KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA1

Oleh:
PATRIALIS AKBAR2

Dalam upaya membangun hukum yang demokratis, perlu lebih
ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu.
Antara lain melalui penyusunan perundang-undangan baru yang sangat
dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang
sesuai dengan tuntutan pembangunan, dengan memperhatikan tingkat
kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.Satu hal penting
yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan
dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat
elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum.

Salah satu persoalan mendasar dalam membangun hukum nasional
yang demokratis adalah bagaimana membuat sistem hukum yang
kondusif bagi keberagaman sub sistem; pengembangan bidang hukum
yang dibutuhkan masyarakat; juga kondusif bagi terciptanya kesadaran
hukum masyarakat.

A. Fungsi Hukum
Beberapa pakar hukum memiliki pandangan spesifik tentang fungsi
dan bagaimana hukum seyogyanya. Lawrence.Friedman mengatakan
“Hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendali social”, StevenVago
mengatakan “Hukum sebagai sarana penyelesaian social”, Bredemeier
1 Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD)“Penegakan Hukum” yang
diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik
Indonesia, Rabu, 12 Oktober 2011 di Jakarta
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mengatakan “hukum sebagai sarana Integrasi social”, Roscoe Pound
mengatakan “Hukum sebagai rekayasa sosial” sedangkan Mochtar
Kusumaatmadja mengatakan “Hukum sebagai alat untuk membangun
masyarakat”.

Dari pandangan tentang fungsi hukum maka hukum seyogyanya
adalah

aturan yang merupakan bagian kehidupan bermasyarakat

dan disepakati bersama, kemudian sebagai acuan berperilaku untuk
mengatur

hubungan

individu/kelompok

antar

dengan

individu,
Negara

antar

dalam

kelompok,

rangka

antara

menciptakan

ketertiban, keamanan, kesejahteraan & keadilan yang berlandaskan
pada Hak Asasi Manusia.

B. Kemajuan Hukum di Indonesia

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan,

kebangsaan,

dan

kenegaraan

termasuk

pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan
sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia
dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang
lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan
yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan kemajuan hukum di Indonesia dapat di lihat dari
beberapa hal, yaitu:

2

1. Memiliki konstitusi yang diamandemen melalui suatu proses
reformasi yang sangat demokratis, dengan elemen Negara Hukum
dan standar HAM yang sangat kental.
2. Sudah menjadi fullfledged democracy,

suatu Negara yang

Demokratis dalam seluruh aspek penyelenggaraan Negaranya.
3. Melaksanakan proses Legislasi yang

jauh lebih transparan,

partisipatif dan akuntabel dibandingkan masa lalu.
4. Ditunjang oleh State Auxiliary Institutions yang berperan utama
memastikan perlindungan hukum dan HAM serta pelayanan publik
bagi seluruh rakyat (KPK, KPU, Komnas HAM, Ombudsman, KY,
LPSK, KPPU dll) dan Mahkamah Konstitusi.
5. Adanya Check & Balance antara Lembaga – Lembaga Negara.
6. Memberikan pengakuan bukan hanya pada hard law tapi juga pada
soft laws dari komunitas internasional, khususnya dalam konteks
HAM.
7. Memiliki Program Legislasi Nasional yang menyertakan semua
unsur terkait.
8. Mendekatkan rentang kendali dalam penegakan hukum agar lebih
mudah melakukan monitoring dan evaluasi.

C. Persepsi Publik tentang Penegakan Hukum

Publik

Indonesia

masih

mempunyai

persepsi

negatif

tentang

penegakan hukum di Indonesia, hal tersebut disebabkan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Masih belum mencerminkan penerapan equality before the law
seutuhnya.
2. Penanganan diskriminatif masih terjadi.
3. Profesionalisme aparat hukum belum memuaskan.

3

4. State auxiliary institutions (berbagai komisi yang dibentuk) dalam
bidang hukum belum menunjukkan hasil yang signifikan.
5. Publik memaknai demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas.
6. Adanya kewenangan yang tumpang tindih antar lembaga masih
belum mendapat solusi.
7. Transparansi dalam penegakan hukum masih rendah.
8. Pergerakan civil society belum sepenuhnya dikoordinasikan secara
maksimal untuk mendorong perubahan dalam hukum.
9. Belum optimalnya peran lembaga politik.
10. Good governance principles belum berhasil diterapkan secara
menyeluruh.

D. Upaya Pembangunan Hukum

Dalam upaya pembangunan hukum, Pemerintah melalui Kementerian
Hukum dan HAM membangun hukum melalui satu kesatuan sistem
yang di dalamnya terdapat elemen materi hukum (legal substance),
elemen kelembagaan (legal structure), dan elemen budaya hukum
(legal culture).

1. Elemen Materi Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

Peraturan Perundang-undangan merupakan sumber hukum formal
yang utama yang saat ini diatur secara khusus dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan meliputi proses:

a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam menyusun peraturan perundang-undangan seyogyanya
dilandasi oleh kebutuhan nyata (need assessment) dalam
masyarakat yang ditemukan melalui penelitian empirik maupun
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dokumen yang sahih. Berlandaskan pada teori hukum dan
pembangunan, serta mekanisme legislasi yang transparan,
partisipatif

dan

kepentingan,

akuntabel.

membuka

Menyertakan

partisipasi,

dan

para

pemangku

tidak

didominasi

kepentingan politik.

Dalam kaitan ini peran Kementerian Hukum dan HAM melalui
program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional selaku instansi yang bertanggungjawab di
bidang pembinaan hukum nasional dan Direktorat Jenderal
Peraturan

Perundang-Undangan yang bertanggungjawab

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2014 telah dan akan melakukan
langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1) Perencanaan Pembentukan Undang-Undang
Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan
Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu
dan sistematis. Dalam prolegnas terdapat forum koordinasi
antar pemerintah dengan Badan Legislatif DPR yang
melibatkan tim pelaksana yaitu Panitia Pengarah dan Tim
antar Kementerian.

Sebanyak 70 Rancangan Undang-

Undang (RUU) yang pemrakarsanya datang dari DPR (37
RUU) dan Pemerintah (33 RUU) dibahas pada tahun 2011.

2) Penyusunan Naskah Akademik
Penyusunan

Naskah

Akademik

Peraturan

Perundang-

Undangan sebagaimana bunyi pasal 96 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan PerundangUndangan

melibatkan

unsur

masyarakat

(Organisasi

Masyarakat, Profesi dan Perguruan Tinggi)

diharapkan
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dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RUU dan
sebagai syarat teknis suatu RUU dapat diprioritaskan untuk
dibahas di DPR.

3) Kejasama Pengembangan Hukum
Kejasama Pengembangan Hukum adalah upaya untuk
mendukung Peraturan Perundang-Undangan yang lebih
responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Telah
dilakukan program kerjasama antara lain: tingkat regional
dengan Negara-negara Asean dalam bentuk ASEAN Senior
Law Officials Meeting (ASLOM).

4) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah
suatu

sistem

pendayagunaan

perundang-undangan

dan

bahan

bersama

peraturan

dokumentasi

hukum

lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum
secara mudah, cepat dan akurat.

Diharapkan dengan keberadaan JDIH Nasional, kerjasama
dan kinerja jaringan anggota badan publik atau organisasi
penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan dan
menyebarluaskan informasi segala Peraturan PerundangUndangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di
lingkungan

instansinya,

dan

masyarakat

yang

memerlukannya dan sekaligus mengembangkan tenaga
pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di
lingkungan

instansinya

masing-masing,

sehingga

masyarakat yang memerlukan informasi tersebut mudah
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mendapatkannya.
menyebarluaskan

JDIH

berperan

Peraturan

penting

dalam

Perundang-undangan

(Informasi Hukum) kepada khalayak ramai atau masyarakat
luas sehingga dengan proses penyebarluasan baik melalui
media cetak, media elektronik, maupun media lainnya
seperti: sosialisasi, workshop, seminar, atau public hearing,
masyarakat akan dapat menerima setiap keberadaan
Peraturan Perundang-Undangan yang telah disahkan atau
ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-udangan
Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan di tingkat
nasional maupun daerah dilakukan dalam rangka memastikan
konsistensi hukum baik secara vertikal maupun horisontal dan
efektif dilaksanakan baik oleh masyarakat sebagai pelaku
hukum maupun aparat penegak hukum.

c. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan
Penerapan

peraturan

perundang-undangan

haruslah

dilaksanakan oleh penegak hukum yang profesional yang
direkrut secara obyektif dan transparan. Kaitan dengan masalah
ini pemerintah

secara

bertahap

telah menerapkan

pola

recruitment secara tranparan dengan menggunakan teknologi
informasi serta melibatkan Perguruan Tinggi terakreditasi dalam
pelaksanaan test. Di sisi lain harus ada kejelasan prosedur dan
substantif sehingga mudah diimplementasikan, dievaluasi serta
dimonitor guna mencegah terjadinya diskrepansi antara law in
the books dan law in action serta memberi ruang bagi publik
untuk menyampaikan keluhan pada kinerja pejabat publik
(complain mechanism procedure).
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2. Elemen Kelembagaan (Legal Structure)

a. Pranata Penerap Hukum
Dalam upaya menerapkan hukum secara utuh, serentak dan
terpadu. Maka diperlukan suatu pranata hukum yang dapat
mengakomodir kebutuhan penerapan hukum, seperti:
a. Terjaminnya pelaksanaan proses hukum sesuai dengan
tujuan hukum untuk memberikan keadilan pada semua
warga masyarakat.
b. Adanya diferensiasi fungsional, koordinasi institusional dan
konsolidasi internal yang mapan.
c. Adanya checks and balances antar lembaga penerap hukum
dengan lembaga lain.
d. Adanya corporate culture yang kondusif untuk menerapkan
hukum secara adil.
e. Terselenggaranya pendidikan bagi aparat yang tidak hanya
terbatas pada hukum, akan tetapi juga kode etik dan HAM.
f. Adanya manajemen Sumber Daya Manusia yang handal
melaui proses rekrutmen yang obyektif dan transparan;
proses pendidikan dan pelatihan yang mengikuti kebutuhan
lapangan dan sekaligus mengikuti state of the art, dengan
metoda pembelajaran yang variatif, materi pendidikan yang
mutakhir

serta

pendidik

yang

berkualitas;

proses

penempatan, mutasi dan promosi yang dilandasi oleh kriteria
yang obyektif; dan Penyelarasan antara kinerja dan
kompensasi.

b. Pengawasan yang efektif
Bentuk pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi yang
diberikan kewenangan oleh undang-undang harus memiliki
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hubungan hukum yang jelas antara vertikal dan horisontal,
internal dan eksternal, serta Hukum dan non hukum sehingga
dalam pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara rasional,
proporsional,

transparan

dan

obyektif.

Di

samping

itu,

implementasi pendekatan reward and punishment dalam proses
pengawasan sangat penting sebagai mekanisme penjamin
akuntabilitas publik.

3. Elemen Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya

hukum

dapat

di

lihat

sebagai

cara

orang

menginterpretasikan hukum dan menterjemahkan hal itu ke dalam
kegiatan sehari-hari (The way people interpret the law and translate
it into their daily activities). Budaya hukum berisikan konsepsikonsepsi dan pemikiran-pemikiran serta cita rasa berikut praktek
tentang hukum, baik hukum in abstracto maupun hukum in
concreto. Budaya hukum adalah iklim dari pikiran masyarakat dan
kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu
digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan (Satjipto Rahardjo,
1980).

Berdasarkan gambaran tersebut, maka diperlukan pendidikan
publik mengenai hukum secara berkesinambungan termasuk
pendidikan dini. Pemerintah telah menggulirkan program keluarga
sadar hokum (Kadarkum), dan dari kelompok keluarga sadar
hukum selanjutnya dibina untuk menjadi Desa Sadar Hukum. Saat
ini Kementerian Hukum dan HAM telah meresmikan 1.178 Desa
Sadar Hukum. Kegiatan lain yang menjadi prioritas dalam
membudayakan hukum dilaksanakan melalui konsultasi hukum,
penyuluhan hukum, dan peningkatan pengetahuan hukum di
kalangan pelajar.
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Selain itu, dalam rangka membudayakan hokum, sikap teladan dari
para pemimpin formal (eksekutif, legislatif, yudikatif di pusat dan
daerah) dan informal (ing ngarso sung tulodho), media yang
bernafaskan peace journalism dan civil society yang progresif dan
berkiblat

pada

hukum

dan

keadilan

perlu

terus

ditumbuhkembangkan.

E. Mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan

Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan
keputusan oleh

lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif harus

didukung oleh personel/aparatur hukum yang profesional. Penegakan
hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip persamaan di muka
hukum; berkeadilan dan fair; proses hukum yang terbuka (due process
of law); dan pemajuan dan perlindungan HAM. Kemudian peran serta
atau

partisipasi

publik

sangat

dibutuhkan

dalam

menjalankan

mekanisme kontrol yang efektif bagi penyelenggara kekuasaan
negara.

F. Penutup

Dalam kaitan dengan pembangunan dan penegakan hukum, seluruh
penyelenggara

Negara,

bertanggung

terdiseminasikannya/tersosialisasikannya

hukum

jawab
kepada

terhadap
seluruh

lapisan masyarakat, sehingga masyarakat memahami hukum secara
utuh, yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak
terjadi pelanggaran hukum.

Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang
tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip yang menyatakan
bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan prinsip
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tersebut tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik, dapat berakibat
tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat
terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak dia ketahui dan
kehendaki.

Tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum, harus selalu
dibarengi dengan upaya

preventif

berbentuk sosialisasi produk-

produk hukum secara optimal. Berhasilnya upaya preventif, sehingga
tidak terjadi, atau terkuranginya pelanggaran hukum, akan lebih
maslahat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar,
dibandingkan dengan upaya represif setelah terjadinya pelanggaran.

Demikian beberapa pokok pemikiran yang dapat disampaikan dalam
pembahasan mengenai “kebijakan pembangunan hukum sebagai
upaya meningkatkan penegakan hukum di Indonesia”, semoga
bermanfaat.

------------------
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