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KONSEP REFORMASI SISTEM  HUKUM NASIONAL   
PROF.DR.ROMLI ATMASASMITA SH,LL.M./GURU BESAR EMERITUS UNPAD1 
 
Pendahuluan 
Reformasi Sistem Hukum Nasional (RSHN) dalam konteks NKRI berdasarkan UUD 1945  meliputi    
RSHN    dalam bidang ekonomi, hukum, politik, budaya, dan Hak Asasi Manusia,    bersumber  
pada  Pancasila sebagai   nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia sekaligus sumber dari segala 
sumber hukum dasar negara. 
Reformasi hukum yang dicanangkan pada tahun 1998 berkisar pada substansi hukum (undang-
undang) dan implementasi dalam   bidang  politik, ekonom, sosial  dan Hak Asasi Manusia 
sudah sepatutnya di evaluasi kembali secara komprehensif mengingat  telah terjadi sejak 
18(delapan belas) tahun yang lampau karena telah dilaksanakan  dengan  beberapa terobosan-
terobosan (breakthrough) yang dipandang mendesak dan segera sesuai dengan kepentingan 
nasional dan dalam menghadapi persaingan global.  
  
Evaluasi RSHN  yang digambarkan dalam bentuk data grafis dan tabelaris oleh tim KSP RI belum 
menggambarkan keadaan yang bersifat mendesak dan segera serta belum secara komprehensif 
mencerminkan kondisi objektif secara nasional melainkan masih  terpaku pada data parsial 
yang bersifat kasuistik semata-mata tanpa dapat menjelaskan secara utuh keadaan sebenarnya 
yang menjadi latar belakang filosofi, hukum dan sosiologi serta latar belakang ekonomi dari 
gambaran data grafis tersebut. Skema reformasi hukum versi KSP meliputi tiga hal yaitu: 
Gambaran Umum, Rekomendasi Kelembagaan, dan Rekomendasi Quick Wins. 
Pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli (SABER PUNGLI) dengan Peraturan Presiden RI Nomor 86 
tahun 2016 merupakan “shock therapy” yang ditujukan untuk memperkecil peluang pungutan 
tanpa dasar hukum terutama dalam proses perizinan, yang menurut Presiden Djoko Widodo, 
sangat memberatkan rakyat. Tim ini berfungsi sebagai pencegahan dan sekaligus penindakan 
dilengkapi dengan tindakan pro justitia, melakukan “operasi tangkap tangan”(OTT). Bagaimana 
kelanjutan tim ini dan sejauh mana efektivitas jera yang dihasilkan memerlukan evaluasi satu 
tahun kemudian sejak pembentukannya. Merujuk struktur organisasi tim saber pungli tampak 
bahwa sejatinya tim ini telah mendorong peningkatan fungsi inspektorat jenderal di tiap 
Kementrian  dan SPI di tingkat lembaga negara. 
 
Perjalanan proses pembangunan hukum nasional dalam arti luas termasuk penegakan hukum 
selama 70 tahun lebih sejak kemerdekaan RI, mengalami keadaan yang bersifat anomie dan 
bersifat “trial and error” yang seharusnya tidak perlu terjadi, contoh perubahan peraturan 
perundang-undangan terjadi beberapa kali dan untuk beberapa kali tetap saja masih terjadi 
pengajuan hak uji materiel kepada Mahkamah Konstitusi RI, dan terbanyak putusan MKRI telah 
menyatakan bahwa ketentuan suatu UU yang diuji materi, tidak berlaku mengikat.  
 
Petunjuk umum (general guidelines) pembentukan peraturan perundang-undangan sejak 
pemberlakuan UU RI Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang kemudian dicabut oleh UU RI Nomor 12 tahun 2011, telah ditetapkan mengenai 
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asas pembentukan peraturan perundangan( tujuh asas) dan asas yang harus tercermin dalam 
materi muatan (sebelas asas), namun kesemua asas-asas tersebut memiliki karakteristik 
normatif yang mencerminkan gabungan antara aliran positivisme hukum bersumber pada Hans 
Kelsen (Stufenbau Theory) dan John Austin, bahwa hukum adalah perintah (command) dari 
sang penguasa(Negara)-sovereign, dan aliran hukum responsif (Lon Fuller) serta HLA Hart 
mengenai, rules of recognition, rules of changes, dan rules of ajudication. Gabungan 
pemahaman mengenai aliran-aliran  tersebut, diperkuat dengan prinsip lex certa dalam tata 
cara perumusan ketentuan perundang-undangan, dan dikuatkan  oleh  aliran sociological 
jurisprudence, dengan pendapat terkenal “law as a tool of social engineering” (Roscoe Pound) 
yang mengutamakan sistem norma yang sesuai dengan kehidupan masyarakat, proses 
pembuatan dan penegakan hukum serta lembaga-lembaga (APH) yang menjalankan norma 
sehingga  menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.  
 
Sesungguhnya  UU RI Nomor 12 tahun 2011, telah meninggalkan   konsep sistem hukum  
Lawrence Friedmann(substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum)karena  merujuk 
pada UU aquo, sistem norma memiliki   karakter yang dinamis, tidak lagi bersifat statis yang 
selalu mempertahankan status-quo mengenai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang 
telah dikenal sejak Aristoteles dan Bentham. Contoh, UU aquo menempatkan Pancasila sebagai 
sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai hukum dasar(grund 
norm) dalam lingkup  UUD 1945, secara nyata telah menegaskan bahwa Indonesia Negara 
Hukum yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat(Bab I Pasal 1 ayat (3) jo Bab XIV UUD 
1945); hal ini berarti bahwa SHN yang dikehendaki oleh “the founding father” di dalam UUD 
1945, adalah SHN yang memiliki norma yang dinamis dan dapat mengawal serta menciptakan 
kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana dapat diwujudkan? Hal ini dapat terwujud jika 
SHN yang dibentuk harus SHN yang bersifat responsif terhadap perkembangan masyarakat dan 
teknologi, termasuk perkembangan ekonomi abad 21, dan diterima masyarakat dalam arti luas, 
serta harus dapat diaplikasikan ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat luas.  
Dalam konteks wujud SHN tersebut maka konsep sistem hukum yang cocok berasal dari Ugo 
Mattei yang menempatkan  keberadaan ,”rule of professional law, rules of political law, dan 
rules of traditional law ” ke dalam setiap sistem hukum (Civil Law System dan Common Law 
system). Mattei menjelaskan ketiga sub-sistem hukum sebagai berikut:2 
“Rule of professional law, rule of political law and rule of traditional law, …become useful labels 
to classify the world’s legal systems. In my vier, each system belongs to the familiy of legal 
systems named after its hegemonic pattern. This classification also conveys important 
messages regarding the worldwide structure of legal development. Legal transplant, for 
example, impose aspects of the rule of professional law in non-western countries, while 
“harmony ideology” behind  certain schemes of alternative dispute resolution shows the 
continuance appeal of the rule of traditional law in Western societies. Indeed the endurance of 
the rule of political law in certain areas of the law (such as concstituional law) shows why public 
lawyers have always asked comparative lawyers for alternative classification schemes”. 
 

                                                      
2 Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World’s Legal System”;The American Journal of Comparative 

Law; Winter 1997, Number 1, Vol 45; hlmn 16 
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 Ketiga subsistem hukum tersebut di atas(Uggo Mattei) telah terjadi di dalam proses legislasi di 
Indonesia terutama dalam hal legal transplant atau transplantasi hukum khususnya sejak era 
reformasi 1998; berbagai undang-undang yang diterbitka merupakan hasil transplantasi hukum 
dari konsep hukum barat (Amerika Serikat) sejalan dengan mengalirnya bantuan dana IMF dan 
World Bank ke Indonesia. Contoh, antara lain,  UU Kepailitan, UU Penanaman Modal, UU 
Perseroan Terbatas, UU Pengadilan Niaga, UU Migas, UU Mineral dan Batu Bara 
 
Dalam menata kembali  SHN (RSHN) menuju kepada yang dicita-citakan dalam UUD 1945 
tersebut, maka baik dalam tataran konseptual dalam bentuk legislasi maupun tataran 
operasional (penegakan hukum), Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara harus dijadikan 
rujukan utama, dengan karakter “musyawarah dan mufakat” yang  telah 
melembaga(internalized) ke dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selain itu, dalam proses 
legislasi harus dicamkan bahwa sistem hukum Indonesia-Pancasila  memiliki tujuan 
“perdamaian” (peace for justice)  yang dicapai baik melalui proses ajudikasi maupun non-
ajudikasi. Tujuan tersebut tentu memerlukan pedoman khusus bagi APH di dalam tataran 
operasional karena APH telah terbiasa dengan proses ajudikasi tanpa berujung pada 
perdamaian-win-win solution,  melainkan konflik yang berakhir dengan the winner and the 
losser.  
 
 
Perubahan pemikiran dan konsep baru dalam evaluasi  SHN(RSHN)  di atas  belum sepenuhnya 
dipahami  baik  oleh kalangan akademisi, pembentuk undang-undang maupun kalangan   
praktisi hukum.  Kualitas pemahaman yang masih belum beranjak dari aliran Kelsenian dan 
Austinian tersebut mengakibatkan, pertama, hukum hanya dipandang sebagai norma statis dan 
perintah negara, tidak dipandang sebagai sarana untuk memperoleh akses terhadap keadilan 
(access to justice); kedua, hukum hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan (a 
means to an end), hukum tidak dipahami sebagai tujuan itu sendiri (an end in itself) sehingga  
sering terjadi dalam praktik, hukum tidak dimuliakan, bahkan sering dilecehkan,  dimudahkan, 
dan bahkan dikesampingkan  oleh aparatur hukum dan birokrasi. Contoh, UU Anti Subversi 
(Pnps Nomor 11 tahun 1963); UU pidana khusus dan praktik hukum seperti kasus BLBI, Century, 
Lahan Cengkareng, Reklamasi, Kasus YKSW, dan kasus-kasus pidana lainnya. Ketiga, hukum 
masih sering dijadikan transaksi politik untuk memenangkan/mencapai tujuan politik-kasus 
gugatan parpol ke pengadilan TUN. Keempat, hakim sebagai penegak keadilan satu-satunya 
dalam sistem peradilan Indonesia, belum memahami perubahan mendasar dalam 
pembentukan perundang-undangan khususnya mengenai Pancasila yang merupakan sumber 
segala sumber hukum negara-dengan keyakinan yang diberikan UU kepada hakim, diperkuat 
dengan kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 5 UU 
RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kelima, penerapan hukum ke dalam 
kenyataan peristiwa hukum dalam masyarakat masih di dominasi oleh interpretasi normatif – 
statis tetapi tidak dipertimbangkan perkembangan abad humanisme dan teknologi maju saat 
ini. Begitu pula Hakim belum mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari  putusannya( 
hakim)  sehingga yang tampak adil menurut keyakinan hakim, tampak tidak adil dari aspek 
sosial ekonomi masyarakat. Contoh, putusan pengadilan dalam kasus Minah, pencuri satu buah 
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semangka; kasus Sengkon dan Karta, kasus korporasi Dipasena dan Texmaco; dan kasus TPPU 
yang diberlakukan retroaktif terhadap perorangan atau korporasi.  
 
SHN   Indonesia masa depan harus berubah: (1) dari sistem hukum yang bersifat statis,pasif dan 
normatif semata-mata menjadi sistem hukum yang bersifat dinamis, responsif  , dan 
memperhatikan nilai-nilai keadilan masyarakat termasuk budaya, adat istiadat dan kebiasaan 
baik yang telah berlaku dalam masyarakat (adat).  (2) dari sistem hukum merupakan sarana 
mencapai tujuan menjadi sistem hukum yang mengandung   tujuan nasional;(3) dari sistem 
hukum merupakan dominasi dan hak negara menjadi sistem hukum yang merupakan hak dan 
kewajiban masyarakat dan negara bersama-sama untuk memuliakannya; (4) dari sistem hukum 
yang memiliki aspek internasional menjadi sistem hukum yang memiliki karakter Pancasila dan 
penyeimbang terhadap kepentingan/pengaruh internasional; (5) dari sistem hukum yang hanya 
mengutamakan tujuan kepastian,keadilan dan kemanfaatan berdasarkan konflik 
nilai/kepentingan menjadi sistem hukum yang bertujuan (utama) menciptakan perdamaian 
(justice for peace) di dalam kehidupan masyarakat. 
 
Reformasi Sistem Hukum Nasional   
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka  Reformasi Sistem Hukum Nasional (RSHN) 
dibedakan dalam jangka pendek sampai dengan Tahun 2018 dan reformas dalam jangka 
panjang sampai dengan Tahun 2019 dan selanjutnya. 
Perencanaan RSHN meliputi:   

I. budaya(revolusi mental),  
II.  sistem hukum Nasional (SHN) 
III.  kelembagaan penegakan hukum termasuk organisasi Mahkamah Agung, dan  
 
I. Reformasi   budaya(revolusi mental) hukum 

 
Revolusi budaya(mental) merupakan poros seluruh masalah hukum dan penegakan hukum 
selama kurang lebih 70 tahun merdeka 
Selama kurang lebih 70(tujuh puluh)tahun   sistem hukum nasional dipengaruhi oleh budaya 
barat (warisan pemerintah Kolonial Belanda). Budaya hukum barat bersumber pada 
individualisme yang berbasis nilai-nilai konflik antara individu dan individu lain, antara individu 
dan negara. Hak-hak individual sangat dimuliakan dan dilindungi secara hukum serta 
mengabaikan hak komunal untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama sedangkan hak 
komunal di dalam UUD 1945 wajib memperoleh perlindungan dari negara (Pasal 28 C ayat (2) 
dan Pasal I ayat (3). Perlindungan masyarakat Adat secara khusus telah dicantumkan dalam 
Pasal 18 B ayat(2) UUD 1945. 
 
Pemberlakuan    UU Nomor 6 tahun 2015  tentang Desa merupakan “point of entry” perluasaan 
fungsi dan peranan     Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) 3 di bawah pimpinan Kepala Desa 

                                                      
3   Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian da n kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,kesadaran, serta memanfaatkan 
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(KADES) dan tetua adat masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap peristiwa yang 
terjadi di dalam masyarakat. Penempatan peranan Kades dan tetua adat (hukum adat) di desa-
desa di seluruh Indonesia bersifat strategis sebagai   pengganti Peran Hhakim yang bertugas 
memelihara dan menjaga perdamaian dengan tujuan memperkuat ketahanan desa dengan 
segala aspek di dalamnya. Peran Kepala  Desa dan Tetua Adat merupakan fungsi primum 
remedium dalam hubungan pergaulan masyarakat desa sedangkan peranan  penyidik, penuntut 
dan hakim ditempatkan dan berfungsi sebagai ultimum remedium; sarana terakhir jika sarana 
perdamaian melalui tetua adat tidak efektif. 
Penempatan fungsi dan peranan perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Tetua 
masyarakat adat, sejalan dengan Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 antara lain 
sebagai berikut: 
“Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi 
penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada 
bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan Republik 
Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan 
masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya” 
 
Reformasi budaya nasional memerlukan waktu yang relatif lama namun dengan menguatkan 
etika berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara diharapkan dapat menumbuhkan kembali 
kerukunan nasional yang merupakan wujud nilai Pancasila dalam dunia nyata. Reformasi 
budaya  kerukunan nasional  bersifat urgent dan relevan dengan lingkungan strategi Indonesia 
sebagai negara kepulauan(archipelagic state) yang terdiri dari berbagai suku(etnis) dan 
beragam budaya. 
 
Reformasi  budaya hukum (baru) Indonesia bertujuan mengembalikan jati diri nilai-nilai hukum 
adat ke dalam pergaulan masyarakat modern termasuk dalam aktivitas bisnis terkait aspek 
hukum perdata dan hukum pidana. Pengembalian jati diri nilai-nilai hukum adat tersebut  
secara bertahap diharapkan  dapat mengeliminasi internalisasi budaya hukum  barat yang telah 
sejak lama  dianut dan dipraktikan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia 
sejak lama. 
Reorientasi budaya hukum Indonesia  harus mampu mewujudkan   lima nilai-nilai Pancasila baik 
dalam tataran konseptual maupun dalam tataran operasional.   
 
Pencapaian Sasaran Reformasi Budaya Hukum Nasional 
Pencapaian sasaran reformasi budaya hukum nasional dilaksanakan melalui: 

1. Sistem Pendidikan Nasional (SPN) di bidang hukum dan kewarganegaraan sejak usia dini 
sampai pendidikan tinggi 

2. Sistem sosialisasi pengamalan Pancasila dan UUD 1945 kepada birokrasi dan masyarakat 
awam 

3. Pengembangan budaya hukum adat ke dalam perkembangan hukum modern  pada 
tingkat nasional dan internasional  

                                                                                                                                                                           
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa(Pasal 1 angka 12).   
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4. Penemuan kembali (reinventing) dan memelihara  pewarisan (inheritance)  budaya dan 
sistem adat daerah di Indonesia kepada generasi muda 

5. Pelaksanaan UU Desa secara konsisten dan berkesinambungan 
 
 

II. Reformasi Sistem Hukum Nasional (SHN) Indonesia 
 
Sistem hukum Nasional (SHN) adalah suatu kesatuan interrelasi antara  politik hukum, hukum 
modern dan hukum tradisional yang mencerminkan budaya hukum komunal yang 
berdasarkan Pancasila  
 
Penyusunan RSHN   pada tataran konseptual,  meliputi substansi hukum dan kelembagaan 
hukum yang merupakan interrelasi   budaya hukum adat dan  hukum modern. Contoh, 
“production sharing contract”(PSC) merupakan internalisasi sistem maro dalam hukum adat 
dalam pengolahan tanah sawah dalam masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Hak milik 
adalah hak individu yang terkuat dan terpenuh tetapi hak milik memiliki  fungsi sosial (UU 
Pokok Agararia, 1960). Pasal 28 J UUD 1945 merupakan perpaduan antara hak asasi yang 
bersifat individualistik dan hak komunal yang patut dihormati oleh penggunaan hak dan 
kebebasan individual sehingga hak asasi individu tetap dapat dibatasi atas dasar alasan 
kepentingan keamanan, kesusilaan dan ketertiban masyarakat. 
 
Penyusunan SHN   pada tataran operasional, selain penyelesaian perkara di dalam proses 
peradilan pidana, juga  harus dapat menempatkan lembaga Permusyawaratan Desa sebagai 
sarana hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (afdoening buiten proces-abp)4. Dalam 
konteks penegakan hukum, sarana abp sepatutnya ditempat sebagai sarana yang didahulukan ( 
primum remedium) dan sarana penyelesaian di dalam proses peradilan sebagai ultimum 
remedium.  
 
Sarana penyelesaian di luar pengadilan bertujuan  perdamaian dan tidak lagi semata-mata  
bertujuan menentukan pihak yang menang (the winner) dan yang kalah (the losser). Sarana 
penyelesaian di luar pengadilan yang bertujuan perdamaian atau win-win solution, diharapkan  
dapat menguatkan kembali  etika berbangsa dan bernegara di dalam seluruh strata 
kelembagaan baik tingkat pusat maupun daerah. 
 
SHN harus berfungsi menguatkan   etika kehidupan berbangsa dan bernegara  sehingga 
merupakan fondasi kekuatan dan keutuhan terbangunnya sistem hukum nasional yang 
berkepribadian Pancasila dan tegaknya hukum nasional baik dalam pandangan masyarakat 
domestik maupun di tengah-tengah pergaulan internasional. 

                                                      
4 Penyelesaian perkara di luar pengadilan(afdoening buiten proces) telah diatur dalam Pasal 82 KUHP, namun 

untuk perkara tindak pidana ringan-pelanggaran; dalam perkembangannya di Belanda telah diperluas pengertian 
tersebut, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan mengenai ‘transactie’(transaksi)-Pasal 74 KUHP Belanda. 
Pranata hukum “transactie” sudah lama dikenal dalam KUHP Belanda, meliputi dua bentuk: submissie dan 
compositie –baca lebih jauh dalam J.Remmelink,”Hukum Pidana”; Gramedia,2003; halaman 442-453 
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Pencapaian sasaran RSHN  
Pencapaian sasaran RSHN     dicapai melalui: 
 

1. Penguatan dan sosialisasi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara 
(Pasal 2 UU RI No 12 tahun 2011) melalui pendidikan baik pada tingkat sekolah dasar, 
sekolah menegah sampai perguruan tinggi. 

2. Penguatan dan sosialisasi Pancasila kepada APH tanpa kecuali termasuk Hakim 
3. Pancasila harus menjiwai seluruh proses legislasi sejak pembuatan naskah akademik 

sampai pada penyusunan dan pembahasan pasal-pasal dalam setiap rancangan undang-
undang 

4. Reformasi Pendidikan hukum nasional dengan melaksanakan perubahan kurikulum 
pendidikan fakultas hukum yang berbasis musyawarah dan mufakat dengan tujuan 
mencapai perdamaian bukan hanya tujuan keadilan semata-mata 

5. Reformasi pelatihan hukum bagi Aparatur Penegak Hukum (APH) melalui pendidikan 
satu atap (bersama) APH, polisi, jaksa dan hakim semacam pendidikan model AKABRI 
dengan spesialisasi pada tingkat terakhir 

6. Sosialisasi konsep reformasi budaya hukum (baru) Indonesia kepada kalangan 
masyarakat luas dengan mengikut sertakan masyarakat sipil (civil society) bekerja sama 
dengan aparatur pemerintah dan APH serta kalangan budayawan Indonesia 

7. Penguatan struktur dan Pemerintah Daerah/ Desa Sadar Hukum dengan meningkatkan 
implementasi UU tentang Desa secara khusus menggali dan menemukan serta meng-
efektifkan PMD di 73.000 Desa diseluruh wilayah Indonesia.5 

 
III. Kelembagaan penegakan hukum termasuk Mahkamah Agung 

 Reformasi kelembagaan penegakan hukum (RKPH) termasuk Mahkamah Agung melalui 
beberapa kemungkinan sebagai berikut: 
 

1. Evaluasi sistem penegakan hukum terpadu (integraterd justice system) dengan tujuan: 
(i) Penguatan moral Pancasila pada APH 
(ii) Sinkronisasi tugas dan wewenang polri, kejaksaan dan pengadilan, antara lain 

proses pendampingan jaksa dalam proses penyidikan dalam perkara-perkara 
pidana yang bersifat strategis dan berdampak di bidang perpajakan,   politik dan 
keuangan serta perbankan 

(iii) Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum (in casu 
KUHAP untuk bidang Hukum Pidana dan KUHAPerdata untuk bidang hukum 
perdata dan bidang hukum internasional) 

(iv) Identifikasi dan solusi dari “bottleneck” yang menghambat akses terhadap 
keadilan (access to justice) para pencari keadilan (justiabelen) 

(v) Penguatan lembaga bantuan hukum (legal aid) dan Pendampingan hukum 
(advocacy) terutama untuk masyarakat ekonomi lemah dan menengah 
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(vi) Menempatkan tujuan/cita “Keadilan Restoratif”(KR) atau “Restorative Justice” 
(RJ) sebagai tujuan utama (ultimate goals) sistem hukum nasional Indonesia ke  
dalam sistem pendidikan hukum dan sistem penegakan hukum. 

(vii) Memperkenalkan dan memasukkan pendekatan analisis ekonomi (economic 
analysis of law) dengan parameter dampak (outcome) penegakan hukum, 
disamping   keberhasilan (output) semata-mata terutama terhadap tindak 
pidana yang melibatkan  korporasi dan tindak pidana perorangan atau kelompok 
atau tindak pidana terkait keuangan dan perbankan 

2. Perencanaan pembentukan “Forum Priviligiatum”(FP) suatu Mahkamah untuk 
memeriksa dan mengadili Pejabat Negara yang berada langsung di bawah Ketua 
Mahkamah Agung RI   

3. Pelatihan Hukum Bersama APH 
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