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Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 

 
 

1. Historical perspectives: how far has Indonesia moved from rule by person to rule of law 
during the last decade. Dipraktikkannya ‘judicial reviews’ on the constitutionality of law and 
the legality of secondary legislation melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 
merupakan salah satu bukti berubahnya prinsip rule of person ke rule of law, yang dimulai 
dari rule of the constitution. 

 
2. Why is legal certainty relevant in the current policy context? Hukum bertujuan untuk 

mewujudkan kepastian (certainty), keadilan (justice), dan kebergunaan (utility). Legal 
certainty penting untuk menjamin prediktabilitas kegiatan ekonomi, keadilan penting untuk 
menjamin pemerataan, dan kebergunaan penting untuk memastikan bahwa kebebasan yang 
dinikmati terukur dan teratur berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama. 

 
3. What the major policy challenges in ensuring that legal certainty also promotes justice and 

not just the letter of the law; Agenda pembangunan hukum seringkali dipahami secara sangat 
sempit, sehingga kompleksitas persoalannya luput dari perhatian dan upaya yang dilakukan 
tidak berhasil merajut elemen-elemen menyeluruh dalam konteks bangunan negara hukum 
yang dicita-citakan. Law education reform dari ilmu kata-kata ke case studies, sehingga 
dicapai keseimbangan antara orientasi teori dan praktik, orientrasi normatif ke penyelesaian 
masalah (problem solving). 

 
4. What are likely to be the most critical policy challenges on this front; Agenda Pembangunan 

Hukum sering tertinggal karena fungsinya sebagai pengendali (tool of social control) lebih 
menonjol daripada sebagai sarana perekayasaan (tool of social engineering) ataupun sarana 
pembaruan masyarakat (tool of social reform) dan bahkan sebagai sarana pembebasan dan 
emansipasi sosial (tool of liberation and social emancipation). Sekarang terbuka peluang 
akibat dilakukannya perubahan mendasar atas UUD 1945 sebagai “the supreme law of the 
land” sejak 1999 s/d 2002 dan implikasinya pada keharusan pembaruan hukum secara besar-
besaran atas dasar desain menyeluruh tentang gagasan perwujudan negara hukum Indonesia. 
Di samping itu, revolusi teknologi informasi telah menyebabkan tuntutan akan efisiensi 
hukum dan peradilan makin meningkat dan sekaligus menimbulkan ancaman terhadap profesi 
hukum dan pelayanan hukum. Faktor yang paling strategis ialah (i) efisiensi dalam proses 
pelayanan hukum dan peradilan yang bebas dari praktik korupsi, (ii) konsistensi dalam 
penegakan hukum di segala bidang, dan (iii) mekanisme untuk menggerakkan agar semua 
sistem dan sub-sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat 
ditegakkan, dan korupsi dapat diberantas. 

 
5. Are there clear targets set at and are they likely to be achieved? If not, what can be done? 

Perencanaan sudah ada, langkah-langkah sporadis sudah dilakukan, tingkat diintegrasikan 
dan dilaksanakan secara konsisten. Namun, upaya pembaruan perlu dilanjutkan dalam 
konteks pembangunan sistem hukum yang mencakup legal instrumental development, 
pelaksanaan hukum (the administration of law), dan sekaligus penegakan hukum (the 
enforcement of law). Dalam rangka pembaruan dan penataan sistem hukum diperlukan:  

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 2 

(i) Desain strategi yang menyeluruh mengenai sistem hukum nasional berdasarkan UUD; 
(ii)  Pembaruan perangkat aturan di semua sektor & tingkatan yang sungguh-sungguh 

menjamin keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi; 
(iii)  Evaluasi menyeluruh dan penataan serta peningkatan keberdayaan lembaga-lembaga 

hukum dan lembaga-lembaga negara yang bersifat saling mengendalikan satu sama lain 
di semua sektornya; 

(iv) Peremajaan dan peningkatan profesionalisme para aktor yang berperan, baik dalam 
kegiatan “law and rule making” maupun dalam kegiatan “law and rule enforcement”; 

(v) Sosialisasi, penyebarluasan, dan pembudayaan hukum secara besar-besaran; 
(vi) Penataan sistem manajemen dan administrasi hukum yang modern yang menunjang 

bekerjanya sistem hukum serta makin efisiennya kualitas pelayanan hukum bagi 
masyarakat dengan pemanfaatan teknologi mutakhir; dan 

(vii)  Dukungan kepemimpinan yang (a) dapat dijadikan teladan dalam ketaatan akan hukum, 
dan sekaligus (b) sungguh-sungguh dapat bekerja dalam membangun (sistem) hukum 
dan menegakkan (sistem) hukum yang dibangun itu secara efektif. 
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