West Coast Code", mengacu pada Silicon 
Valley), mengatur perilaku dengan cara yang sama seperti sistem 
hukum ("East Coast Code", mengacu ke Washington, DC). Lessig 
berpendapat bahwa sebenarnya ada empat regulator utama, yaitu 
Hukum, Norma Sosial, Pasar, dan Arsitektur, yang masing-masing 
memiliki dampak besar pada masyarakat dan yang implikasinya 
harus dipertimbangkan.107 Terkadang hukum bekerja dengan 
menambah atau mengurangi pembatasan dari satu modalitas 
tertentu sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

106 Keseluruhan Sub Bagian ini adalah kontribusi pemikiran Dr. Muhammmad Amirulloh dalam 
makalah berjudul “Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum Menuju Globalisasi 
Teknologi Informasi” yang ditulis khusus untuk Focus Group Discussion penyusunan Grand 
Design Pembangunan Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019).

107  Lessig, Lawrence, Code and Other Laws of Cyberspace, (New York, Basic Books, 1999), hlm. 53.
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Gambar 4: Relasi Hukum, Pasar, dan Norma

(Sumber : Lawrence Lessig (Code Version 2.0)

Senada dengan Lawrence Lessig, Joel R. Reidenberg dengan 
teori “Lex Informatica” juga menyatakan pentingnya pemanfaatan 
TIK untuk mengatur masyarakat informasi dewasa ini. 

Berbagai bentuk media TIK dapat dan sangat penting untuk 
digunakan dalam rangka pembangunan hukum nasional, baik 
dalam kegiatan penelitian hukum, diseminasi hasil penelitian, 
proses pembentukan/penyusunan peraturan perundang-
undangan, uji publik rancangan peraturan perundang-undangan, 
sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum, 
serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

Selain melalui situs-situs resmi yang menggunakan 
mekanisme nama domain sebagai pengganti alamat protokol 
internet, berbagai media sosial (medsos) maupun aplikasi khusus 
(app) juga dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka 
pembangunan hukum nasional. Kesemua media TIK tersebut 
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harus digunakan sebagai satu kesatuan sistem informasi dan 
komunikasi hukum dalam rangka tersebut. Penggunaan dan 
pengelolaan media TIK tersebut harus pula dilakukan secara 
profesional dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan pula 
perkembangan dan kecenderungan (tren) pemanfaatan TIK oleh 
masyarakat. 

2) Cybernetics Theory dan Sistem Hukum Nasional108

Memandang hukum sebagai suatu sistem tentunya tidak 
lepas dari teori tentang hukum nasional yang dikemukakan 
oleh Lawrence W Friedman, tentang elemen-elemen dari 
sistem hukum nasional itu sendiri, yakni; substansi, struktur 
dan kebudayaan hukum. Dalam perkembangannya kemudian, 3 
elemen tersebut ternyata perlu diperkaya lagi dengan keberadaan 
beberapa elemen lainnya, diantaranya adalah informasi dan 
komunikasi hukum sebagai sarana dan prasarana hukum. Tanpa 
adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, 
maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi 
kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur 
hukum dan kebudayaan hukum yang baik. 

Sehubungan dengan itu, sesuai dinamika konvergensi 
teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan keberadaan 
internet dan cyberspace di mana hak akses ke dalamnya telah 
ditetapkan sebagai salah satu dari Hak Asasi Manusia oleh PBB, 
maka dinamika pembangunan informasi dan komunikasi hukum 
juga tidak dapat melepaskan diri dari pemanfaatan Internet 
sebagai suatu sistem informasi dan komunikasi global. Cybernetics 
theory selayaknya dapat diterapkan dan dipertemukan dengan 
teori-teori tentang dasar berlakunya hukum. Keberadaan hukum 
sebagai suatu aturan (rule of law) sebenarnya adalah berbanding 
lurus dengan melihat sejauh mana pemahaman hukum dan 
kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap informasi 
hukum yang tengah berlaku. Cybernetics theory merupakan teori 

108 Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Edmon Makarim dengan judul asli 
“Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum” yang disampaikan dalam Kelompok Kerja 
Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Jakarta, 2018).
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yang menekankan bahwa suatu komunikasi selayaknya tidak 
hanya sekedar menyampaikan informasi saja melainkan juga 
adanya suatu umpan balik (feedback) dari penerima. 

Secara sosiologis, tentu tidak akan ada suatu ketentuan 
hukum yang akan dapat berlaku efektif di tengah kehidupan 
masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak pernah 
dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Hal itu tidak 
hanya berhenti dengan adanya pengumuman dalam Berita Negara 
saja dan kemudian semua orang otomatis dianggap mengetahui 
dan memahaminya.  Hal itu juga tidak cukup terjawab dengan 
suatu program sosialisasi atau bahkan melalui pemberitaan para 
Jurnalis dan Pers saja, melainkan seharusnya sedapat mungkin 
menggali feedback masyarakat tidak hanya dalam tahapan 
pembuatannya melainkan juga dalam proses implementasinya. 

Dengan demikian, pola yang lebih interaktif dalam 
mengkomunikasikan informasi hukum tersebut tentunya 
harus dapat menangkap dengan baik feedback yang baik dari 
masyarakatnya, sehingga ia akan dapat menimbulkan kesadaran 
hukum ditengah masyarakat. Hal tersebut tidak akan didapat 
hanya dengan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum saja, 
melainkan juga harus dengan pengembangan sarana komunikasi 
ataupun infrastruktur informasi yang baik dan dapat diakses 
dengan mudah dan murah oleh masyarakat. 

Hikmah dari cybernetics theory dalam sistem hukum adalah 
keberadaan sistem informasi hukum sebagai komponen keempat 
dalam suatu sistem hukum nasional selain tiga komponen yang 
selama ini dikenal, yakni substance, structure dan legal culture. 
Secara teoritis ia akan dapat mempertemukan atau paling tidak 
mengurangi ketimpangan antara rule of law dengan social 
behaviour yang sering kali terjadi akibat belum terbangunnya 
sistem komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. 

Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, maka 
tentunya sistem pemerintahan juga akan menjadi transparan, 
dan meningkat akuntabilitasnya, karena pemerintah mampu 
menangkap feedback dan meningkatkan peran serta yang aktif dari 
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masyarakatnya. Walhasil, terbentuknya suatu good governance 
sebagai wujud dari cita-cita negara yang berdasarkan atas hukum, 
karena masyarakatnya mampu melaksanakan self regulatory 
society dengan baik. Nantinya, Pemerintah sudah dapat mereduksi 
pekerjaannya karena ia hanya tinggal membina dan mengawasi 
sejauh mana visi dan misi bangsa telah diimplementasikan dengan 
baik dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan lewat pemantauan 
dari masalah-masalah hukum yang timbul dan menindak lanjuti 
komplain-komplain yang mengalir dari masyarakat. 

Perlu dicermati bahwa Internet sebagai suatu sistem 
elektronik global adalah perwujudan konkrit dari konvergensi 
teknologi telekomunikasi, media dan informatika ("Telematika").109 
Selain dapat menstimulus perkembangan peradaban suatu 
bangsa dan perekonomiannya, sesungguhnya Internet juga 
merupakan perwujudan dari kepentingan kapitalisme global 
(neo-liberalism). Dengan keberadaan internet sebagai jalan 
raya informasi (information highway), struktur kapitalisme telah 
berubah menjadi bentuk digital, dari bentuk file-folder menjadi 
bentuk binary digit (bit) dalam jaringan-jaringan komunikasi 
global. Demikian pula halnya dengan sistem hukum yang berupa 
law-hierarchy juga seakan berubah menjadi suatu jaringan 
kerja network yang terdistribusi dalam bentuk informasi dan 
dokumentasi hukum yang bernilai ekonomis. Hal tersebut 
kemudian menjadi keunggulan kompetitif bagi para penghimpun 
dan penyelenggara jasa informasi hukum berikut sistem aplikasi 
yang dikembangkannya.

109 Perwujudan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara fisik adalah terbangunnya 
jaringan sistem informasi dan komunikasi secara elektronik yang berbasiskan sistem komputer, 
baik dalam lingkup intra jaringan (Intranet) maupun antar jaringan (Internet), yang pada sisi 
halusinasi komunikasi virtualnya disebut juga sebagai Cyberspace.
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3) Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan dan Benturan 
kepentingan110

Sesuai dengan fungsi negara untuk menyejahterakan 
bangsanya (welfare state), pemerintah juga dituntut untuk 
melakukan pembenahan dalam melakukan layanan publik (public 
services), sehingga penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam 
lingkup sistem pemerintahan (e-government) juga menjadi bagian 
penting untuk menjawab suatu bentuk negara demokrasi modern 
yang dapat mengharmonisasikan peranan dan kepentingan 
negara (state), masyarakat (civil society) dan pasar (market). Akibat 
arus globalisasi dengan kepentingan perdagangan bebasnya, 
pemerintah dituntut untuk membenahi infrastruktur informasi 
dan komunikasi bangsanya (National Information Infrastructure) 
agar tidak tertinggal peradabannya dengan peradaban bangsa-
bangsa di dunia masa mendatang.111 

Dalam rangka mengantisipasi kepentingan kapitalis asing, 
maka menjadi suatu pertanyaan besar, apakah penerapan 
teknologi informasi, media dan komunikasi tersebut akan dapat 
melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya. Apakah ada 
jaminan bahwa pemanfaatan telematika oleh bangsa ini akan lebih 
besar nilainya ketimbang angka belanja yang dikeluarkan oleh 
bangsa ini? Padahal perkembangan telematika selayaknya harus 
sesuai dengan kepentingan bangsa ini, tidak hanya secara “efisien 
dan efektif” dalam dominasi perspektif teknologi dan manajemen 
saja, melainkan juga harus dilengkapi dengan perspektif “efektif 
dan valid” secara hukum. 

110 Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Edmon Makarim dengan judul asli 
“Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum” yang disampaikan dalam Kelompok Kerja 
Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Jakarta, 2018).

111  Jimly Asshidiqie, Negara Hukum, Demokrasi dan Dunia Usaha, dalam buku Hukum Tata Negara 
dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, (Jakarta: Konstitusi 
Press, 2006), hlm. 151. 
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Dari segi hukum administrasi negara,  perlu dikhawatirkan 
bahwa dalam era post-modern administration law seperti sekarang 
ini, seakan-akan telah muncul struktur kekuasaan yang baru yang 
dipercaya dapat menyeimbangkan fungsi dan peran pemerintah, 
seperti: para industrialis, pelaku-pelaku ekonomi, dan kelompok-
kelompok yang paling menguasai teknologi informasi dan mass 
media. Arus globalisasi komunikasi tampaknya telah berhasil 
mengubah kekuasaan yang biasa dipegang oleh pemerintah 
seakan-akan telah bergeser ke sektor privat atau yang dikenal 
dengn istilah self regulatory organization (SRO).112  Lalu apakah 
dengan serta merta kepentingan publik yang lebih besar akan 
terakomodir oleh kepentingan pelaku usaha melalui forum SRO 
tersebut. Oleh karena itu, agar dinamika konvergensi teknologi 
Telematika tidak merugikan kepentingan nasional, maka kajian 
hukum terhadap hal tersebut menjadi hal yang sangat penting. 

Relevansi penerapan teori ini dalam lingkup sistem elektronik 
dan/atau cyberspace adalah keberadaan sistem ini tumbuh 
dari aktivitas komunikasi antara penggunanya, karenanya perlu 
adanya pemisahan kajian antara perkembangan sistem teknologi 
yang mendasari keberadaan arsitektur internet dan keberadaan 
tujuan komunikasi antara pengguna untuk mempertemukan 
kepentingannya, di mana interaksi kepentingan itulah yang 
sebenarnya akan menentukan batasan perkembangan hukumnya.   

Seiring dengan sejarah dan evolusi hukum, maka proses 
penyesuaian tidak selalu berjalan secara sistemik atau bahkan 
terkadang berjalan secara chaotic. Namun yang jelas proses 
tersebut mengarah kepada sistem yang lebih kompleks dengan 
level organisasi yang lebih tinggi. Konsep tentang bangsa 
dan negara (nation-state) seakan semakin memudar akibat 
keberadaan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah 
yang bersifat supranasional dan penguatan pusat kekuasaan 

112 Paul Craig and Grainne de Burca, The Evolution of EU Law, (London: Oxford University Press, 
1999), hlm. 261-262. New Power structures have emerged, vested in industrialist, commercial 
operator, and those who control accessto knowledge and information through information 
technology and media. Globalisation has resulted in a shift of power from public to private sector.  
Sebagaimana dikutip oleh Lintong O. Siahaan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian 
Sengketa Administrasi di Indonesia, (Jakarta: Perum PNRI, 2005), hlm. 19.   
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infra-nasional. Ide sistem hukum bangsa-negara (nation-state) 
yang bersifat tertutup ketentuan hukumnya dengan monopoli 
kekuasaan koersif pemerintah, kini seakan tidak cocok lagi dengan 
perkembangan zaman.113 

Oleh karena itu, dalam rangka melihat ke depan tumbuhnya 
masyarakat global, adalah penting melakukan pendekatan hukum 
melalui perspektif sistemik di mana hukum dipandang sebagai 
sistem dari elemen-elemen yang kompleks dalam suatu interaksi 
yang dinamis. Para ahli hukum harus segera mengkaji masalah 
ini secara serius dalam konteks masyarakat dan ekonomi dunia 
dengan harus memperhatikan penerapan General System Theory 
demi keharmonisan bersama masa mendatang.

Selanjutnya, agar suatu bangsa tidak dirugikan 
kepentingannya akibat globalisasi dan perdagangan bebas 
yang diwadahi oleh cyberspace (electronic commerce), maka 
perlu diperhatikan bagaimana benturan kepentingan antara 
para pihak yang terkait dengan sistem tersebut tidak hanya 
untuk kepentingan publik dari bangsa dan negara bahkan juga 
kepentingan privat dalam hubungan lintas negara. Dalam hal ini 
pendekatan pemikiran Critical Legal Studies (”CLS”), yang selalu 
berupaya melihat benturan kepentingan di balik konsep hukum 
dengan memperhatikan politik hukum di balik perumusannya, 
menjadi hal yang sangat penting.

4) Benturan Kepentingan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik114

Untuk melihat karakteristik benturan kepentingan terhadap 
penyelenggaraan sistem elektronik adalah dengan melihat kepada 
keberadaannya sebagai suatu benda yang melekat kepadanya 
suatu hak kepemilikan dan sebagai langkah kedua adalah melihat 
kepada muatan kepentingan hukum terhadap informasi itu 

113  Hal tersebut dapat dilihat dalam faktanya bahwa ada beberapa hukum yang terjadi tanpa 
harus melibatkan negaranya, sebagai contoh adalah Lex Mercatoria dan Lex Sportiva. Bahkan 
Shimon Peres mengatakan bahwa konsep bangsa dan negara telah kehilangan makna karena 
perkembangannya mereka tumbuh ke arah masyarakat ekonomi. 

114 Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Edmon Makarim dengan judul asli 
“Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum” yang disampaikan dalam Kelompok Kerja 
Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Jakarta, 2018).
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sendiri. Jika suatu informasi yang dikomunikasikan itu bersifat 
personal maka tentunya akan melekat kepadanya sifat privat atau 
jika ia merupakan keunggulan kompetitif dari suatu badan usaha 
komersial maka umumnya juga dilindungi dengan rahasia dagang 
(trade-secret). Jika terhadap informasi tersebut bermuatan 
kepentingan publik, khususnya yang dalam perolehan dan 
pemrosesannya menggunakan anggaran negara atau anggaran 
bantuan asing yang ditujukan untuk negara, maka melekat 
kepadanya hak publik untuk mengetahui pertanggungjawabannya. 
Oleh karena itu, untuk mendalami hal ini, perlu ditelaah terlebih 
dahulu benturan antara kepentingan pribadi (private) dengan 
kepentingan publik atau kepentingan umum. 

a) Karakteristik Kepentingan Pribadi (Private) dengan 
Kepentingan Umum (Public Interest)

Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan hukum 
privat adalah kepentingan yang bersifat personal/individual 
setiap seseorang terhadap benda atau kekayaannya (property) 
serta kehidupan pribadinya (privacy), sementara kepentingan 
umum atau kepentingan publik adalah kepentingan yang lebih 
luas dari kepentingan pribadi yakni kepentingan masyarakat 
luas itu sendiri.

Sesuai dengan konsep konvergensi Telematika, yang 
pada esensinya akan membicarakan 4 (empat) komponen 
besar, yakni konten (content), komputasi (computing), 
komunikasi (communication), dan komunitas (community) 
yang dipertemukan dengan 4 (empat) prinsip etika dalam 
bersistem informasi yakni Privacy, Accuracy, Property dan 
Accessibility.  Maka, perlu dikaji benturan kepentingan privat 
dan kepentingan umum dalam konteks tersebut, yakni:

(1) Benturan kepentingan terhadap konten informasi 
sebagai private good atau kekayaan (property) yang 
merupakan hasil kreasi intelektual seseorang yang 
dilindungi oleh Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual 
(protected works), khususnya tentang Hak Cipta;
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(2) Benturan kepentingan terhadap ketersediaan 
(availability/ accessibility) informasi publik sebagai 
public good atau informasi publik sebagai salah satu 
asas dalam terwujudnya tata kelola yang baik dalam 
penyelenggaraan negara hukum yang demokratis; 

(3) Benturan kepentingan terhadap penyelenggaraan 
sistem informasi (computatio/computing) untuk 
memberikan layanan publik yang harus diselenggarakan 
secara handal, aman dan bertanggung jawab;

(4) Benturan kepentingan terhadap penyelenggaraan 
sistem komunikasi (communication) yang harus 
diselenggarakan dengan memperhatikan perlindungan 
privacy seseorang;

b) Benturan Kepentingan Pelaku Usaha dengan Kepentingan 
Konsumen

Kepentingan Pelaku Usaha adalah kepentingan untuk 
mencari keuntungan (profit) melalui produk barang atau jasa 
yang ditawarkannya kepada publik, sementara kepentingan 
konsumen adalah kepentingan untuk mendapatkan nilai 
yang sesuai dengan pembelanjaan dan ekspektasinya 
terhadap produk barang dan/atau jasa tersebut. Kedua pihak 
mengemban amanat untuk beritikad baik dalam melakukan 
transaksinya. Dalam perkembangannya, mengingat 
konsumen selalu berada pada posisi yang lemah dan rentan 
untuk dieksploitasi oleh Pelaku Usaha maka dibuatlah UU 
Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen. 
Kepentingan umum dalam konteks ini adalah representasi 
kepentingan konsumen baik secara global maupun nasional.

Dalam konteks sistem elektronik, Pelaku Usaha yang 
terlibat dapat terdiri dari Produsen (produk), Konsultan 
Pengembang, Kontraktor dan/atau Penyelenggara 
Sistem. Para Pelaku Usaha tersebut berkepentingan atas 
pembayaran terhadap segala pengeluaran biaya investasi 
yang dikeluarkannya berikut margin keuntungan yang telah 
disepakati. Sementara bagi konsumen adalah mendapatkan 
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sesuatu yang sebagaimana yang diharapkannya sebanding 
dengan pengeluaran yang telah dilakukannya. 

Dari sisi pengembangan teknologi, pengembang dan 
penyelenggara telah memberikan manfaat untuk peradaban 
manusia sesuai keterbatasan teknologi pada saat itu. Produk 
teknologi secara naturaliah adalah karya manusia yang 
tidak langsung sempurna pada saat pembuatannya. Ia akan 
menyimpan potensi kesalahan (error) dan/atau kerugian 
yang dapat terjadi kepada si pengguna akibat sistem tersebut 
berjalan tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Boleh jadi hal 
tersebut timbul akibat ketidaksengajaan melainkan karena 
perjalanan penyempurnaan teknologi. Oleh karena itu mereka 
menghendaki adanya pembatasan tanggungjawab untuk 
tidak membuat disinsentif terhadap riset dan pengembangan 
teknologi itu sendiri.

Pertanggungjawaban mutlak seringkali dirasakan tidak 
adil bagi Pelaku Usaha yang telah berusaha keras untuk 
menerapkan sebaik kemampuan mereka (best practices) di 
mana kejadian yang bersifat beyond expectation semestinya 
bukan menjadi tanggungjawab mereka lagi. Sementara 
dalam lain hal justru peluang untuk menyalahgunakan 
seringkali terjadi bila tidak ada mekanisme ancaman yang 
berat bagi pengembang yang tidak secara bertanggungjawab 
mengembangkan produknya atau yang dengan sengaja 
membuat produk yang tidak laik kepada masyarakat.

Seiring dengan kepentingan pengembang, penyelenggara 
juga berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari sistem 
tersebut dengan upaya pembatasan tanggungjawab sekiranya 
terjadi kerugian kepada para pelanggannya. Dalih yang 
dikemukakannya adalah keterbatasan upayanya untuk bisa 
menjamin sistem yang dibuat oleh orang lain. Semestinya 
vendor selaku pembuat yang harus bertanggungjawab, 
sedangkan penyelenggara hanya merupakan pihak perantara 
agar produk teknologi tersebut dapat dinikmati manfaatnya 
oleh masyarakat.
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c) Benturan Kepentingan Nasional dengan Kepentingan Global 
dan Peranan Pemerintah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam era globalisasi 
dan perdagangan bebas sekarang ini, selain isu tentang 
Hak Asasi Manusia dan Penyelenggaraan Negara Yang Baik 
(good governance), pendefinisian tentang kepentingan 
global faktanya lebih didominasi oleh kepentingan pemilik 
modal (capitalist) yang memainkan pengaruhnya melalui 
mekanisme pasar. Kepentingan global dalam perdagangan 
bebas adalah terbukanya akses pasar bagi pemodal asing 
untuk mendapatkan nilai ekonomis yang maksimal pada suatu 
negara, di mana pada sisi lain hal tersebut dipercaya sebagai 
suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan 
akan meningkatkan nilai ekonomis di mana kapital tersebut 
ditanamkan.

Sementara pada sisi yang lain, kepentingan suatu bangsa 
dan negara adalah diemban oleh Pemerintah untuk menjaga 
kepentingan ekonomi nasionalnya agar dapat menjalankan 
amanat Konstitusi untuk sebesar-besarnya upaya untuk 
mensejahterakan rakyatnya. Dengan kata lain kepentingan 
bangsa dan negara adalah tidak tereksploitasi segenap 
sumber dayanya oleh bangsa lain, layaknya yang pernah 
terjadi pada masa penjajahan dahulu.115 

Seiring dengan kepentingan negara maju dalam globalisasi 
dan perdagangan bebas, pembangunan dan penataan sistem 
komunikasi dan sistem informasi global adalah kata kunci 
untuk penguasaan ekonomi tersebut. Penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi untuk membuat Infrastruktur 
Informasi Global adalah kata kunci untuk melancarkan arus 
keluar dan masuk barang dan jasa dalam perdagangan. Akibat 
konvergensi teknologi juga mengakibatkan konvergensi bisnis 
dan hukum terhadap market dari informasi dan komunikasi 

115 Sesuai dengan paragraf ke-empat pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yakni: “Kemudian 
daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dst.” 
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sendiri. Market yang baru tersebut seakan mengalir dari 
sisi hulu sampai dengan hilir, yakni dari industri pembuatan 
informasi (content) sampai dengan infrastruktur dan sistem 
pendistribusiannya.   

Tren semacam itu kemudian muncul kebijakan global 
yang dianut oleh kebanyakan negara adalah dengan 
melakukan pengaturan kembali terhadap sistem hukum yang 
terkait dengan konvergensi telematika tersebut, khususnya 
antara industri Content dengan Aplikasinya, Infrastruktur 
dan Networkingnya, dan juga Resources dengan Spektrum 
Frekwensinya. 

Dalam lingkup negara yang terkena imbas globalisasi dan 
perdagangan bebas, kepentingan ekonomi nasional tengah 
berhadapan dengan kepentingan ekonomi kapitalisme global. 
Hal ini terlihat dengan dipaksanya semua negara berkembang 
untuk membuka akses pasarnya kepada negara maju. salah 
satu contoh yang terlihat adalah adanya inkonsistensi UU Hak 
Cipta dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Pesaingan 
Usaha). Pada satu sisi dalam penegakan Hak Cipta dikatakan 
tidak boleh merugikan kepentingan ekonomi nasional dan 
tidak boleh bertentangan dengan Persaingan Usaha Yang 
Sehat, sementara dalam UU Persaingan Usaha justru hal 
tersebut dikecualikan.

Mengingat bahwa keberadaan program komputer adalah 
infrastuktur yang cukup kritikal, maka kebijakan pemerintah 
untuk mendorong pengembangan dan pemakaian Indonesia 
Go to Open Source (IGOS) adalah suatu kebijakan yang 
sudah tepat. Namun, selayaknya hal tersebut tidak dilakukan 
dengan berbayar. Selayaknya mitra-mitra pemerintah yang 
membuat software dengan dana pemerintah berkenan 
melepaskan hak ekonomis atas Hak Cipta terhadap software 
yang dikembangkannya karena dianggap sudah dibeli hak 
ciptanya oleh negara untuk kepentingan publik.
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Dengan mempertimbangkan semua analisis kritis 
terhadap adanya beberapa benturan kepentingan tersebut 
di atas, maka selayaknya publik cerdas melihat bahwa suatu 
penyelenggaraan sistem elektronik  sesungguhnya tidak 
bebas nilai. Oleh karena itu, menjalankan kewajiban untuk 
melakukan kehati-hatian seharusnya menjadi perhatian 
bersama dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya 
manfaat bagi kepentingan publik untuk semua pihak. Hal 
tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum 
semua pihak untuk menjalankan kewajibannya ataupun 
tanggung jawab hukumnya sebaik mungkin. Harmonisasi 
semua kepentingan adalah menjadi kata kunci dari eksistensi 
suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang efisien dan 
efektif dengan tujuan pemanfaatannya. Jika tidak, niscaya 
hanya akan menjadi permasalahan hukum dibelakang hari.  

5) Sistem Kodifikasi Informasi Hukum Berbasiskan Partisipasi 
Segenap Pemangku Kepentingan116

Meskipun masih jauh dari ideal, Inpres No. 3 Tahun 2003 dan 
Inpres No. 6 Tahun 2001 yang berkaitan dengan e-government 
serta UU Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi pendorong 
terwujudnya informasi hukum nasional. Sebelumnya, pelayanan 
informasi hukum dan dokumentasi hukum tidak banyak tersedia 
sebab pengguna layanan perlu meminta izin akses kepada 
pemerintah, atau dengan membeli kitab kompilasi hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah 
dan swasta.

Terdapat beberapa model penerapan sistem informasi 
hukum di Indonesia sebagai berikut:

116 Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Edmon Makarim dengan judul asli 
“Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum” yang disampaikan dalam Kelompok Kerja 
Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Jakarta, 2018).
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Tabel 8: Model Penerapan Sistem Informasi Hukum di Indonesia

Pra-Reformasi Pasca Reformasi Setelah revolusi 
industri 4.0

Media Kertas (dokumen 
autentik peraturan 
perundang-
undangan) 
Microfiche

Based on com-
puter system but 
off-line

Online

Sistem 
Komunikasi

Kehadiran fisik 
+ fixed-line 
communication 

Berbasis sistem 
elektronik
(web-based)

Web + Mobile 
Big Data dan Cloud 
Computing

Data Basic Data (data 
base)

Basic data 
Aggregate Data

Database 
Knowledge-base
Content 
Management
Data Analytic + 
Prediction

Sifat Jasa Basic Common 
Services

Basic Common 
Services

Value Added Net-
work and Services 

Sistem Informasi tertutup berdasarkan 
kepentingan

terbuka

Penyimpanan terpusat Terpusat Cloud yang 
terdistribusi

Metode 
Pencarian

metode kepustakaan literatur & 
referensi

Onthologis

Cost and Return 
investasi

Bulding the Infra-
structure, operation-
al cost, 
Collecting and 
Copying

Information System 
Development 
Investment
Membership

investasi 
pengembangan 
sistem informasi dan 
aplikasi
jaringan dan jasa 
bernilai tambah
training
instalasi dan 
pemeliharaan
subscribe dan 
membership
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Pra-Reformasi Pasca Reformasi Setelah revolusi 
industri 4.0

Jasa pengiriman terpusat Terpusat berbagi dan 
distribusi 

Kondisi pasar Monopolistik terbuka, kompetisi kolaborasi

Berdasarkan uraian di atas, ada suatu hubungan yang jelas 
antara dinamika perkembangan sistem hukum nasional dan 
evolusi sistem informasi hukum serta evolusi jasa pelayanan 
hukum itu sendiri. Jasa hukum Layanan hukum yang dibundel 
sebagai komoditas sebenarnya merupakan bentuk transformasi 
layanan hukum itu sendiri sesuai dengan dinamika zaman 
menurut teknologi yang muncul. Namun apa yang terjadi secara 
elektronik tidak dapat dikatakan mengambil alih jenis jasa hukum 
dan sistem informasi hukum terdahulu yang dilaksanakan secara 
konvensional tanpa berfokus pada kecerdasan buatan.

6) Sistem Kecerdasan (Artificial Intelliegence) dalam Bidang Hukum117

Proses selanjutnya sistem aplikasi dana informasi hukum 
kemudian juga dikapitalisasi dalam bentuk pengolahan data 
dan penyampaian sistem aplikasi kecerdasan buatan (Artificial 
Intelligence). Ditengarai bahwa semua inovasi TIK tersebut akan 
mendisrupsi berbagai business model dalam penyelenggaraan 
jasa hukum kepada publik. Fenomena tersebut ditandai dengan 
berkembangnya aplikasi Legal Technology (legtech) dan Regulation 
Technology (regtech) yang dapat memberikan advis hukum secara 
otomatis kepada penggunanya. Suatu fenomena yang seakan 
terlalu bombastis dikumandangkan oleh para vendor teknologi, 
karena pada dasarnya keberadaan sistem kecerdasan tidak 
mungkin dapat sepenuhnya menyamai kepintaran dan kebijakan 
seorang ahli hukum dalam memahami dan menerapkan kaidah 
hukum yang semestinya. Algoritma dan kondisi otomatis yang 

117 Keseluruhan Sub Bab ini adalah kontribusi pemikiran Edmon Makarim dengan judul asli 
“Pembangunan Sistem Informasi Dan Komunikasi Hukum: Analisis Penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dalam bidang Hukum” yang disampaikan dalam Kelompok Kerja 
Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Jakarta, 2018).
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diterapkan dalam suatu sistem kecerdasan sesungguhnya adalah 
atas dasar suatu asumsi atau presumsi yang dibangun atas data 
atau informasi hukum sebelumnya yang kemudian dijadikan kunci 
dan pola untuk melakukan prediksi terhadap fakta kunci yang 
diberikan. Dengan demikian keberadaannya hanyalah merupakan 
suatu kelanjutan dari model riset hukum secara elektronik 
(computerized legal research) sebagai salah satu alternatif jasa 
hukum yang tersedia secara elektronik. Ia bukan merupakan 
suatu ukuran kebenaran dalam sistem hukum melainkan hanya 
salah satu sarana dalam penelusuran dan penyampaian pendapat 
hukum sepanjang hal tersebut telah dapat teridentifikasi dengan 
baik. 

Dalam perkembangannya, keberadaan machine learning 
dapat mengenali, memahami dan menerapkan bagaimana kaidah 
hukum yang bekerja dalam suatu konteks kasus tertentu sehingga 
mampu memberikan advis hukum yang baik, bahkan dengan deep-
learning sistem kecerdasan komputer mampu secara otomatis 
melakukan pembelajaran selanjutnya dan melakukan pembuatan 
program lanjutan dari hasil pembelajaran tersebut. Dengan kata 
lain, seakan sistem kecerdasan komputer akan mampu secara 
berkelanjutan membuatkan dan menuliskan program-program 
selanjutnya tanpa harus adanya campur tangan manusia lagi.  

Sebagaimana lazimnya produk sistem elektronik, maka 
selayaknya sistem kecerdasan tersebut harus terjamin 
akuntabilitasnya (andal, aman dan bertanggung jawab), dan demi 
menjaga kepentingan publik, maka selayaknya sistem tersebut 
harus dapat diaudit, terdaftar dan tersertifikasi kelaikannya 
sehingga tidak akan kontraproduktif dengan harapan para 
penggunanya.
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BAB III  
GRAND DESAIN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MENUJU VISI 

INDONESIA 2045

A. Politik Hukum untuk Mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2045

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, 
maupun isi hukum yang akan dibentuk.118  Kebijakan bukanlah konsep monolitik, 
tetapi lebih, terdiri dari tiga gagasan publik yang berbeda, namun saling 
terkait. Ketiga kategori tersebut adalah kepentingan umum, moralitas publik, 
dan keamanan publik. Kategori kepentingan umum memandang pengaturan 
pribadi warga negara sama dengan pengaturan publik dan mencoba untuk 
mencapai keseimbangan antara keduanya. Kategori moralitas publik, berusaha 
untuk menjaga hubungan dan identitas timbal balik antara warga negara yang 
membentuk dan memelihara kehidupan bermasyarakat. Kategori keamanan 
publik bertujuan untuk melindungi warga negara dari ancaman luar yang dapat 
membahayakan kesejahteraan mereka dan akibatnya menghilangkan ranah 
publik.119 Melalui politik hukum, penyelenggara negara menyatakan kehendaknya 
mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan arah perkembangan hukum 
yang akan dibangun.120 Menurut Soedarto, politik hukum dinyatakan melalui 
badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan 
yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan 
apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-
citakan.121

Lebih jauh lagi, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum 
merupakan aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu 
tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat.122 Politik hukum 
mencakup jawaban atas beberapa pertanyaan yaitu: Pertama, tujuan apa yang 
hendak dicapai melalui sistem yang ada; Kedua, cara-cara mana yang paling baik 
untuk dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; Ketiga, kapan dan bagaimana 

118  Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 
Hlm.160 

119  Farshad Ghodoosi, “The Concept of Public Policy in Law: Revisiting  the Role of the Public Policy 
Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements,” Nebraska Law Review, Vol.94, Issue 
3: 689, https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol94/iss3/5 (Diakses pada: 5 November 2020).

120 Teuku Mohammad Radhie, “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan 
Nasional”, Majalah Prisma No.6 Tahun II (1973): 3.

121 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 151. 
122 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) Cet. III, Hlm. 352-353.
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hukum itu akan diubah; Keempat, dapatkah sebuah pola yang baku dan mapan 
dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta 
cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.123

Dari berbagai definisi politik hukum yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 
Mahfud M.D. menyimpulkan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang 
hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum 
yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 
1945.124

 Penyusunan politik hukum nasional di masa yang mendatang akan 
berkaitan erat dengan Visi Indonesia 2045 sebagaimana yang telah disampaikan 
oleh Pemerintah (cq. Bappenas) telah memberikan gambaran, bagaimana situasi 
yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2045, dan bagaimana strategi dan 
kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyongsongnya. Gambaran ini 
juga yang akan menjadi patokan bagi arah pembangunan hukum ke depan. 

Rumusan Visi 2045 ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa melepaskan 
diri dari megatren dunia. Posisi Indonesia baik dalam konteks regional maupun 
global akan sangat mempengaruhi arah pembangunan hukum ke depan dan 
politik hukum yang akan dibangun. Paradigma berpikir hukum secara kontekstual, 
yakni mampu melihat kondisi kini dan kebutuhan hukum masa depan sangat 
diperlukan agar  Pembangunan  Hukum Nasional Sesuai dengan kebutuhan 
dan mampu menjawab tantangan pada masanya.125 Visi ini juga menunjukkan 
pentingnya pembangunan budaya hukum nasional sebagai komponen sistem 
hukum nasional. Berdasarkan konsep ‘Visi Indonesia 2045’ tersebut, jelas 
bahwa pembangunan bidang hukum juga merupakan bagian dari pembangunan 
hukum nasional itu sendiri. Dirumuskannya politik hukum nasional karenanya 
harus dilihat dalam gambaran yang lebih luas yakni  mendukung pembangunan 
nasional tahun 2045.

Dalam mencapai sasaran pembangunan hukum untuk menyongsong 
Visi Indonesia 2045, maka politik pembangunan hukum (sebagai strategic 
vision) perlu dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh komponen yang 

123 Ibid. 
124 Moh. Mahfud  MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018) Cetakan ke-18, Hlm. 

1.
125 I.B.R Supancana, “Arah Pembangunan Hukum Menyongsong Indonesia Emas 2045” (makalah 

disampaikan dalam Seminar melalui Webinar, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 
Universitas Dwijendra, Bali, Denpasar, 2 Juli 2020).
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bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan, yang nantinya juga harus disambut secara berkesinambungan oleh 
aparat dan penyelenggara pemerintahan secara umum, hingga akhirnya dapat 
memberikan outcome yang positif dalam penerapan nya dalam kehidupan 
bermasyarakat.

Setidaknya terdapat tiga pilar dari pembangunan hukum nasional yang 
terus menjadi pegangan baik di masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang, 
yakni:126  

1) Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa Proklamasi, 
tidak ada Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tidak 
ada Pancasila dan Konstitusi. Proklamasi menjadi dasar bahwa 
pembangunan hukum nasional harus selaras dengan semangat 
proklamasi yakni menjadi bangsa yang bebas, merdeka, dan berdaulat. 

2) Pancasila. Pembangunan hukum nasional disusun berdasarkan 
Pancasila. Ini berarti tujuan, pilihan kebijakan, dan cara yang akan 
digunakan untuk mencapainya harus selaras dengan nilai-nilai 
Pancasila yakni, keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan 
keadilan sosial. 

3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pembangunan hukum nasional untuk 
mencapai tujuan bernegara yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tunduk terhadap batas-batas yang ditetapkan oleh 
konstitusi. 

Sebagaimana telah disinggung dalam paragraf di atas, bangsa Indonesia 
telah dengan tegas merumuskan tujuan bernegara dalam alinea keempat 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia;

2) Memajukan kesejahteraan umum;

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

126  Bagir Manan, “Strategi Pembangunan Budaya Hukum yang Mengarusutamakan Etika Hukum 
dalam Membangun Masyarakat Indonesia yang Berbudaya Hukum,” (Makalah disampaikan 
pada Focus Group Discussion Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum 
Nasional Tahun 2020 di Jakarta, 27 Agustus 2020).
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Meski aspek global dan megatren dunia pasti membawa pengaruh 
terhadap pembangunan hukum nasional, politik hukum nasional tetap bertujuan 
mewujudkan tujuan bernegara ini serta Visi Indonesia 2045.Politik hukum ini 
akan menjadi dasar campur tangan negara melalui alat kelengkapan negara pada 
hukum. Bentuk campur tangan negara terhadap hukum ini dapat  dilakukan 
dalam tiga hal:127 

1) Penciptaan hukum

Bahwa Negara berkewajiban memelihara keadilan dan ketertiban. 
Untuk memelihara keadilan dan ketertiban tersebut ,negara 
menciptakan hukum. 

2) Pelaksanaan hukum

Bahwa Negara berkewajiban mengadakan alat kelengkapan negara 
yang bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum menurut cara 
tertentu yang ditentukan oleh negara. 

3) Perkembangan hukum

Bahwa Hukum disusun berdasarkan perkembangan dan kesadaran 
hukum masyarakat. Negara berusaha mempengaruhi perkembangan 
kesadaran hukum masyarakat dengan mempengaruhi perkembangan 
hukum. 

Pembangunan hukum nasional dilakukan melalui proses pembaharuan 
substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana 
hukum. Oleh karena itu, dalam menentukan grand desain sistem pembangunan 
hukum nasional, perlu kiranya  ditetapkan politik pembangunan masing-masing 
komponen sistem hukum nasional yakni substansi hukum, struktur hukum, 
budaya hukum, dan pembangunan sarana dan prasarana hukum.  
 Berdasarkan uraian di atas, maka politik hukum dalam mendukung pembangu-
nan nasional tahun 2045 ditetapkan melalui visi dan misi pembangunan hukum 
nasional secara umum, kemudian dilengkapi dengan penetapan indikator pen-
capaiannya, serta penentuan tahapan dan prioritas. 

1. Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional

Visi pembangunan hukum nasional 2025-2045 adalah Bekerjanya 
hukum secara efektif, efisien dan inovatif dalam mendukung dan mengawal 
pembangunan nasional bagi pencapaian Visi Indonesia 2045. Berdasarkan 

127  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014, 
(Jakarta: BPHN, 2014), Hlm. 44.
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visi tersebut, maka misi pembangunan hukum nasional adalah: 

a. Membangun substansi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta 
responsif dan antisipatif terhadap berbagai kemajuan teknologi beserta 
implementasinya dengan mendasarkan pada praktek regulasi yang 
baik yang sesuai dengan standar internasional maupun kebutuhan dan 
karakteristik Indonesia

b. Membangun struktur hukum yang mantap dan dapat mendukung 
bekerjanya hukum secara efektif dan efisien.

c. Membangun budaya hukum aparatur dan masyarakat yang kuat, yang 
terwujud dalam kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat dan 
aparatur yang menjunjung tinggi etika hukum dan berorientasi pada 
pelayanan.

d. Membangun sarana dan prasarana hukum yang dapat mendukung 
pembangunan substansi hukum, yang terwujud dalam dukungan 
teknologi informasi hukum yang terintegrasi, lengkap dan mudah 
diakses oleh masyarakat.  

Mengacu kepada visi dan misi pembangunan hukum nasional yang 
dikemukakan di atas, indikator pencapaian visi dan misi pembangunan 
hukum nasional adalah:

a. Terwujudnya substansi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta 
responsif dan antisipatif terhadap berbagai kemajuan teknologi beserta 
implementasinya dengan mendasarkan pada praktek regulasi yang 
baik yang sesuai dengan standar internasional maupun kebutuhan dan 
karakteristik Indonesia

b. Terwujudnya struktur hukum yang mantap dan dapat mendukung 
bekerjanya hukum secara efektif dan efisien.

c. Terwujudnya budaya hukum aparatur dan masyarakat yang kuat, yang 
terwujud dalam kesadaran hukum yang tinggi dan menjunjung tinggi 
etika hukum bagi aparatur.

d. Terwujudnya sarpras hukum yang dapat mendukung pembangunan 
substansi hukum, yang terwujud dalam dukungan teknologi informasi 
hukum yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.  
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2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional 

Paradigma, menurut Marilya Ferguson di dalam buku The Aquarian 
Conspiracy adalah “A paradigm is a framework of thought, a scheme for 
understanding and explaining aspects of reality”.128 Sedangkan menurut  
Adam smith dalam buku “Power of the Mind” menulis, bahwa paradigma  
adalah: “a shared set of assumption. The paradigm is the way we perceive 
the world”.129Dengan demikian, maka paradigma pembangunan hukum 
nasional dapat diartikan sebagai suatu cara pandang (atau visi) tertentu yang 
mengandung seperangkat asumsi, norma-norma atau nilai-nilai tertentu, 
yang menjadi sumber penilaian dan tolak ukur penentu bagi pembangunan 
hukum.

Karena Sistem Hukum Nasional kita harus bersumber pada Pancasila 
dan UUD 1945, sedang di dalam Pembukaan UUD 1945 kelima sila dari 
Pancasila telah dinyatakan sebagai falsafah hukum Indonesia, maka dengan 
sendirinya Pancasila dan UUD 1945 itulah yang merupakan asumsi-asumsi, 
norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari segala penilaian hukum dan 
penentu terhadap perilaku warga negara maupun orang asing yang berada 
di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan juga terhadap segala 
peristiwa yang terjadi di atau menyangkut kehidupan bangsa Indonesia. 

Dari perjalanan sejarah tersebut, telah jelas bahwa pertama-tama, 
pembangunan hukum nasional harus mengarah pada perwujudan tujuan 
negara yang sudah tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia,untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kedua, usaha 
pencapaian tujuan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang selaras 
dengan kelima sila Pancasila, yakni berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini nampak bahwa 
Pancasila lah yang harus menjadi paradigma pembangunan hukum nasional. 

128  Joel Arthur Barker, “Paradigmes”, Harper Businesss (1993): 3, sebagaimana dikutip Sunaryati 
Hartono, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional serta Rencana Pembangunan Hukum 
Jangka Panjang, (Jakarta: BPHN, 2010), Hlm.6. 

129  Ibid
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Sebagai paradigma pembangunan hukum nasional, Pancasila telah 
lama diyakini sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini 
juga telah ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sebagai sumber 
dari segala sumber hukum negara, maka jiwa dan nilai-nilai Pancasila harus 
menjadi dasar dan tercermin dalam sistem hukum nasional yang akan 
dibangun sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5: Paradigma Pembangunan Hukum Nasional

Meski kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara 
sudah tak perlu lagi diragukan, sebagai sebuah paradigma, masih diperlukan 
penjabaran lebih jauh  mengenai seperti apa hukum yang berjiwa/berwatak 
Pancasila itu sehingga kemudian dapat menjadi patokan dan standar yang 
sama bagi pembangunan seluruh komponen sistem hukum nasional. 
Pertama-tama, terdapat 3 karakteristik dari negara hukum Pancasila yang 
perlu diperhatikan:130 

130  Sunaryati Hartono, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Op.cit. 
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a. Kekeluargaan.

Negara hukum Pancasila mengusahakan terwujudnya harmoni 
dan keseimbangan antara hak-hak individu (seperti hak individu dan 
hak asasi manusia) dan kepentingan bersama (kepentingan nasional). 

b. Berkepastian dan berkeadilan.

Negara hukum Pancasila memadukan unsur-unsur baik yang 
terdapat dalam konsep rechtstaat dan rule of law yakni prinsip 
kepastian hukum dan prinsip keadilan. Pembangunan hukum nasional 
tidak bisa semata-mata mengejar salah satu saja, namun harus 
mengejar keduanya. 

c. Memadukan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum 
sebagai cermin budaya masyarakat. 

Dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan 
bernegara, negara hukum pancasila secara selektif menentukan hal-hal 
yang hendak diubah dalam masyarakat dan juga hal-hal dalam budaya 
masyarakat yang hendak dicerminkan melalui instrumen hukum. Dalam 
karakter ini, hukum memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya 
beragam budaya masyarakat yang baik dan dapat menguatkan dengan 
mengadopsinya ke dalam instrumen hukum. Kedua pendekatan ini 
harus senantiasa digunakan dalam proses pembangunan hukum 
nasional. 

Dari karakter-karakter negara hukum Pancasila di atas, dapat 
dirumuskan lebih jauh bahwa hukum berjiwa Pancasila ini setidaknya 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: 

a. Hukum yang berketuhanan 

Sebagai turunan sila pertama Pancasila, terhadap relasi agama 
dan negara, Indonesia tidak menganut sekularisme ataupun teokrasi. 
Sesuai dengan konsep negara yang berketuhanan (religious nation 
state) kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan 
pada kepercayaan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Hukum 
yang berketuhanan berarti hukum memberi ruang bagi kebebasan 
beragama dan memeluk kepercayaan di Indonesia serta menghargai 
dan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang 
dipeluk oleh masyarakat Indonesia. 
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Meski demikian, pengaruh nilai agama dan kepercayaan ini 
pun tunduk pada nilai-nilai pancasila lainnya seperti kemanusiaan, 
persatuan dan keadilan.  Karena itu hukum di Indonesia semestinya 
menghindari  dominasi nilai dari suatu agama atau kepercayaan 
apabila hal itu dapat mengakibatkan perpecahan atau diskriminasi. Di 
sini nampak bahwa terhadap hukum-hukum yang sarat akan pengaruh 
nilai-nilai agama dan kepercayaan, diperlukan konsultasi publik yang 
baik sehingga hukum yang dibentuk mendapatkan legitimasi yang 
cukup dari masyarakat.  

b. Hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan

Menjunjung tinggi kemanusiaan berarti bahwa sistem hukum 
yang dibangun harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak 
asasi manusia sebagaimana telah diamanatkan kepada negara di dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan terhadap hak asasi manusia 
harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan instrumen 
undang-undang saja melalui proses yang demokratis. Pembatasan 
ini juga hanya dapat dilakukan untuk alasan yang secara terbatas 
telah ditetapkan oleh konstitusi yakni untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan dan keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat yang demokratis (Pasal 28J UUD NRI Tahun 
1945). 

c. Hukum yang ber-bhinneka tunggal ika 

Prinsip ini berarti hukum yang dibangun memberi ruang bagi 
keragaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia namun 
tetap berorientasi pada penguatan persatuan dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan latar belakang, situasi 
sosial-budaya dan kebutuhan hukum masyarakat dari Sabang sampai 
Merauke karenanya akan selalu menjadi salah satu pertimbangan yang 
tidak boleh diabaikan. Selain itu, ini juga berarti pembangunan hukum 
nasional memberi ruang bagi pluralisme hukum yang saling mengisi 
dan memperkuat sistem hukum nasional. 
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Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa penerimaan 
terhadap keragaman tersebut tidak boleh mengancam persatuan 
dan kesatuan bangsa dan negara. Ketika hal ini terjadi, maka yang 
akan harus dikedepankan adalah prinsip bahwa kepentingan nasional 
mengatasi kepentingan golongan dan ini berarti pembangunan hukum 
nasional senantiasa perlu mencari titik seimbang di antara keduanya. 
Prinsip ini penting untuk dipegang baik dalam konteks pembangunan 
hukum nasional maupun daerah. Pembangunan hukum nasional 
tak boleh mematikan keragaman daerah, dan pembangunan hukum 
daerah tidak boleh mengancam persatuan nasional. 

d. Hukum yang memperkuat demokrasi 

Dalam prinsip ini juga tercermin semangat “Aku dan kamu menjadi 
kita” yang menunjukkan bahwa pembangunan hukum meliputi proses 
dialog terus menerus antara berbagai komponen masyarakat dan 
juga negara sehingga dapat menghasilkan hukum yang merupakan 
sintesis dari berbagai kebutuhan dan kepentingan. Pembangunan 
hukum nasional harus menggunakan cara-cara yang demokratis 
seperti menyediakan ruang partisipasi publik, keterbukaan, dan dialog. 
Hukum tidak lagi dipandang sebagai kehendak penguasa belaka tetapi 
merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat. 

Dalam prinsip ini terkandung juga amanat agar pembangunan 
hukum ke depan mengokohkan pilar-pilar demokrasi yang telah 
dibangun selama ini seperti sistem perwakilan, pemilihan umum, 
kebebasan pers, independensi peradilan, partai politik, dan sebagainya. 
Apa yang hendak dibangun adalah demokrasi yang memiliki muatan 
moral dan budi pekerti. Maka penguatan sistem demokrasi melalui 
hukum tak hanya bermakna pengaturan terhadap struktur dan 
mekanisme yang telah disebutkan di atas tetapi juga terhadap nilai dan 
manusianya. 

e. Hukum yang menyejahterakan dan membawa keadilan sosial

Keberadaan hukum di Indonesia haruslah bertujuan pada 
perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hukum menjadi salah 
satu sarana bagi negara  kesejahteraan untuk mewujudkan tujuannya. 
Ini berarti hukum berorientasi untuk dapat turut menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan seperti pengurangan kemiskinan dan 
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kesenjangan sosial, penciptaan lapangan kerja, sistem kesehatan, 
pendidikan, dan jaminan sosial. Pengaturan tentang penguasaan 
negara terhadap sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI pun juga harus betul-betul menjamin 
kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Di tengah perkembangan yang 
pesat di bidang perekonomian dan semakin hilangnya batas-batas 
negara dalam melakukan aktivitas perekonomian, hukum yang berjiwa 
Pancasila menjamin bahwa pengaturan yang dilakukan akan selalu 
berorientasi pada perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial dan 
bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi belaka. 

f. Hukum yang melayani

Fungsi hukum pada hakekatnya tidaklah hanya mengatur, 
mengurus (termasuk memberikan kewenangan), menghukum, 
“menjaga” terjadinya equality before the law dalam praktek, tetapi 
juga harus melayani negara, pemerintah dan masyarakat serta privat 
sektor.  Hukum dalam pengertian ini tentunya tidak terbatas pada 
norma-norma pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga 
bagaimana aparatur negara dan aparatur penegak hukum (APH) lebih 
bersifat melayani. Hukum dalam arti norma dan hukum dalam arti 
penerapannya; bahkan dengan perkembangan teknologi pada saat 
ini, kedepan tentunya sarana dan prasarana hukum juga harus bersifat 
melayani.

Sebagaimana setiap sila Pancasila bersifat saling memaknai dan 
mengunci, maka dalam pembangunan hukum, nilai-nilai Pancasila yang 
dikemukakan di atas tidak dapat dilihat secara terpisah-pisah namun 
harus selalu dilihat dalam suatu kesatuan. Sebagai contoh, campur tangan 
negara untuk mewujudkan kesejahteraan harus menggunakan cara-cara 
yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lainnya seperti demokrasi dan 
menghormati hak asasi manusia. Cara-cara yang tidak demokratis atau 
tidak berperikemanusiaan karena itu tidak dapat diakomodasi dalam 
sistem hukum nasional meskipun alasannya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan. Demikian juga penghormatan terhadap nilai-nilai agama 
dan keyakinan dalam hukum misalnya tidak boleh dilakukan secara ekstrim 
hingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. 
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Selain kelima prinsip yang dijabarkan di sini, dalam Undang-Undang 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dijumpai 
asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan131 yang meliputi 
asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, 
asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan 
dan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan 
kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Asas-asas ini dapat dipandang sebagai turunan dari sila-sila Pancasila dan 
dengan demikian dapat menjadi salah satu gambaran mengenai hukum yang 
berjiwa Pancasila. Namun di samping asas-asas ini, perlu juga digariskan 
sebuah panduan yang lebih umum, yang dapat diterapkan tidak hanya 
pada konteks peraturan perundang-undangan, yang merupakan bagian 
dari substansi hukum, tetapi juga dapat diterapkan pada subsistem lainnya 
yakni struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana hukum.  Nilai-
nilai Pancasila mencakup variabel dan indikator dari sila-sila dari Pancasila, 
sebagaimana tercantum pada Dimensi Pancasila dalam Pedoman Evaluasi 
Peraturan perundang-undangan (Pedoman Nomor PHN-HN.01.03-07, 
BPHN Tahun 2019).

Paradigma Pancasila ini harus dipahami dan diterapkan oleh setiap 
orang dalam seluruh komponen sistem hukum nasional agar pembangunan 
hukum nasional memiliki arah dan standar yang sama. Tanpa adanya 
kesepakatan akan nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam sistem hukum 
yang dibangun, maka tidaklah heran jika kita menemukan begitu banyak 
disharmoni dan konflik dalam sistem hukum nasional yang ada saat ini. 
Namun apabila semua pihak bertolak dari titik yang sama dan memerhatikan 
prinsip-prinsip yang sama, persoalan disharmonisasi dan ego sektoral yang 
selama ini kerap dikeluhkan dapat perlahan-lahan diurai. 

3. Arah Pembangunan Nasional Tahun 2045

 Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dinyatakan 
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah tidak boleh berhenti 
berusaha dan berjuang. Untuk itu Pemerintahan berusaha menentukan 
arah dan strategi secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintahan negara 

131 Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
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yang memerintah sejak 2014, menetapkan visi Indonesia 2045 untuk 
mencapai impian Indonesia tujuh puluh tahun ke depan (2015-2085). Apa 
yang menjadi impian Indonesia adalah: 

a. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli 
bangsa-bangsa lain di dunia

b. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, 
religius dan menjunjung tinggi nilai etika

c. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia

d. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia

e. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia 
Pasifik

f. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Dengan kata lain bahwa cita-cita dan impian Indonesia untuk tahun 
2085 adalah berdaulat, maju, adil dan makmur. Untuk itu dicanangkan 
empat pilar yang akan menopang cita-cita tersebut, yang harus diwujudkan 
pada tahun 2045, yakni:  1) pembangunan SDM dan penguasaan Iptek; 2) 
perkembangan ekonomi berkelanjutan; 3 )pemerataan pembangunan; dan 
4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pada tahun 2045, perekonomian dunia diperkirakan tidak lagi 
bergantung pada pergerakan ekonomi Amerika Serikat (AS). Namun 
diperkirakan pusat ekonomi akan bergerak ke Asia, seperti China, India, 
Korea Selatan, dan Jepang. Hal ini karena kawasan Asia terbantu oleh 
bonus/dividen demografi. Ketercapaian megatren dunia 2045 akan ditandai 
oleh oleh beberapa faktor penentu antara lain demografi dunia, urbanisasi 
global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan 
menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan 
teknologi, perubahan geopolitik, dan perubahan geoekonomi. Dari sepuluh 
megatren yang mempengaruhi dunia, terdapat lima megatren yang paling 
mempengaruhi dunia. Pertama, megatrend demografi, ditandai dengan 
semakin tingginya migrasi antar negara (borderless society), dan peningkatan 
proporsi penduduk usia lanjut. 
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Gambar 6 Megatren Dunia Tahun 2045

(Sumber: Bappenas)

Skenario pertumbuhan ekonomi pada tahun 2045 sebesar 6,3% per 
tahun, yang dibuat secara bertahap: 2016-2025, 2025-2035 dan 2036-2045. 
Pertumbuhan ini perlu ditopang oleh pertumbuhan investasi, pertumbuhan 
ekspor, pertumbuhan sektor industri, dan pertumbuhan  sektor pertanian 
sebagaimana nampak pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 7: Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

(Sumber: Bappenas)

Empat pilar penopang bagi Visi Indonesia 2045 ini akan dilaksanakan 
ke dalam bidang-bidang pembangunan nasional, seperti: 1) bidang SDM 
yang mencakup Pendidikan, ilmu pengetahuan & teknologi, kebudayaan, 
Kesehatan; 2) bidang ekonomi termasuk ekonomi berkelanjutan yang 
mencakup sektor energi dan lingkungan hidup, ekonomi kreatif; 3) bidang 
infrastruktur; 4) bidang investasi; 5) bidang ketenagakerjaan; 6) bidang 
industri perdagangan termasuk perdagangan luar negeri; 7) bidang 
pariwisata; 8) bidang pangan; dan 9) bidang kemaritiman.

Bidang-bidang pembangunan nasional ini perlu didukung 
dengan peningkatan kepastian hukum dan deregulasi, pencegahan 
dan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, efisiensi tata Kelola 
pemerintahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, politik dalam dan 
luar negeri yang kondusif.

Pada dasarnya pembangunan hukum nasional dalam menyongsong 
Visi Indonesia 2045 ini, secara umum akan diarahkan untuk mendukung 
bidang-bidang pembangunan nasional sebagaimana disebutkan di atas. 
Namun demikian, pembangunan hukum dalam dokumen Visi Indonesia 
2045 ini juga memiliki target sasaran khusus yang ingin dicapai pada tahun 
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2045. Target itu dibagi ke dalam beberapa tahap ke dalam tiga dasawarsa, 
yaitu:  

a. Tahun 2025: Integritas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dan 
penyelenggara negara;

b. Tahun 2035: Penyelenggaran Negara dan Warga Negara yang taat 
hukum; 

c. Tahun 2045: Masyarakat yang berbudaya hukum.

Integritas aparat penegak hukum menekankan pada peningkatan 
performansi, baik pada tingkatan individu maupun organisasi, melalui 
penguatan norma-norma moral maupun hukum, termasuk pengawasan 
dan tindakan pendisiplinan. Pembentukan integritas yang baik tidak terlepas 
dari pentingnya peningkatan  nilai-nilai rekrutmen yang terukur. Kompetensi 
aparat penegak hukum menentukan keefektifan dan kunci keberhasilan 
bekerjanya organisasi penegak hukum. Penegak hukum merupakan salah 
satu karier yang signifikan pada pembangunan ekonomi dan sosial nasional 
sebab mereka adalah fungsi penting dan otoritas yang berkaitan dengan 
terjaganya kedamaian, keamanan, serta melestarikan milik bersama bagi 
warga negara yang merupakan kebutuhan fisik dasar dalam masyarakat.132

Penyelenggara negara dan warga negara taat hukum merupakan 
prasyarat bagi negara hukum yang efektif. Masyarakat yang taat hukum 
adalah masyarakat yang tidak dimotivasi oleh ketakutan, melainkan oleh 
keinginan untuk bertindak dengan cara yang sesuai secara sosial dan etis. 
Masyarakat mengambil tanggung jawab untuk mengikuti hukum. Dalam 
masyarakat di mana orang bertindak berdasarkan nilai-nilai sosialnya, warga 
negara termotivasi untuk secara sukarela tunduk pada hukum dan otoritas 
hukum karena mereka menganggap: (1) bahwa perilaku yang dilarang oleh 
hukum juga tidak bermoral (moralitas) dan / atau (2)  otoritas hukum berhak 
untuk ditaati (legitimasi otoritas hukum).133

132 Wuthichai Tengpongsthorn, “Factor affecting the effectiveness of police performance in 
Metropolitan Police Bureau,”Kasetsart Journal of Social Science Vol.38 Issue 1 (2017): 39.  
https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.07.001 (Diakses 12 Oktober 2020).

133  Tom R. Tyler dan John M. Darley, “Building a Law-Abiding: Taking Public Views about Morality 
and the Legitimacy of Legal Authorities into Account When Formulating Substantive Law,” 
Hofstra Law Review Vol.28. Issue 3 (2000): 707. http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/
vol28/iss3/5 (diakses 12 Juli 2020).
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Target budaya hukum berkaitan dengan reformasi hukum yang 
cenderung diwarnai oleh pengaruh atau saling memengaruhi antara norma-
norma hukum asing dan hukum nasional, termasuk hukum adat (indigenous 
law) atau hukum lokal. Pembangunan lingkungan, pengaturan investasi asing 
dan domestik, hak kekayaan intelektual, lembaga-lembaga penyelesaian 
sengketa banyak menggunakan model asing. Tidak terkecuali pengaruh 
globalisasi yang membawa ide-ide liberal, pasar bebas, dan hubungan-
hubungan hukum privat di seluruh dunia. Kondisi ini membutuhkan 
harmonisasi dalam pembentukan norma-norma hukum nasional karena 
pencampuran hukum asing dan hukum lokal menentukan pola perilaku 
bangsa, baik secara internal maupun eksternal.

Mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi titik tekan 
dalam bidang hukum, mengingat korupsi menjadi faktor krusial dalam 
penataan suksesnya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan sosial. Masalah korupsi perlu memberi porsi yang lebih dalam 
tahap pencegahan, tidak hanya fokus pada penindakan. Target sasaran 
pencegahan dan pemberantasan korupsi per sepuluh tahun adalah:

a. Tahun 2025: perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik;

b. Tahun 2035: penurunan korupsi dan praktik suap; 

c. Tahun 2045: terwujudnya masyarakat yang berbudaya anti korupsi.
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Gambar 8:  
Target Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 

2025-2045

(Sumber: Bappenas)

B. Strategi Pembangunan Hukum Nasional

Strategi pembangunan hukum nasional dilakukan terhadap masing-
masing komponen sistem hukum nasional yakni komponen substansi 
hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana hukum untuk 
mencapai visi pembangunan hukum nasional.

1. Strategi Pembangunan Substansi Hukum

Paradigma substansi hukum ini pelaksanaannya sangat dipengaruhi 
oleh subsistem hukum lainnya, yaitu struktur hukum, budaya hukum, sarana 
dan prasarana hukum. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh lingkungan 
internasional, baik regional maupun global. Oleh karenanya, sumber 
hukum yang akan masuk dalam paradigma hukum nasional bukan hanya 
yang berasal dari hukum asli masyarakat Indonesia (hukum adat), hukum 
Islam yang sudah diresepsi, namun juga mencakup instrumen hukum 
internasional seperti konvensi-konvensi internasional yang telah diadopsi 
melalui mekanisme ratifikasi atau aksesi, tidak kalah penting juga yang 
bersumber dari soft laws (seperti: principles, code of conduct, model law, 
model legislation, legislative guide, dan lain-lain).
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Strategi pembangunan substansi hukum secara umum perlu menjawab 
persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini seperti  perlunya memperkuat 
hukum yang berjiwa Pancasila serta pembangunan hukum yang terarah 
dan kontekstual, mengurai ketegangan akibat pluralisme hukum yang tidak 
dikelola dengan baik, penataan regulasi agar menjadi lebih harmonis, tidak 
tumpang tindih, tidak berbiaya tinggi dan tepat guna.  Strategi yang akan 
diambil adalah sebagai berikut:

a. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan, dengan menggunakan parameter yang telah 
disusun oleh lembaga yang berwenang;

b. Mengubah paradigma pembentukan peraturan. Sebelumnya terdapat 
anggapan bahwa setiap permasalahan yang muncul di masyarakat 
harus perlu dibuatkan peraturannya.134 Paradigma ini perlu diganti 
dengan membuka kemungkinan menggunakan alternatif-alternatif lain 
di luar membentuk peraturan misalnya dengan lebih memanfaatkan 
yurisprudensi terhadap putusan putusan pengadilan, termasuk juga 
mengembangkan kewajiban melakukan penelitian, analisis beban 
dan resiko serta konsultasi publik yang memadai, substantif, yang 
dikawal dalam tahapan-tahapan pembentukan   peraturan perundang-
undangan. Keberhasilan konsultasi publik, misalnya,  akan mengurangi 
resistensi dan meningkatkan kepatuhan dan efektivitas peraturan 
perundang-undangan. Terhadap peraturan perundang-undangan 
yang mempunyai dampak yang luas, maka konsultasi publik yang 
memadai harus menjadi persyaratan. Hal ini perlu diformalkan dengan 
menuangkannya secara eksplisit dalam norma terkait pembentukan 
peraturan perundang-undangan .

c. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi 
suatu sistem regulasi nasional yang komprehensif dan terintegrasi, 
wajib dilakukan, baik yang bersumber dari instrumen  internasional 
yang telah diratifikasi (hard laws) maupun yang diadopsi dari soft 
laws, dengan aturan nasional yang berlaku yang berbasis pada kondisi 
dan budaya Indonesia. Hal itu perlu dilakukan  agar efektif dan tidak 

134 Dalam pemahaman negara hukum berdasarkan rechtsstaats; kita mengenal salah satu 
bentuknya yaitu wetmatig bestuur atau Pemerintahan berdasarkan UU. Pada dasarnya, 
pengaturan ini terkait dengan legalitas, kewenangan dan pertanggungjawaban. Ketika legalita, 
kewenangan dan pertanggungjawaban ada pengaturannya, walau tidak secara spesifik, maka 
sebaiknya memang tidak perlu “dipaksakan” dibentuk UU yang khusus mengatur hal tersebut.
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problematis dalam penerapannya di lapangan. Harmonisasi dan 
sinkronisasi juga harus dilakukan secara horizontal maupun vertikal 
untuk mencegah dan mengatasi konflik norma maupun tumpang tindih 
yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Kedepannya perlu dilakukan 
penguatan proses harmonisasi dan sinkronisasi, baik yang dilakukan 
pada tahap ex-ante dan pada tahap ex-post.

d. Penataan regulasi yang berkualitas, baik dari aspek design, 
delivery, maupun inspection, untuk meningkatkan transparansi dan 
prediktabilitas, perlu dilakukan dengan memperhatikan praksis 
terbaik dan standar internasional, seperti: kuatnya politik hukum; 
dipimpin langsung oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan; adanya 
mandat yang kuat; menerapkan single regulatory management policy; 
menerapkan whole government approach; menggunakan tools yang 
akuntabel namun mudah digunakan; adanya penataan kelembagaan; 
pelibatan masyarkat secara luas; adanya capacity building yang 
sustainable; monitoring dan evaluasi yang regular; dan institusionalisasi 
reformasi regulasi. 

e. Modernisasi peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung 
perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 
memperlancar transaksi bisnis, investasi dan keuangan internasional 
juga perlu dilakukan, misalnya di bidang: hukum kontrak, hukum 
investasi, hukum pembiayaan, hukum jaminan, hukum korporasi, 
hukum perdata internasional, hukum asuransi, hukum transportasi 
(multi moda), dan lain-lain.

f. Mengembangkan sistem peraturan perundang-undangan yang lepas 
dari sistem perundang-undangan kolonial, yang modern, berstandar 
internasional, namun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
khusus Indonesia.

g. Mengidentifikasi dan mengenali dengan baik, hukum tidak tertulis 
yang bersumber dari hukum adat dan hukum kebiasaan yang sungguh-
sungguh hidup dalam masyarakat. Identifikasi terhadap hukum tidak 
tertulis ini kemudian dituangkan secara sistematis sehingga dapat 
menjadi panduan bagi setiap pihak yang berkepentingan. Hasil 
identifikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembentukan 
hukum, meningkatkan kepastian hukum, dan pembangunan budaya 
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hukum yang positif 

h. Perubahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan 
yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi 
beserta aplikasinya, sehingga regulasi yang ada mampu menjangkau 
permasalahan-permasalahan hukum baik yang ada maupun yang 
akan ada, dengan tetap menjamin kepastian, ketertiban, keadilan dan 
kemanfaatannya. Beberapa contoh kebutuhan peraturan perundang-
undangan  yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan 
teknologi beserta aplikasinya, meliputi namun tidak terbatas pada 
peraturan perundang-undangan tentang: nano-technology, bio-
technology, artificial intelligence, space technology, virtual banking, 
cyber security, fintech, big data, data protection, dan lain-lain.

i. Pengaturan dan penerapan sanksi administratif yang tepat, yaitu 1) 
berupa Herstelsancties/reparatoir (ditujukan untuk pemulihan dari 
pelanggaran terhadap tertib hukum) misalnya paksaan pemerintah, 
2) Bestraffende sancties/punitief (ditujukan sebagai pembalasan atau 
pemberian penderitaan ekstra sebagai reaksi atas pelanggaran norma 
dan upaya penjera), misalnya denda administratif, dan 3) Regressive 
(pengembalian kepada keadaan hukum awal atau kondisi sebelum 
diambilnya keputusan yang menguntungkan), misalnya pencabutan 
izin. Dapat terdiri dari punitief dan repatoir.

j. Sanksi pidana tidak lagi selalu dipandang sebagai cara utama 
menegakkan hukum, namun dalam berbagai persoalan perlu 
diberikan ruang bagi pendekatan-pendekatan kreatif yang dapat 
secara efektif menyelesaikan persoalan hukum.135 Pendekatan ini 
penting dikembangkan untuk menyelesaikan banyak persoalan seperti 
overcrowding lembaga pemasyarakatan. 

k. Pengembangan teknik penyusunan perundang-undangan dengan 
pendekatan (metode) omnibus untuk PUU yang memiliki dimensi 
pengaturan yang luas dan multi sektoral, dalam rangka penataan 
regulasi yakni untuk menjembatani kepentingan sektoral, mengurangi 
potensi disharmoni dan penguatan koordinasi dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Pendekatan Omnibus harus 
memperhatikan praktek regulasi yang baik (good regulatory practices) 

135 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan 
Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 46
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yang sudah menjadi standar internasional seperti terutama Konsultasi 
Publik dan Cost and Benefit Analysis.

l. Pembentukan lembaga khusus yang bertugas untuk merumuskan, 
menetapkan, dan melakukan reformasi regulasi secara berkelanjutan 
serta mengawal arah pembangunan hukum nasional. Lembaga 
ini menggunakan pendekatan “whole government approach” dan 
penataan kelembagaan yang berfungsi sebagai “regulatory oversight 
body” (lembaga pengawasan regulasi) yang secara langsung berada 
di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden 
selaku Kepala Pemerintahan, tetapi dengan tetap memperhatikan 
keseimbangan politik pembentukan peraturan perundang-undangan 
dan tidak “dikembangkan” menjadi lembaga super body.136

m. Mengubah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar tidak hanya 
menjadi tampungan daftar keinginan tetapi berbasis kebutuhan dan 
menjadi sarana kontrol kualitas dan kuantitas Undang-Undang agar 
selaras dengan agenda pembangunan hukum nasional. Penyusunan 
Prolegnas semestinya menjadi forum di mana usulan pembentukan 
undang-undang dikaji dan dikritisi bersama sehingga dapat dihasilkan 
Prolegnas yang betul-betul menjawab urgensi yang terdapat di tengah 
masyarakat dan selaras dengan agenda pembangunan hukum nasional. 

n. Penguatan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan DPR 
sebagai pembentuk Undang-Undang dalam menghadapi tantangan 
yang dihadapi Indonesia dalam menyongsong Indonesia emas 2045, 
agar memiliki visi yang sama seperti yang dicita-citakan. 

o. Prosedur partisipasi masyarakat dalam pembentukan norma norma 
undang-undang dilakukan secara terpadu, baik secara off-line maupun 
online, sehingga bisa menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai 
kalangan secara langsung, dalam suatu sistem yang terpusat di 
kelembagaan legislasi nasional. Partisipasi model langsung ini juga 

136 Pembelajaran yang dapat dipetik dari praktik reformasi regulasi yang berhasil dari negara-negara 
lain, salah satu unsur yang mendukung adalah adanya kelembagaan khusus yang berfungsi 
menangani regulasi, yang berkarakter oversight body, yang berada langsung di bawah pimpinan 
tertinggi pemerintahan. Seperti di Meksiko dengan adanya COFEMER (Federal Regulatory 
Improvement Commission, Ministry Economy), di UK ada Better Regulatoru Delivery Office 
(BRDO), Korea Selatan dengan adanya Regulatory Reform Office (RRO), Amerika Serikta dengan 
adanya Ofice of Information and Regulatory Assessment (OIRA). Lihat: Ida Bagus Rahmadi 
Supancana, Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia, (Jakarta: 
Penerbit Unika Atmajaya, 2017), hlm. 27-37.
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berlaku bagi sistem pembentukan peraturan daerah, di provinsi dan 
kabupaten/kota seluruh Indonesia.

p. Materi Peraturan Perundang-Undangan perlu memperhatikan dan 
mengukuhkan penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat 
agar tercipta kemandirian Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola 
ekonominya tanpa ada kesan subordinasi, karena konstitusi sudah 
menegaskan hal itu.

q. Strategi Pembangunan Substansi Hukum di daerah

Terciptanya harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum di 
daerah dengan tetap mengakomodasi keragaman daerah. 

Ke depan, pembangunan substansi hukum di daerah akan 
diarahkan pada penguatan pelayanan hukum di daerah. Agar 
produk-produk hukum daerah dapat berfungsi secara efektif, 
perlu dipikirkan agar kewenangan dari sisi penyusunan peraturan 
perundang-undangan hanya ada pada Pemerintah Pusat (dari aspek 
regulatory design) sementara peraturan pada tingkat daerah lebih 
bersifat mengimplementasikan (regulatory delivery) sesuai dengan 
konteks atau lokalitas daerah tersebut. Sebagai contoh misalnya pada 
pengaturan mengenai pornografi dan hiburan malam di tingkat pusat, 
masing-masing daerah dapat mengatur implementasi aturan-aturan 
tersebut sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Dengan 
demikian, penataan ini dilakukan tanpa mengabaikan otonomi daerah 
atau minimal redefinisi dari otonomi daerah. Pendekatan ini mampu 
mengurangi jumlah regulasi yang terlalu banyak serta mencegah 
tumpang tindih aturan yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. 
Sementara itu pengawasan terhadap implementasi regulasi (regulatory 
inspection) dapat diserahkan kepada lembaga pengawas dan lembaga 
peradilan.

Strategi yang akan dilakukan untuk pembangunan hukum di 
daerah dengan demikian akan meliputi: 

1) Perlu disusun suatu dokumen komprehensif yang berisikan 
kebijakan untuk penataan pembentukan Perda yang lebih efektif 
di mana penekanannya ada pada penguatan pelayanan publik 
di tingkat daerah dan Peraturan Daerah sebagai implementasi 
dari Peraturan Pusat sesuai dengan konteks daerah.  Artinya, 
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pemahaman lebih dalam mengenai materi muatan perda yang 
lebih mengutamakan lokalitas perlu untuk lebih didorong dan 
diimplementasikan.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen utuh 
yang kemudian substansinya harus diintegrasikan dalam berbagai 
peraturan peraturan perundang- undangan yang mengatur 
tentang pembentukan Perda

2) Menata ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pembentukan Perda yang tersebar di banyak 
peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan 
legitimasi maka berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
Pemda dalam proses pembentukan Perda harusnya diatur dalam 
UU dan bukan peraturan dibawah UU

3) Pembentukan Perda yang sesuai dengan asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan. 
Pembentukan lembaga khusus di bidang pembentukan peraturan 
perundang-undangan akan membantu untuk mendorong kualitas  
Peraturan Daerah.  

4) Upaya harmonisasi pemerintah pusat saat penyusunan Raperda 
seharusnya tidak hanya fokus pada penyelarasan dengan Pancasila, 
UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau 
yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan. Harmonisasi juga 
bisa diarahkan pada penilaian dampak dan termasuk analisis 
biaya manfaat yang memperhitungkan dampak Perda dengan 
mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Penilaian dampak merupakan justifikasi terhadap perlunya 
intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi untuk menyelesaikan 
akar permasalahan. Ini akan meningkatkan prediktabilitas dan 
memastikan bahwa regulasi tersebut membawa manfaat yang 
lebih besar daripada biaya atau konsekuensi yang ditimbulkan. 
Perlu disusun sebuah pedoman harmonisasi yang komprehensif 
mengenai hal ini. 

5) Pemantauan dan peninjauan ini (monitoring, evaluation, and 
fitness check) terhadap Perda yang telah diundangkan. Pembentuk 
Perda tentu berkepentingan untuk menelisik sejauh mana Perda 
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yang dibuat efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang melandasi 
pembentukannya, serta bagaimana efisiensi dan koherensinya 
dengan aturan-aturan lain secara vertikal maupun horizontal. Hasil 
pemantauan dan peninjauan juga akan menjadi pembelajaran 
dalam menentukan kebijakan atau langkah selanjutnya. 

2. Strategi Pembangunan Struktur Hukum

Penegakan dan penerapan hukum melalui struktur hukum bertujuan 
untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tingkat 
kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di 
Indonesia masih sangat minim sebagaimana nampak pada indikator 
“Contract Enforcement” pada studi World Bank tentang Ease of Doing 
Business dan studi dari Political and Economy Risk Consultancy (PERC).137 
Minimnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, 
utamanya terhadap lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa untuk 
melaksanakan pembentukan, penegakan dan penerapan hukum yang tegas, 
profesional, efektif dan efisien, serta berorientasi melayani diperlukan 
pembenahan secara serius dan revolusioner.Pembenahan yang akan 
dilakukan pertama-tama akan terkait dengan penataan kelembagaan untuk  
memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing lembaga 
sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan dan 
menciptakan tertib koordinasi serta sinergi antar lembaga di dalam sistem 
hukum. 

Pembenahan juga perlu dilakukan terhadap kualitas sumber daya 
manusia (SDM) agar tercipta SDM yang : memiliki integritas moral yang 
tinggi (moral integrity); memiliki kemampuan profesional (professional 
capability); memiliki kematangan intelektual (intellectual maturity) dan 
kearifan (wisdom). Pengembangan SDM juga harus diarahkan pada kapasitas 
untuk menangani permasalahan-permasalahan hukum yang sarat teknologi 
dan bersifat multidimensi. Selain itu perlu dilakukan juga pembenahan 
terhadap kerangka pembiayaan yang tepat sasaran, serta peningkatan 
kualitas pengawasan serta sarana dan prasarana penunjang. 

137  Lihat Political and Economy Risk Consultancy, Perception of Corruption in Asia, the US, and 
Australia in 2018, Asia Intelligence No. 992, Hong Kong: Political and Economy Risk Consultancy, 
2018 dan World Bank, Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020, World Bank Group, 
2020. 
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Pembangunan struktur hukum sebagaimana dikemukakan di atas 
dapat dilakukan melalui strategi-strategi: 

a. Penataan lembaga-lembaga negara yang sudah ada secara umum 
melalui penguatan, pengintegrasian, dan penghapusan lembaga 
negara. 

Pendekatan fungsi menjadi kunci, bagaimana lembaga lembaga 
negara perlu ditata ulang, misalnya lembaga lembaga negara yang 
memiliki fungsi trias politika, menjadi “lembaga yang utama,” dan 
kemudian lembaga negara yang fungsinya mendukung/mensupport 
lembaga trias politika tersebut.

Proses penataan dimulai dengan pemetaan dan evaluasi  fungsi, 
peran, dan efektivitas setiap lembaga, baik di tingkat pusat maupun  
daerah. Dari hasil pemetaan dan evaluasi, ditentukan lembaga mana 
yang akan dikuatkan, diintegrasikan, atau dihapus agar tercipta 
efektivitas dan efisiensi.

b. Penataan lembaga-lembaga pemerintah dan pemerintah daerah

Berdasarkan fungsi, maka lembaga lembaga pemerintah 
berpeluang untuk dikembangkan sesuai dengan tingkat pengutamaan 
visi-misi pemerintah pada periode tertentu. Lembaga lembaga 
pemerintah berupa kementerian, juga dapat direformasi sesuai 
keperluan, sedangkan kelembagaan pemerintah non departemen, 
sebagai lembaga bantu pemerintah, selain fungsinya, juga harus 
diperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Begitu juga 
dengan lembaga-lembaga non struktural, harus dievaluasi lebih dalam 
terhadap kemungkinan tumpang tindih dari fungsinya, dan tingkat 
kepentingannya saat ini. Penyebabnya adalah, pada saat mendatang, 
pelayanan publik sudah tidak lagi tergantung dengan banyaknya 
lembaga-lembaga tersebut, tetapi lebih berfokus, bagaimana lembaga-
lembaga yang sedikit, simple namun efektif dalam pelayanannya.

Kelembagaan di daerah seharusnya tetap fokus terhadap pelayanan 
masyarakat yang berbasis lokalitas. Bila suatu daerah tidak memerlukan 
pelayanan tertentu karena kondisi geografis, jumlah penduduk dan 
tingkat keperluannya; maka tidak perlu dibentuk kelembagaan yang 
terkait pelayanan tertentu tersebut. Pelayanan kepada masyarakat 
yang berbasis daring, sudah bisa menjawab optimalisasi keberadaan 
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kelembagaan-kelembagaan tertentu tersebut. Pendekatan “rezim” 
anggaran, suatu lembaga di daerah dibentuk karena akan ada kucuran 
anggaran dari fungsi tertentu di pemerintah Pusat harus ditinggalkan, 
sepanjang fungsi tersebut tidak diperlukan di daerah t

c. Penataan prosedur pembentukan lembaga negara baru.

Perlu disusun sebuah standar bagi pembentukan lembaga-
lembaga baru. Usulan pembentukan lembaga negara baru harus disertai 
analisis biaya dan manfaat serta harmonisasi fungsi, kewenangan, 
dan tanggung jawabnya dengan lembaga-lembaga negara yang telah 
ada. Kerangka pembiayaan lembaga yang hendak dibentuk juga harus 
dipersiapkan. Kajian terhadap hal-hal ini harus dilakukan sejak tahap 
perencanaan regulasi yakni pada tahap penelitian dan pengkajian. 

d. Penataan lembaga-lembaga dalam bidang penegakan hukum dan 
pemberantasan korupsi. 

Penataan terhadap sistem peradilan pidana mulai dan 
pemberantasan korupsi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemasyarakatan yang ada saat ini untuk mewujudkan 
sistem peradilan pidana dan pemberantasan korupsi yang berorientasi 
pada keadilan restoratif, kemanfaatan, kepastian hukum, dan 
pemulihan masyarakat. Dalam pemberantasan korupsi, perlu dilakukan 
penataan untuk mengurangi kondisi multi institusi untuk menghindari 
ketidakefektifan dan persepsi superioritas dan inferioritas antar 
institusi penegak hukum;

e. Penataan lembaga-lembaga peradilan formal dan relasinya dengan 
lembaga-lembaga informal dan mekanisme alternatif penyelesaian 
sengketa;

Tren saat ini menunjukkan semakin meningkatnya pemanfaatan 
berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. 
Penelitian dari Queen Mary University di London menunjukkan 
93% dari respondennya memiliki preferensi untuk menyelesaikan 
sengketa melalui arbitrase dan alternatif dispute resolution (ADR).138 

138 Queen Mary University of London, 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of 
International Arbitration, http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-
International-Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF (diakses 
tanggal 2 November 2020). 
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Penyelesaian sengketa melalui adat juga semakin banyak dilakukan. 
Melihat tren ini, Indonesia perlu memperkaya jenis dan mekanisme 
ADR termasuk kemungkinan membuat Undang-Undang khusus 
mengenai ADR.  Pengembangan lembaga dan mekanisme alternatif 
penyelesaian sengketa ini juga perlu dilakukan bersama-sama dengan  
penataan lembaga peradilan formal agar dapat tercipta hubungan 
yang harmonis antar lembaga ini dan sinergi untuk menyediakan akses 
keadilan yang seluas-luasnya dan kepastian hukum. 

f. Peningkatan kapasitas lembaga peradilan.

Pengadilan adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan. 
Diperlukan peningkatan kapasitas lembaga peradilan di Indonesia 
sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara nilai-nilai moral sosial 
dengan legislasi. Baik dalam perkara konflik antar individu, konflik individu 
dengan negara, maupun perkara pengujian peraturan perundang-
undangan, lembaga peradilan diharapkan dapat mendefinisikan 
hukum secara kontekstual dan keluar dari cara berpikir legalistik 
sehingga dapat memberikan keadilan dengan tetap memperhatikan 
kepastian hukum. Terkait dengan perkembangan teknologi, Pengadilan 
juga perlu merespon perkembangan-perkembangan seperti e-court 
dan e-litigation. Perlu ada institutional capacity building dan personal 
capacity building yang direncanakan secara matang dan dijalankan 
secara konsisten untuk merespon kebutuhan-kebutuhan ini. Demikian 
juga pemanfaatan teknologi sebagai enabler.

g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. 

Peningkatan kualitas SDM diarahkan pada terciptanya SDM 
yang memiliki integritas moral yang tinggi (moral integrity), memiliki 
kemampuan profesional (professional capability), memiliki kematangan 
intelektual (intellectual maturity) dan kearifan (wisdom). Semua itu 
dapat dilakukan, baik dengan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 
dan berbasis kompetensi, maupun pembinaan dan pengawasan serta 
keteladanan. Pengembangan SDM juga harus diarahkan pada kapasitas 
untuk menangani permasalahan-permasalahan hukum yang sarat 
teknologi dan bersifat multidimensi.
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h. Penyelenggaraan kerjasama dalam perekrutan SDM aparat di bidang 
hukum dengan lembaga-lembaga pendidikan hukum (fakultas hukum) 
untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum 
yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten, bermoral, 
jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. 
Kerjasama ini akan memunculkan semangat kompetisi di antara para 
mahasiswa hukum untuk meningkatkan kualitas mereka baik secara 
akademis, moral maupun keterampilan dan keahlian hukum. 

i. Penyelenggaraan politik penganggaran keuangan, aset atau kekayaan 
negara yang dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

j. Penyelenggaraan layanan hukum yang berkualitas tinggi, mudah 
diakses, tidak berbiaya tinggi dan efisien (tidak berbelit-belit, tidak 
menghabiskan banyak waktu). Digitalisasi layanan hukum di masa 
mendatang harus disertai dengan jaminan keamanan layanan bagi 
pengguna dan data-data pribadinya dan juga keamanan sistem 
penyimpanan data. 

3. Strategi Pembangunan Budaya Hukum

Dari target sasaran utama pembangunan hukum dalam tiga dekade 
versi ‘Visi Indonesia 2045’ terlihat bahwa pembangunan sub sistem Budaya 
Hukum menjadi prioritas. Hal ini dapat dipahami, mengingat pembangunan 
budaya hukum semakin dibutuhkan dalam situasi masyarakat yang kian 
modern dan bersanding dengan kemajuan teknologi. Dibandingkan dengan 
sub sistem substansi hukum, yang selama beberapa dekade terakhir 
telah banyak mendapatkan perhatian dari lembaga pembentuk peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, pembangunan budaya hukum tampak 
‘agak’ terabaikan. 

Pembangunan budaya hukum akan menjadi penekanan dalam strategi 
pembangunan hukum nasional ke depan. Dalam konteks Indonesia, 
pembangunan budaya hukum dilakukan dalam rangka meraih tiga nilai  
dalam pembentukan hukum, yaitu nilai falsafah, sosiologi dan yuridis. 
Di mana nilai falsafah berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran, nilai 
sosiologis yang sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta 
nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Untuk mencapai hal ini, diperlukan strategi-strategi, salah satunya 
adalah pengarusutamaan etika, yang akan menjadi pondasi bagi peran 
hukum di masa depan, yang dijalankan oleh aparat yang berkomitmen 
dan berintegritas. Pembangunan budaya hukum juga harus mengarahkan 
terciptanya budaya hukum yang kuat di seluruh komponen bangsa, baik 
aparatnya maupun masyarakatnya. 

Oleh karena itu, strategi pembangunan budaya hukum ke depan adalah 
sebagai berikut:

a. membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kolektif yang 
dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki 
kualitas kehidupan mereka (collective undertakings);

b. membangun kesadaran individu dan kelompok untuk membangun 
kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasikan diri 
di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang menindasnya (self 
expression);

c. Pengarusutamaan etika

Etika memegang peranan penting untuk membangun masyarakat 
yang taat dan menghormati hukum. Dalam hal ini, pertama-tama perlu 
ditentukan terlebih dahulu nilai-nilai etika yang sesuai dengan bangsa 
Indonesia.139 Ini mencakup juga pemaknaan terhadap nilai dan prinsip 
etika hukum yang telah dikenal secara universal namun mungkin 
memiliki pemaknaan yang berbeda di Indonesia. Sebagaimana telah 
disebutkan juga pada strategi pembangunan pendidikan hukum, 
pengarusutamaan etika dilakukan melalui perubahan pola pendidikan 
hukum. Secara simultan, usaha pengarusutamaan etika juga harus 
secara gencar dilakukan di lembaga-lembaga negara misalnya melalui 
perumusan etika pejabat publik yang dapat menjadi panduan seluruh 
pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

d. Pembangunan budaya anti korupsi 

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa salah 
satu upaya yang sangat efektif dalam memerangi korupsi, yaitu 
pengembangan kebijakan antikorupsi yang peka budaya140, meskipun 

139 Bagir Manan, Op.cit.
140 Bryan W. Husted, “Culture and International Anti-Corruption Agreements in Latin 

America,” Journal of Business Ethic. Vol.37 (2002): 413. https://link.springer.com/
article/10.1023/A:1015248921716 (diakses 7 Juli 2020).
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terdapat pandangan bahwa dampak budaya pada korupsi tidak 
meyakinkan141. Konstruksi utama yang mempengaruhi korupsi 
administratif (petty corruption) adalah budaya dan budaya organisasi. 
Budaya adalah determinan yang kuat dan dalam dari korupsi 
administrasi. Apatis dan toleransi di antara masyarakat umum 
mendorong korupsi administrasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, 
keyakinan dan norma bersama dari karyawan suatu organisasi. Budaya 
organisasi yang lemah diwakili oleh kurangnya transparansi dan 
akuntabilitas, selain itu juga tidak adanya kode etik yang sama sekali 
mengarah pada korupsi.142

Pembangunan budaya antikorupsi tidak terbatas dalam tata kelola 
pemerintahan, sehingga tidak mengecualikan lingkungan korporasi. 
Korporasi merupakan salah satu aktor potensial dalam korupsi. 
Sebagian besar praktik korupsi bergantung pada pasokan suap dari 
sektor privat.143 Dibutuhkan pendekatan tata kelola baru untuk melawan 
korupsi di lingkungan korporasi. Sebagaimana diungkapkan oleh David 
Hess dan Cristie L. Ford, “The new governance approach is necessary 
for combating corporations' corrupt payments by corporations because 
the root cause of the wrongful conduct is the individual corporation's 
culture.”144 Budaya korporasi ini terutama dalam hubungan dengan 
korupsi aktif atau pemberi suap (bribe giver). 

Pemberantasan korupsi menjadi isu penting karena korupsi 
melanggar aturan-aturan hukum (rule of law), dan aturan-aturan 
hukum merupakan prasyarat ekonomi pasar. Tanpa aturan-aturan 
hukum, maka tidak ada perlindungan atas hak atas kekayaan pribadi 
dan penegakan kontrak. Hal ini merupakan cara tidak langsung korupsi 
melemahkan efisiensi ekonomi dan konsekuensinya kesejahteraan 

141 Wolfgang Scholl dan Carsten C. Schermuly, “The Impact of Culture on Corruption, Gross Domestic 
Product, and HUman Development,” Journal of Business Ethics Vol.162, Issue 1 (2020): 171. 
https://link.springer.com/journal/10551/volumes-and-issues/162-1 (diakess 10 Agustus 2020).

142 Salem A. Al-Jundi, Ahmed Shuhaiber, Shaban S. Al-Emara, “The effect of culture and 
organisational culture on administrative corruption,” International Journal of Economics and 
Business Research Vol.18 No.4 (2019): 438. DOI: 10.1504/IJEBR.2019.103096.

143 Markus Pohlmann, Kristina Bitsch, & Julian Klinkhammer. “Personal Gain or Organizational 
Benefit? How to Explain Active Corruption,” German Law Journal Vol.17, No.1 (2016): 75. 
https://germanlawjournal.com/volume-17-no-01/ (diakses 8 September 2020).

144 David Hess, Cristie L. Ford, “Corporate Corruption and Reform Undertakings: A New Approach 
to an Old Problem” Cornell International Law Journal, Vol.41, Issue 2 (2008): 310. https://
scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol41/iss2/3/ (diakess 3 Mei 2020). 
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sosial.145

e. Transformational leadership 

Kepemimpinan yang transformatif terjadi ketika para pemimpin 
memiliki obsesi yang jauh ke depan untuk masyarakatnya dan 
mempunyai tekad yang kuat dalam dirinya untuk perbaikan kehidupan 
bersama dalam jangka panjang, yang sungguh-sungguh menuntunnya 
dalam bersikap dan berperilaku serta bertindak konkrit dalam 
menetapkan keputusan-keputusan dan menjalankan keputusan-
keputusan itu dalam kepemimpinannya.146 Kepemimpinan akan sangat 
berpengaruh pada proses pembentukan budaya hukum. Ini selaras 
dengan pendapat Julius Cohen, Reginald A. Robson, dan Alan P. Bates 
bahwa penting untuk memberi orang contoh menonjol (prominent 
example) dari orang lain yang mematuhi hukum dengan preferensi 
luarannya adalah adil.147 Dalam hal ini, maka setiap pemimpin yang 
menunjukkan karakter kepemimpinan transformatif perlu diberikan 
ruang dan kepercayaan untuk membawa perubahan pada lingkungan 
tempatnya berada, khususnya mereka yang berkiprah di bidang hukum. 
Demikian juga halnya dalam pemilihan pemimpin yang akan menduduki 
jabatan-jabatan tertentu khususnya di dalam penyelenggaraan negara 
hendaknya dipilih orang-orang yang tak hanya terampil tetapi juga 
memiliki karakter kepemimpinan transformasional. 

f. Pembangunan budaya hukum melalui pengadilan

Pengadilan dapat mengambil peran mendefinisikan ulang hukum 
formal (mendinamisasi kesadaran hukum) tanpa memengaruhi 
legitimasi negara dan lembaga politiknya dalam jangka panjang. Proses 
dinamis kesadaran hukum dapat dilakukan oleh pengadilan dalam 
konteks kesadaran hukum populer, meskipun adanya ketidakpahaman 
masyarakat terhadap komponen kelembagaan.148 Ketidakmampuan 

145 Boris Begovic, “Corruption: Concept, types, causes and consequences,” Cadal (2005): 6. www.
cadal.org (diakes 5 Juli 2020) 

146 JImly Asshidiqqie, “Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Peradaban Bangsa”, (Orasi 
ilmiah Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Islam As-Syafi’iyah disampaikan 
di Jakarta, 20 Maret 2013).

147 Julius Cohen, Reginald A. Robson, dan Alan P. Bates, “Parental Authority: The Community and 
the Law”, dalam Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, and Elizabeth Mertz, Op. Cit., hlm. 
263.

148 Scott Barclay  dan Susan S. Silbey, “Understanding Regime Change: Public Opinion, Legitimacy, 
and Legal Consciousness” dalam Whittington, Keith, , R. Daniel Kelemen, and Gregory A. 
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pengadilan mendinamisasi hukum dengan cara-cara pemaknaan yang 
dapat mengatasi kesenjangan kesadaran hukum dan budaya hukum 
akan mempertaruhkan fungsi dan kapasitas hukum menanggapi 
perubahan sosial (social change).

g. Pembudayaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi), baik yang tergelar atas dasar perangkat hukum 
adat seperti perdamaian adat, atau dengan dasar perangkat hukum 
lainnya, seperti arbitrase atau alternatif lain yang terintegrasi dalam 
proses beracara di pengadilan berpotensi lebih efektif dan efisien 
daripada berproses litigasi. Mediasi, misalnya, juga dapat mengatasi 
penumpukan perkara di pengadilan litigasi, serta membuka jalan 
pelayanan hukum dan keadilan bagi perlindungan masyarakat yang 
bermasalah dengan hukum. Mediasi pada hakikatnya merupakan 
musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun 
disebut dengan berbagai nama, intinya tetap merujuk pada kompromi 
pihak korban dan pembuat delik untuk mencapai titik temu yang 
menguntungkan pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, alternative dispute 
resolution (ADR) pada dasarnya, dimungkinkan hanya untuk perkara 
perdata. Namun dengan Undang-Undang RI No 11/2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak) terkesan adanya “mediasi 
penal”. Dengan UU ini dimaksudkan untuk menggantikan UU RI No. 
3/1997 Tentang Peradilan Anak di tahun 2014. Substansi mendasar 
dalam UU SPP Anak tersebut, adalah pengaturan secara tegas pengenai 
keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
Praktik mediasi penal (serupa ADR), telah dilakukan oleh polisi (sebagai 
penegak hukum) melalui diskresi dengan mekanisme musyawarah 
perdamaian atau pemaafan yang sudah ada dalam masyarakat, seperti 
dikenal dengan berbagai nama: musyawarah keluarga, desa, adat atau 
peradilan adat149.

Caldeira, Ed., The Oxford Handbooks of Law and Politics, (Oxford: Oxford University Press, 2008).
149 Suparmin, Model Polisi Perdamaian Dari Persfektif Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Studi 

Penyelesaian Konflik antar Parti Politik), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 
2012), hlm. 41. Di sini dikatakan discretion adalah kemanpuan untuk memilih secara bijaksana 
atau mempertimbangkan bagi dirinya sendiri (Ibid. Hal. xxvi), sebagaimana dikutip Ahmad Ubbe 
dalam Makalah “Mediasi Penal Dan Peradilan Adat (Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum 
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Selain apa yang disebut di atas, kejaksaan dalam penegakan 
hukum,dapat tidak menuntut pembuat delik dengan melakukan 
penyampingan perkara pidana (deponering) berdasarkan asas 
oportunitas. Dalam hal ini deponering merupakan bentuk pelaksanaan 
asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 
huruf c UU RI No. 16/2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.150 
Praktik mediasi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),151 
sebagai tindak pidana adalah kompetensi mutlak peradilan pidana. 
Namun di balik itu, tindak KDRT yang dijadikan alasan gugat cerai 
talak, seakan-akan menjadi sengketa rumah tangga, sehingga menjadi 
kompetensi pengadilan agama152. 

Dari berbagai nukilan dan latar belakang disebut di atas, dapat 
disimpulkan, bahwa sebenarnya mediasi telah bekerja, secara masing-
masing baik atas dasar perangkat hukum negara atau pun adat dan 
kebiasaan. Dengan perangkat dan pranata hukum dari berbagai bentuk 
dan coraknya tersebut, kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan 
sengketa baik pidana ataupun perdata yang dialaminya, dapat dilayani 
dan diselesaikan dengan baik.

Untuk mewujudkan hukum yang melayani, dalam konteks 
penyelesaian sengketa, perlu dibangung mekanisme dan dasar 
hukum yang memadai untuk menjamin bahwa alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan, baik perdata maupun pidana, mendapat 
kepastian hukumnya. Selain alasan efektivitas, efisien, serta mengatasi 
tumpukan perkara di pengadilan, mediasi yang bercirikan musyawarah 
mufakat ini juga sangat sejalan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

Bagi Masyarakat Yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat), Jakarta: 2013.
150 Darmono, Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum, Studi Kasus 

Penetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama DR. Bibit Samad 
Rianto dan Chandra M. Hamzan, (Jakarta:Solusi Publishing, 2013), hlm. 43.

151 Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, dikatakan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga”, Ibid.

152 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek 
Di Pengadilan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 95. Pada awalnya integrasi 
mediasi perkara perdata ke dalam sistem peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 
(PerMA) RI, No. 2/2003, kemudian direvisi dengan PerMA RI No. 1/2008, Ibid.
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h. Pengubahan dan perbaikan sistem dan mutu pendidikan tinggi hukum 
yang tidak hanya difokuskan pada pembangunan pendidikan namun 
secara integral juga diarahkan sebagai pembangunan sistem hukum, 
dengan mencetak agen-agen perubahan bagi terwujudnya sistem 
hukum dan sistem masyarakat yang lebih baik. 

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi 
hukum selayaknya juga ditujukan untuk menghasilkan pengemban 
profesi hukum (seperti: Hakim, Jaksa, Notaris, Advokat, dsb) yang 
memiliki kompetensi untuk: 

1) Memajukan peradaban bagi bangsa Indonesia (pembudayaan);

2) Meningkatkan kualitas hidup bagi bangsa Indonesia 
(pemberdayaan); dan

3) Meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia 
(pemberdayaan).

Pembangunan pendidikan hukum ke depan, sebagai bagian dari 
budaya hukum, diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan 
berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan 
peradilan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme. Untuk 
mencapai hal ini, diperlukan perubahan-perubahan yang mendasar 
dan sistem pendidikan hukum baik pada aspek susunan dan isi 
kurikulum, serta cara memberikan pengajaran. Pendidikan hukum 
harus mempersiapkan orang-orang pertama-tama untuk memiliki 
kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada. Kemudian lebih luas 
lagi, pendidikan hukum harus mampu juga menciptakan ahli-ahli hukum 
yang tidak terjebak pada positivisme, tetapi mampu melihat perubahan-
perubahan yang diperlukan dalam masyarakat sesuai dengan dasar 
dan tujuan bernegara, lalu membantu terciptanya masyarakat yang 
dikehendaki melalui teknik hukum dan perundang-undangan melalui 
pembangunan hukum nasional. Strategi pembangunan pendidikan 
hukum ke depan adalah sebagai berikut: 

1) 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. 
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2) Menghapus kotak-kotak pada pembagian hukum tradisional 
untuk mendorong mahasiswa berpikir secara komprehensif dan 
integral. 

Selama ini pendidikan hukum cenderung mengkotak-kotakkan 
pembagian hukum secara tradisional. Hal ini perlu diubah dengan 
memerhatikan perkembangan internasional dan juga kebutuhan 
pembangunan hukum nasional. Perlu dipikirkan suatu pendekatan 
lintas sejarah pemikiran yang bersifat tematis. Perlu dipikirkan 
penempatan tema-tema seperti tema masyarakat dan hukum, 
yang meliputi sub tema hukum dan kesadaran hukum, hukum 
dan pembangunan, hukum dalam perspektif perubahan sosial 
dan lain-lain dalam pendidikan hukum ke depannya. Selain itu 
terdapat juga 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.

3) Merumuskan kembali sistem penyajian pendidikan hukum.

Pendidikan hukum yang integral perlu 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 sistem 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.

4) Penekanan terhadap etika hukum dalam profesi hukum dalam 
kurikulum pendidikan hukum. 

Untuk menghindari kelemahan berjalannya penegakan hukum, 
maka pengajaran etika hukum dalam profesi hukum harus 
menjadi komponen utama pendidikan hukum dan tidak menjadi 
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sisipan belaka. Kurikulum pendidikan dan pelatihan hukum sangat 
penting untuk menunjang pengembangan sikap aparatur hukum 
yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan, 
keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 
bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang menjadi teladan.

5) Menyediakan kurikulum serta sarana dan prasarana yang 
menunjang kemajuan teknologi informasi dalam pendidikan 
hukum.

Kurikulum Pendidikan hukum serta sarana dan prasarana 
pendukungnya juga harus (tidak boleh tidak) mempersiapkan diri 
terhadap kemajuan ITC dengan melakukan penyesuaian  yang 
akan mempengaruhi kemampuan para lulusan pendidikan hukum 
(sebagai pengemban profesi hukum).

6) Memperbanyak porsi penelitian sosiologi hukum dalam dunia 
pendidikan hukum.

Kedepannya, perlu didorong untuk memperbanyak porsi 
penelitian sosiologi hukum, yang berbasis pada data empirik dari 
implementasi dan praktik hukum. Selama ini, penelitian hukum 
di lingkungan perguruan tinggi hukum lebih banyak melakukan 
penelitian normatif. 

7) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Hukum dalam perekrutan 
Profesi Hukum.

Profesi hukum bisa dipilih dan dipantau sejak dini di lembaga-
lembaga pendidikan hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang 
mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual. Dengan 
perekrutan semacam ini, SDM yang nantinya akan bekerja pada 
bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan 
mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem 
hukum dan sistem masyarakat yang lebih baik. Kerjasama ini akan 
memunculkan semangat kompetisi di antara para mahasiswa 
hukum untuk meningkatkan kualitas mereka baik secara akademis, 
moral maupun keterampilan dan keahlian hukum. Bila semangat 
ini telah terbentuk maka dapat dipastikan pendidikan hukum akan 
menjadi kawah candradimuka yang menghasilkan sarjana-sarjana 
hukum yang tangguh secara mental maupun intelektual.
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8) Pembentukan pola legislasi yang melibatkan Lembaga Pendidikan 
Hukum.

Untuk menghasilkan legislasi yang mencerminkan kebutuhan dan 
rasa keadilan masyarakat memerlukan pengkajian dan penelitian 
hukum secara mendalam. Sebagai salah satu lembaga yang turut 
melakukan riset-riset hukum, Lembaga Pendidikan Hukum perlu 
dilibatkan dalam pola legislasi yang ada. Pemikiran para ahli 
hukum memiliki otoritas yang dapat dijadikan sumber hukum 
bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dan juga 
penegak hukum. 

4. Strategi Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum 

Pembangunan sarana dan prasarana hukum berfokus pada pengembangan 
teknologi sebagai bagian dari sistem hukum. Melalui teknologi, sistem hukum 
diharapkan dapat menjadi semakin transparan, akuntabel, mudah diakses, dan 
efisien. Di masa mendatang, berbagai terobosan hukum dapat dilakukan melalui 
teknologi sebagaimana akan diuraikan dalam strategi-strategi di bawah ini: 

a. Membangun, menjaga dan mengembangkan sarana dan prasarana 
hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ramah 
gawai dan (user friendly) dan dapat memenuhi persyaratan sebagai 
alat bukti yang terpercaya.

b. Penguatan layanan pemerintahan secara elektronik (e-government) 
baik di pusat maupun di daerah guna meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan publik. 

c. Kerjasama antara instansi pemerintah dengan lembaga pendidikan 
(termasuk perguruan tinggi) misalnya dalam memanfaatkan media 
video teleconference untuk melakukan uji publik atau sosialisasi suatu 
peraturan perundang-undangan ataupun kuliah online

d. Pengenalan dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi 
hukum yang telah dibangun oleh institusi pemerintahan kepada siswa 
dan mahasiswa di lembaga pendidikan juga perlu dilakukan untuk 
meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya 
siswa dan mahasiswa.

e. Seiring perkembangan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi 
hukum dimaksud, tentunya akan semakin banyak data yang disediakan, 
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semakin banyaknya jumlah pengguna, semakin beragamnya tujuan 
penggunaannya. Kondisi demikian memerlukan infrastruktur TIK 
yang modern, canggih, dan maju, serta menciptakan “big data” 
hukum. Big data dapat diolah untuk antara lain mengetahui perilaku 
/ kecenderungan pengguna sistem informasi dan komunikasi hukum, 
sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi tentang media 
TIK apa yang akan digunakan, sekaligus strategi penyusunan konten / 
informasi hukum yang akan dikomunikasikan melalui media tersebut

f. Antisipasi sistem informasi dan komunikasi hukum yang akan 
melahirkan big data dengan penggunaan komputasi awan (cloud 
computing). Komputasi awan (cloud computing)yang digunakan untuk 
pengelolaan sistem informasi dan komunikasi hukum, sebaiknya 
dimiliki dan dikelola oleh Negara. Hal tersebut mengingat bahwa 
pada sistem informasi dan komunikasi hukum terdapat data penting 
(strategis) pemerintahan yang menyangkut pula data layanan umum.
Begitu pula untuk sistem informasi dan komunikasi serta transaksi 
elektronik di bidang keuangan.

g. Membuat pengaturan terkait sistem hukum konvergensi telematika, 
khususnya antara industri Content dengan Aplikasinya, Infrastruktur dan 
Networkingnya, dan juga Resources dengan Spektrum Frekuensinya. 

h. Melakukan kajian hukum yang komprehensif mengenai tantangan dan 
manfaat telematika di era post-modern administration law dengan 
menggunakan pendekatan critical legal study , apakah kecenderungan 
self regulatory organization dalam dunia investasi dan perdagangan 
global benar-benar membawa manfaat secara adil baik bagi pihak 
pemerintah, market (pasar) dan civil society.

i. Membuat kebijakan yang dapat memastikan bahwa penerapan 
teknologi informasi dan komunikasi dapat melindungi kepentingan 
ekonomi nasional dengan menjamin pemanfaatan TIK lebih besar 
manfaatnya dibandingkan beban dan biaya yang dikeluarkan.
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C. Tahapan dan Fokus Pembangunan Hukum 

Saat ini Indonesia sedang memasuki tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025, 
yaitu tahap IV 2020-2024. Sebagaimana visi dan misi yang telah dicanangkan 
dalam RPJMN 2020-2024, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaiannya hingga 
tahun 2045. Indikator ketercapaian pembangunan hukum pada tahap RPJMN 
2020-2024 di antaranya dapat dilihat dari target capaian berupa terbangunnya 
kelembagaan hukum yang mantap dan efisien, terwujudnya Sistem Peradilan 
yang efektif dan efisien serta merespon perkembangan teknologi, terwujudnya 
akses keadilan yang mudah bagi masyarakat, terbangunnya sistem anti korupsi 
yang efisien dan mantap, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber.

Kemudian untuk mencapai target visi dan misi pembangunan hukum 
Indonesia hingga tahun 2045, perlu dirumuskan tahapan dan fokus pembangunan 
per lima tahun, yang penganggarannya disesuaikan dengan dokumen rencana 
pembangunan nasional lima tahunan (RPJMN). Sebagaimana dijelaskan pada 
bagian sebelumnya, bahwa target pembangunan hukum pada Visi Indonesia 
2045 dibagi ke dalam tiga dekade, yaitu target tahun 2025, tahun 2035 dan tahun 
2045, yang digambarkan seperti bagan berikut:153

153  Disadur dari Shidarta, “Review Draf Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2020”, (Makalah 
disampaikan pada Rapat Kelompok Kerja Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020 
di Jakarta, 30 November 2020).
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Gambar 9: Target Pembangunan Hukum pada Visi Indonesia 2045

Maka tahapan dan fokus pembangunan hukum per lima tahun dapat 
diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

1. Tahap I (2025-2029):

Berlandaskan pada aspek nilai (value) dan sikap (attitude) masyarakat 
terhadap hukum yang ada pada masa pembangunan hukum sebelumnya, maka 
target prioritas pembangunan hukum tahap I diprioritaskan pada pembangunan 
budaya hukum aparatur pemerintahan (budaya hukum interna). Hal ini ditujukan 
untuk membangun pondasi kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang tinggi, 
dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta bernegara. Budaya hukum 
ini juga dalam rangka mengokohkan NKRI sebagai negara hukum yang mantap, 
yang didukung oleh pemerintahan yang kuat, dan masyarakat yang berbudaya 
hukum dan anti korupsi. Di samping target prioritas, pada tahap ini juga perlu 
melanjutkan pembenahan kelembagaan di bidang hukum sehingga efektif 
dan efisien dalam penataan regulasi dan pembinaan hukum secara nasional, 
sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN tahap 2020-2024.
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2. Tahap II  (2030-2034):

Melanjutkan pembangunan budaya hukum secara berkelanjutan dari 
tahap I, yaitu menanamkan pondasi budaya hukum. Pada tahap ini bukan lagi 
hanya pembangunan budaya hukum internal aparatur pemerintahan, melainkan 
juga budaya hukum eksternal seluruh masyarakat. Fokus pembangunan juga 
ditambahkan untuk mencapai mewujudkan substansi hukum yang mengindahkan 
nilai-nilai Pancasila serta responsif dan antisipatif terhadap berbagai kemajuan 
teknologi beserta implementasinya dengan mendasarkan pada praktek regulasi 
yang baik yang sesuai dengan standar internasional maupun kebutuhan dan 
karakteristik Indonesia Pada tahap ini, juga sudah dimulai pembangunan dan 
pembenahan sarana dan prasarana hukum yang efisien dan responsif dengan 
perkembangan teknologi. 

3. Tahap III  (2035-2039)

Melanjutkan pembangunan budaya hukum secara berkelanjutan dari tahap 
I dan II, di mana penanaman pondasi budaya hukum masyarakat dan aparatur 
pemerintahan sudah pada tingkat lanjutan. Pada tahap ini pembangunan 
hukum difokuskan untuk Terwujudnya struktur hukum yang mantap dan 
dapat mendukung bekerjanya hukum secara efektif dan efisien. Pada tahap 
ini pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana hukum yang efisien 
dan responsif dengan perkembangan teknologi. Teknologi digunakan untuk 
mendukung proses pembentukan hukum yang lebih memfasilitasi partisipasi 
masyarakat secara lebih luas dengan kompleksitas pertimbangannya.

4. Tahap IV  (2040-2045)

Melanjutkan pembangunan budaya hukum secara berkelanjutan dari 
tahap I, II, dan III, dengan terus mengupayakan pelembagaan kesadaran hukum 
masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan diharapkan sudah terlihat  hasilnya, 
yaitu masyarakat yang berbudaya hukum dan anti korupsi. Pada tahap ini 
fokus pembangunan hukum adalah memantapkan pembangunan hukum, baik 
substansi, struktur maupun sarana dan prasarana yang saling mendukung satu 
sama lain.

Korelasi tahap dan fokus pembangunan hukum dengan target pembangunan 
hukum Visi Indonesia 2045 secara umum dapat dilihat pada bagan berikut:154

154  Ibid.
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Gambar 10 
Korelasi Tahap dan Fokus Pembangunan Hukum dengan Visi Indonesia 2045
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Pentahapan dan fokus pembangunan hukum ini perlu dilanjutkan dengan 
merumuskan ke dalam Program kegiatan, yang akan ditentukan selanjutnya. 
Program kegiatan tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh 
komponen penyelenggara negara dan masyarakat luas.
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