BAB 9
PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK
HUKUM

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari
pelaksanaan sistem-sistem di berbagai sektor lainnya yang
mendukung roda pemerintahan, termasuk pula sistem hukum dan
arah politik hukum dalam mencapai rencana dan tujuan bernegara.
Memperhatikan UUD 1945 beserta ke-4 perubahannya dalam upaya
mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, pembangunan
hukum memainkan peranan penting dalam menjamin dan melindungi
kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Arah dan
tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus diupayakan
terfokus dan bertahap menuju arah dan tujuan bernegara
sebagaimana yang dicita-citakan.
Berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan
Republik Indonesia dan perkembangan dunia global juga
berpengaruh pada sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia,
perlu upaya pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia. Pembenahan terhadap sistem di berbagai sektor yang ada
ditujukan bagi upaya perbaikan dengan tetap berlandaskan kepada

prinsip-prinsip hukum dan ketatanegaraan yang berlaku serta tetap
tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan.
Arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah
Indonesia terfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan
percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat praktik
korupsi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara
sistematis sehingga tidak memberikan peluang sekecil apa pun bagi
pelaku korupsi untuk mencuri hak rakyat. Melalui Inpres Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, upaya-upaya perbaikan sistem hukum harus merupakan
perwujudan percepatan dari pemberantasan korupsi itu sendiri.
I.

Permasalahan yang Dihadapi

A.

Substansi Hukum

Sistem hukum Indonesia yang menghasilkan peraturan
perundangan selayaknya dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, pada kenyataannya
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat
dan daerah masih saja menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan
hukum. Masih banyak terdapat tumpang tindih peraturan perundangundangan (hierarchy disorder) di tingkat pusat dan daerah,
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum
di Indonesia, baik di bidang investasi, perdagangan, pertanahan,
otonomi daerah, maupun pemberantasan korupsi. Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 (RPJMN),
kelemahan sistem hukum tersebut telah teridentifikasi dan
difokuskan dalam tiga permasalahan, yakni tumpang tindih dan
inkonsistensi peraturan perundang-undangan, implementasi undangundang yang terhambat oleh peraturan pelaksanaannya, serta tidak
adanya peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan
dampak dari lemahnya pelaksanaan koordinasi antar-instansi/
lembaga pemerintah yang belum dapat dilaksanakan dengan
maksimal dan konsisten sesuai dengan Program Legislasi Nasional
(Prolegnas). Proses pembentukan peraturan juga belum terkoordinasi
dengan baik sehingga tiap-tiap institusi/lembaga eksekutif dan
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legislatif belum menjadikan Prolegnas sebagai dasar atau acuan
pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan sistem
hukum nasional harus pula didukung oleh penelitian hukum,
pengkajian hukum, penyusunan naskah akademis, dan penyediaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang memadai sehingga
prosesnya dapat berjalan dengan lebih baik.
Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi perlu
dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan
sehingga pembagian tugas dan kewenangan dari aparat penegak
hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. Dengan
demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
diharapkan tidak akan terbentur pada perangkat peraturan teknis
yang tumpang tindih dan menghambat proses penegakan hukum.
Perangkat peraturan perundangan yang sistematisasi dengan baik
akan mendukung kerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal.
Adanya ratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 (United
Nation Convention Against Corruption) yang mengatur hal-hal baru
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi membawa
konsekuensi berupa upaya harmonisasi dan revisi peraturan
perundang-undangan Indonesia sesuai dengan isi Konvensi PBB
Anti-Korupsi tersebut. Penyempurnaan dan pembaharuan peraturan
perundang-undangan yang progresif diharapkan dapat membantu
percepatan pemberantasan korupsi yang sudah merupakan
extraordinary crime, sehingga diperlukan kajian hukum, sosial,
politik dan budaya tersendiri untuk menjawab tantangan upaya
pemberantasan korupsi secara global dan nasional. Penanganan dan
penyelesaian kasus korupsi yang membutuhkan penanganan secara
cepat dan tepat perlu ditunjang dengan sistem hukum acara yang
mengakomodasi kepentingan proses tersebut, karena sistem hukum
acara yang berlaku (KUHAP) belum memungkinkan dalam
pelaksanaannya. Kejahatan transnasional terorganisir (transnational
organized crime) yang jumlahnya semakin meningkat pada era
globalisasi ini juga perlu mendapatkan perhatian karena juga terkait
dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu,
peraturan perundang-undangan Indonesia perlu dilengkapi dan
diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan konvensi
internasional agar dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan
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negara-negara lain dalam memberantas tindak kejahatan di negara
masing-masing.
B.

Struktur Hukum

Kelembagaan aparat penegak hukum dewasa ini juga masih
menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah
Indonesia. Kinerja aparat penegak hukum dan peradilan, meskipun
sudah menunjukkan banyak kemajuan, diakui masih perlu perbaikan
kinerja yang menunjukkan kesungguhan dalam upaya penegakan
hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, cepat, mudah, murah,
dan transparan. Pengawasan internal maupun eksternal yang
dilakukan oleh tiap-tiap institusi/kelembagaan belum dapat
memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil kinerja yang
dilakukan karena masih terdapat semangat “melindungi korps”
terhadap ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
Hal ini yang mengakibatkan skeptisme masyarakat dan penurunan
tingkat kepercayaan terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial
yang berfungsi secara objektif melakukan pengawasan terhadap
pemegang kekuasaan kehakiman (external auditor) sebagai lembaga
yang mandiri mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan
hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, serta menjaga
keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pengangkatan hakim agung
masih menemui kendala antara lain dari segi peraturan perundangundangan. Pasal 7 ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan
bahwa apabila dibutuhkan, seorang hakim agung dapat diangkat
tidak berdasarkan sistem karir, sedangkan dalam UU No. 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial pasal 15 ayat (2) dinyatakan bahwa
Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan
calon hakim agung kepada Komisi Yudisial. Oleh karena itu, perlu
adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait sehingga
dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan dan lebih
terarah pada sistem pemilihan hakim agung yang lebih objektif dan
mendorong reformasi peradilan dalam mewujudkan lembaga
peradilan yang bersih, jujur, dan profesional. Namun, pada
praktiknya masih terdapat resistensi dari sebagian hakim agung yang
09 - 4

menganggap bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka
pengawasan lembaga peradilan dapat mengganggu independensi
hakim agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai
wujud kekuasaan kehakiman. Sebagai akibatnya, rekomendasi yang
diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pemeriksaan hakim
yang berasal dari laporan masyarakat ataupun media massa belum
ada tindak lanjut pelaksanaannya.
Di sisi lain, dukungan anggaran, sarana dan prasarana,
kesejahteraan, serta peningkatan sumber daya manusia aparat
penegak hukum masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan
hambatan dalam berbagai upaya penegakan hukum, terutama dalam
rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dan kasus-kasus lain
yang menarik perhatian masyarakat serta memiliki tingkat kesulitan
penyelesaian kasus yang tinggi. Demikian pula dengan penanganan
kasus di lingkungan peradilan yang sudah memanfaatkan fasilitas
jaringan internet di beberapa lembaga peradilan yang berada di
beberapa kota besar di Indonesia. Dengan kendala anggaran
pembangunan di bidang hukum yang terbatas serta kurangnya
sumber daya manusia yang memadai, keberlangsungan pelayanan
hukum di beberapa institusi menjadi terhambat.
Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah
masih berkewajiban untuk menyiapkan sistem lembaga peradilan
khusus tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Mahkamah Konstitusi
No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Pertimbangan dari Mahkamah
Konstitusi hanya meminta agar pemerintah dan DPR untuk segera
menyusun secara tersendiri UU Pengadilan Tipikor selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun dan sedang ditindaklanjuti
oleh pemerintah dengan penyusunan draft RUU Pengadilan Tipikor.
C.

Budaya Hukum

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga
menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum.
Masyarakat sebagai elemen dari suatu sistem hukum sebaiknya
menjadi pendorong upaya penegakan hukum. Dengan kondisi
penegakan hukum yang masih belum memberikan hasil yang
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diharapkan masyarakat, terlebih dengan berbagai contoh pelanggaran
dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum, skeptisme masyarakat terhadap penegakan hukum terjadi dan
berdampak pada upaya penegakan hukum yang telah dilakukan
selama ini. Dengan demikian, perlu adanya suatu shock therapy
berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak
terutama dari dan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat
untuk menumbuhkan budaya hukum yang melindungi dan
mengayomi masyarakat. Sosialisasi tentang tugas, kewenangan, dan
fungsi dari kelembagaan yang dibentuk dalam sistem hukum sangat
penting diberikan kepada masyarakat dalam rangka proses
pembelajaran dan meningkatkan kesadaran hukum.

II.

Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai

Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah
baik dalam hal kebijakan pembenahan sistem hukum Indonesia
maupun hasil pelaksanaannya. Hal itu tidak terlepas dari arah politik
pemerintah yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan
pembenahan birokrasi.
Di bidang legislasi, Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah
menetapkan 44 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang
diprioritaskan pada tahun 2006 dan 34 RUU yang merupakan
lanjutan dari tahun 2005, sedangkan dalam tahun 2007 disepakati
Prolegnas RUU prioritas yang dilaporkan dalam rapat paripurna DPR
dan menetapkan 30 RUU dengan Keputusan DPR No.07A/DPRRI/I/2006-2007 dan melanjutkan 48 daftar RUU yang
pembahasannya dilanjutkan ke tahun 2007. Dengan demikian,
setelah penetapan Prolegnas RUU Tahun 2007 tersebut Presiden
mengajukan 2 (dua) RUU di luar daftar yang sudah ditetapkan.
Dalam kurun waktu sampai dengan April 2007, harmonisasi
Rancangan Peraturan perundang-undangan meliputi (a) harmonisasi
RUU sebanyak 13 (tiga belas) buah; (b) harmonisasi Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) sebanyak 42 (empat puluh dua) buah;
(c) dan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPP) sebanyak 2
(dua) buah. Seluruh harmonisasi itu telah selesai. Terkait dengan
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Prolegda dalam tahun 2006 sampai dengan 2007 telah dilakukan
beberapa kegiatan berupa kajian dan inventarisasi peraturan daerah,
yang sampai dengan akhir kegiatan telah berhasil dihimpun sebanyak
498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Perda dan telah selesai
dilakukan pengkajian, pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan
daerah, dan bimbingan teknis peraturan daerah. Ada pun
perkembangan rekapitulasi RUU dari tahun 2006 dan 2007 adalah
sebagai berikut.
Status
No

Tahun

RUU yang
disetujui

1.

Tahun 2006

39

RUU yang
disahkan atau
diundangkan
23

2.

Tahun 2007

10

26

Keterangan

Dari 39 RUU yang disetujui
pada tahun 2006 sebanyak 16
RUU disahkan/diundangkan
tahun 2007.
16 RUU disetujui per tanggal 8
Desember 2006. Dalam tahun
2007 terdapat 8 RUU yang
sedang dibahas di DPR dengan
perincian 2 RUU diprakarsai
oleh DPR dan 6 RUU
diprakarsai pemerintah

Sampai dengan bulan Juni 2007 pengkajian undang-undang
terhadap UUD 1945 dan ke-4 perubahannya yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan 117 perkara yang telah
diregistrasi, 108 perkara telah diputus, dan 9 perkara lainnya masih
dalam proses pemeriksaan dan akan diputuskan segera, sedangkan
untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
(SKLN) telah diperiksa dan diputus sebanyak 6 perkara. Putusan
Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah diumumkan dalam Berita
Negara yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui situs
resmi Mahkamah Konstitusi. Pengembangan dan pemanfaatan
informasi dan teknologi (e-court) telah dilaksanakan oleh Mahkamah
Konstitusi melalui judicial administration system yang meliputi case
management system, court recording system, on line information
retrieval, case minute management system dan video conference.
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Untuk menunjang sistem kinerja Mahkamah Konstitusi sesuai
dengan tugas, pokok, dan kewenangannya telah disusun dan
diterapkan peraturan MKRI yang berisi ketentuan hukum acara
terkait perkara pengujian undang-undang, hukum acara penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden, serta hukum acara sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara, sedangkan hukum acara
yang terkait dengan pembubaran partai politik, hukum acara
pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta
hukum acara saksi dan ahli, kuasa, serta pendamping dalam beracara
di MK, sedang dalam tahap pembahasan draftnya.
Upaya pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman
telah ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial yang memproses 111
laporan (termasuk 7 laporan yang berasal dari publik/media massa)
diikuti dengan pemanggilan hakim terlapor sebanyak 84 orang untuk
dimintai keterangan. Setelah melalui mekanisme pemeriksaan yang
sesuai dengan prosedur, dihasilkan 7 rekomendasi kepada
Mahkamah Agung atas penjatuhan sanksi terhadap 20 orang hakim
yang terbukti melanggar kode etik hakim, tidak profesional dan
melanggar prinsip imparsialitas. Penjatuhan sanksi tersebut berupa
teguran tertulis kepada 12 orang hakim PN dan PT serta
pemberhentian sementara (kurun waktu 6 bulan – 2 tahun) terhadap 8
orang hakim PN dan PT.
Pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama dari
pemerintah difokuskan untuk memperkuat kelembagaan penegak
hukum yang lebih solid dan mempunyai kapabilitas dalam rangka
koordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Pembentukan Tim
Koordinasi Penuntasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)
berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005 yang telah berakhir masa
kerjanya selama 2 tahun dapat memperlihatkan kinerja yang cukup
baik. Selama dua tahun bekerja, Timtas Tipikor telah berhasil
mengembalikan uang negara sebesar Rp3,95 triliun lebih besar dari
pencapaian mereka pada tahun pertama, yakni Rp2,7 triliun.
Penugasan awal sebanyak 21 kasus, ternyata hanya terdapat 10 kasus
yang berindikasi tindak pidana korupsi dan 5 kasus di antaranya
berlanjut ke proses pengadilan. Untuk selanjutnya, pemberantasan
korupsi akan dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi oleh aparat
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penegak hukum dan lembaga lain terkait seperti yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi rencana
aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN-PK) yang dilakukan
secara bertahap pada kurun waktu 2004-2009 berupaya memberikan
pemahaman tentang upaya pemberantasan korupsi sejalan dengan
penyusunan rencana aksi baik di tingkat Pusat (RAN-PK) maupun
Daerah (RAD-PK) sehingga proses sosialisasi tersebut berjalan
simultan dengan aksi nyata yang berupa penyusunan rencana tindak
unit kerja.

III.

Tindak Lanjut yang Diperlukan

Berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh aparat dan
kelembagaan penegak hukum sudah mencapai kemajuan yang baik
meskipun masih belum dapat dikatakan kemajuan yang signifikan.
Hal yang penting dilakukan adalah melakukan evaluasi di tiap
tahapan pelaksanaan kinerja di tiap-tiap kelembagaan dan membuat
rencana pelaksanaan dan perbaikan ke depan.
Penataan substansi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan melalui kajian lintas sektor terkait merupakan
sesuatu keharusan dalam rangka membenahi peraturan perundangundangan yang selama ini tumpang tindih. Disamping itu, perlu
dilaksanakan segera penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan UU
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan termasuk penyusunan Prolegda serta keterangan
pemerintah atas pengujian UU terhadap UUD 1945 beserta ke-4
perubahannya, yang menjamin penegakan hukum dan HAM.
Ketersediaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan baik
di tingkat pusat maupun daerah harus ditingkatkan melalui
pendidikan professional yang memadai dengan fasilitasi oleh
Departemen Hukum dan HAM sebagai Law Centre. Selanjutnya,
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,
Departemen Hukum dan HAM, KPK, serta kementrian/lembaga
pemerintah lainnya perlu meningkatkan koordinasi untuk melakukan
kajian hukum secara bersama-sama terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
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Perbaikan di bidang kelembagaan juga harus diarahkan kepada
perwujudan lembaga yang professional baik dalam pelaksanaan
tugas dan kewenangannya maupun dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat. Kinerja yang professional harus disertai oleh
perangkat prosedur pelaksanaan yang efisien dan efektif yang sejalan
akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik. Mekanisme tersebut merupakan langkah awal perbaikan
kinerja lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya di
samping upaya perbaikan di bidang sumber daya manusia secara
terus menerus dan berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan
kinerja yang lebih baik. Oleh sebab itu, kerja sama antara Komisi
Yudisial dan Mahkamah Agung perlu dilaksanakan melalui
koordinasi yang kuat, terutama dalam rangka pemilihan hakim yang
berkualitas dan memiliki integritas tinggi dengan proses yang
transparan dan akuntabel. Di samping itu, peningkatan pengawasan
terhadap kinerja hakim dan lembaga peradilan perlu dilakukan
dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan demikian
diharapkan dampak perbaikan kinerja kelembagaan dapat
menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap sistem
hukum Indonesia di samping meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap hukum dan menciptakan budaya hukum yang tinggi di
setiap segi kehidupan bermasyarakat.
Pada akhirnya langkah dan tindak lanjut yang perlu dilakukan
bertujuan untuk mendukung upaya penegakan hukum,
pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Perbaikan sistem
hukum dan kelembagaan, khususnya terkait koordinasi lintas sektoral
dalam upaya pemberantasan korupsi, harus bersinergi dengan
optimal dengan tetap berprinsip pada profesionalisme, berlandaskan
kode etik, dan tetap menjamin akuntabilitas penegakan hukum.
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