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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk 

mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib, 

dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur yang harus 

dilaksanakan. Dalam hubungan antar masyarakat dengan menunjukkan ketertiban yang 

telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan 

hukum itu sendiri tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap 

menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan 

hukum itu sendiri memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah 

yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus 

berfungsi sebagai cita hukum.  

Tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal adalah 

semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum ini 

merupakan satu urutan dimana merupakan persyaratan atau landasan bagi tujuan 

berikutnya. Tujuan hukum tidak akan dapat tercapai sebelum tujuan sebelumnya dapat 

diwujudkan. 

Untuk menjawab apakah tujuan hukum, tidaklah semudah apa yang diduga 

orang, ini disebabkan adanya perbedaan pendapat dari para ahli hukum yang 

memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini dapat menggambarkan bahwa 

tujuan hukum itu merupakan suatu yang abstrak. 

Hal itulah yang melatar belakangi penulisan makalah ini. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendapat para pakar hukum tentang tujuan hukum pada umumnya dan 

mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkannya ? 

2. Bagaimana Merekonstruksi pemikiran hukum di indonesia ? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pendapat para pakar hukum dan penyebab terjadinya 

perbedaan pendapat diantara para pakar hukum tentang tujuan hukum. 

2. Untuk mengetahui upaya merekonstruksi pemikiran Hukum di era Reformasi  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pandangan Pakar Tentang Tujuan Hukum 

Berbagai pakar di bidang ilmu hukum mengemukakan pandangannya tentang 

tujuan hukum sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka masing-masing. 

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang 

tujuan hukum, yaitu sebagai berikut : 

1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah mencapai 

keadilan. 

2. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa asasnya tujuan hukum adalah semata-mata 

untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. 

3. Aliran yuridis formal, yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah 

semata-mata untuk kepastian hukum. 

Ketiga aliran tersebut jelas bahwa hukum tidak terlepas untuk menjamin 

kelangsungan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk menegakkan asas-asas keadilan 

dalam masyarakat secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Aliran Etis  

Menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata-mata 

untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang 

membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut : 

a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah 

menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang 

mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan 

kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. 

b. Keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama 

banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut 

adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa 

memperhitungkan jasa perseorangan. 
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Dari beberapa defenisi tersebut di atas, betapa beranekaragamnya visi setiap 

pakar tentang keadilan itu. Ada yang mengkaitkan keadilan dengan peraturan politik 

negara, adapula yang mengkaitkan keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya 

untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada yang melihat 

keadilan sebagai pembenaran pelaksana hukum. 

Salah satu pendukung aliran etis adalah Geny, sedangkan salah seorang 

penentang dalam aliran ini adalah Paton, yang mengatakan bahwa hukum tidak 

kehilangan sifatnya sebagai hukum semata-mata karena hukum itu tidak adil, hukum 

adalah apa yang benar-benar hukum tanpa memperdulikan apakah hukum itu baik 

atau buruk. Keadilan merupakan suatu cita yang didasarkan pada suatu sifat moral 

manusia.  

Menurut Achmad Ali, yang juga tidak mendukung pendapat yang 

mengatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata mewujudkan keadilan, karena 

bagaimanapun nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak sehingga ia hanya 

sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum 

dijadikan tujuan hukum secara prioritas. 

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum 

tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya 

hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa 

hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau 

tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian 

teori etis berat sebelah.1 

2. Aliran Utilitis 

Aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada asasnya semata-mata 

untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada 

umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari 

kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.  

                                                 

1 Effendy, Rusli, dkk., 1991, Teori Hukum, Lephas, Ujung Pandang, Hal. 80 
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Menurut Bentham menyimpulkan doktrin utilitis sebagai berikut : 2 “Alam 

merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang 

seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan 

salah serta mata rantai sebab dan akibat. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip utilitis membuat semua hal tersebut tunduk pada pertentangan : 

1. Utilitis adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memprediksi 

keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat. 

2. Prinsip utilitis membimbing manusia untuk menerima kecenderungan memperoleh 

keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan. 

3. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan 

dengan kejahatan. 

4. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila hal itu cenderung 

menambah total jumlah kesenangan atau yang serupa seperti mengurangi jumlah 

penderitaan.  

Menurut Paton tentang tujuan hukum ia melihat bahwa hukum merupakan 

suatu alat untuk mencapai tujuan sosial seperti memenangkan penerimaan atau 

toleransi dari sebahagian besar masyarakat untuk memungkinkan pelaksanaan 

pemaksaan. 3 

Selanjutnya Paton sependapat dengan Mac Iver yang mengemukakan bahwa 

setiap negara mempunyai pekerjaan rangkap yaitu undang-undang/konstitusi dan 

yang diatur oleh sebagai alat yang mengaturnya.4 

Salah seorang penganut aliran utilitis adalah Curson, beliau mengatakan 

bahwa aliran utilitis menempatkan hukum dengan menghubungkan langsung pada 

kenyataan masyarakat pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya. 

Sangat disayangkan bagi mereka, bilamana hukum berada pada dunia keadilan yang 

serba abstrak. Menurut Bentham bahwa tujuan akhir dari suatu peraturan perundang-

                                                 

2 Curson, L. B. 1979, Jurisprudence, M & E Hand Book, Lephas, Ujung Pandang, hal. 94. 

3 Paton, G.W., 1951, A Text Book of Jurisprudence, Oxford The Clarendon Press.hal. 69-88 
4 Ibid. 
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undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan sasaran utamanya 

adalah sebagai berikut :5 

1. Menyediakan penghidupan. 

2. Menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang 

senantiasa  memerlukan perlindungan. 

Bentham tidak memasukkan kebebasan sebagai sasaran perlindungan 

keamanan.  

3. Aliran Normatif Dogmatik  

Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata 

untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John 

Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistis yang lebih melihat 

hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. 

Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk 

kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. van Kan 

berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap hukum adalah menjaga 

setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. 

Oleh karena itu menurut aliran ini, dalam aturan hukum atau pelaksanaan 

hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak 

dipermasalahkan asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud. 

Menurut Rusli Effendy, bahwa kita harus menganut asas prioritas. Ini sesuai 

dengan pendapat Radbruch yaitu pertama-tama harus memprioritaskan keadilan baru 

kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. 

Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat 

dikaji dalam tiga sudut pandang antara lain :6 

1. Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi 

kepastian hukum. 

2. Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan. 

                                                 
5 Curson, L. B.,Op.cit, Hal. 96 
6 Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis, Chandra Pratama. 1996, Hal. 90 



 7

3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada 

kemanfaatan hukum. 

Ketiga sudut pandang tersebut dalam pencapaiannya sebaiknya dapat 

terwujudkan secara keseluruhan secara bersamaan. Apabila memang tidak 

memungkinkan maka sebaiknya menggunakan skala prioritas mana yang lebih utama. 

Jadi ini tidak mutlak harus satu tujuan saja yang diutamakan.   

B. Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi 

Mengutip pernyataan Ahmad Rofiq dalam seminar nasional yang bertemakan “ 

menggugat Pemikiran hukum Positivistik di Indonesia” pada program doktor Ilmu 

Hukum Undip Semarang bahwa bernaungnya hukum ada empat bentuk, yakni pemikiran 

hukum para ahli, Undang-undang, Putusan Pengadilan (yurisprudensi) dan fatwa 

(Lembaga atau Perorangan),7 maka ketika kita berbicara tentang reformulasi dan 

rekonstruksi hukum yang bercorak positivistik, sasaran utamanya adalah pada undang-

undang atau peraturan perundang-undangan. 

Undang-undang sebagai keputusan politik lembaga legislatif bersama eksekutif 

memiliki kekuatan yang sah dan mengikat pada subyek hukum terutama kepada pihak 

yang berperkara yang terkadang menciderai rasa keadilan, karena cenderung kaku, 

stagnan, dinamikanya lamban dan sering ditemui beberapa celah dan kelemahan, namun 

untuk merubahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena proses meregulasi 

sebuah peraturan perundang-undang melibatkan beberapa lembaga dan kalangan 

sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dan anggaran  yang begitu banyak  

Kaum akademisi sering melontarkan kritikan yang tajam dan menyengat terkait 

semangat positivistik yang sebagian telah meningkat pada tahapan “fosiliasi” sering 

mengakibatkan tujuan-tujuan hukum itu dirumuskan tidak berhasil dicapai, terlebih lagi 

pada sebagian pejabat di lembaga penegakkan hukum masih banyak tidak steril dari 

adanya sifat manusiawi yang mengkristal sehingga melahirkan istilah mafila peradilan 

                                                 
7 Ahmad Rofiq, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi (Dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum 
Positivistik Di Era Reformasi, Program S3 Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hal.1) 
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dimana putusan bisa diperjual belikan, tuntutan jaksa penuntut umum bisa ditawar, 

pengacara main mata dengan sesama penegak hukum, anarkhisme masa yang pro dan 

kontra terhadap kepentingan tertentu makin berkembang, sehingga tidak dapat 

dinafikkan dunia ini hanyalah panggung sandiwara  pencaharian keadilan bukan lagi 

merupakan monopoli yang menjadi ciri hukum, pengadilan modern bukan lagi menjadi 

rumah keadilan, melainkan arena pertempuran para gladiator dan predator hukum seperti 

advokat , jaksa dan hakim, datang ke pengadilan bukan lagi semata mencari kebenaran 

tetapi untuk menang dan tertawa di atas penderitaan orang lain, melalui permainan 

hukum dan prosedur, pengadilan berubah menjadi tempat bermain silat, terjadilah 

persidangan undang-undang dan prosedur bukan persidangan keadilan sehingga dengan 

agak sinis orang pun berbicara negeri hukum yang mengabaikan keadilan. 

Barangkali  perjuangan  pemikiran progresif yang digagas oleh Satjipto 

Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum bukanlah sebuah skema yang final (finite 

scheme), terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia.8 karena 

melihat realita akan regulasi hukum yang kerap menimbulkan gejolak dan pertentangan 

bahkan terkadang isi dan muatan yang terkandung di dalam produk perudang-undangan 

tersebut bergantung pada kepentingan dan kebutuhan oknum tertentu yang mengabaikan 

prinsip keadilan universal sehingga untuk mengatasi kelompok madzhab status A quo 

yang condong mengedepankan aliran normatif dogmatik  maka aturan hukum harus 

terus digali, dibedah kemudian direkonstruksi melalui upaya pembaharuan secara 

progresif. 

Mencermati pandangan tersebut penulis menyimpulkan, bahwa hakim yang 

merupakan aktor sentral penentu tegaknya supremasi hukum dan keadilan harus mampu  

melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis, brilian, cemerlang dan progresif dalam 

menjalankan amanat undang-undang tidak hanya bersifat legalistik sebagai terompet dan 

corong undang-undang  namun lebih menitik beratkan kepada keberanian dalam 

menghentakkan palu untuk menggapai cahaya kebenaran dan keadilan, tidak hanya 

menjalankan dan menciptakan hukum, melainkan mematahkan atau merobohkan aturan 
                                                 
8 Satjipto Rahardjo, Penegakkan Hukum Progresif, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hal. 1 
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hukum manakala aturan hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan roh dan 

substansi eksistensinya, keberanian menginterpretasikan teks undang-undang serta 

kecerdasan dalam merekonstruksi hukum manakala hukum bertentangan dengan nilai 

luhur yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum selalu terjaga keutuhan dan 

kewibawaannya. 

Jika dalam tulisan ini sedikit memberikan gambaran untuk  mereformulasi dan 

merekonstruksi pemikiran hukum di era reformasi adalah tidak lain untuk mencari 

langkah strategis pada tataran methodologies dan meletakkan kerangka berfikir ke 

depan, dari sini akan tampak gayung bersambut pada tataran aplikatif dari corak 

positivistik pada corak alternatif  yang lebih menjanjikan bukan saja ketertiban tetapi 

juga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Dan pada tulisan ini banyak dikutip pernyataan dan tulisan para pakar di 

bidangnya serta beberapa komentar penulis dengan tujuan mencoba ikut urun rembuk 

untuk merekonstruksi atau bahkan secara radikal mendekonstruksi produk-produk 

pemikiran hukum yang positifistik yang telah memfosil dan tidak cukup efektif  dalam 

mencapai tujuan hukum itu diformulasikan  

1. Format Reformasi  

Reformasi yang berasal dari bahasa Inggris  “reform” artinya 

memperbaharui atau memperbaiki. Terminologi reformasi seakan baru muncul dan 

menjadi simbol baru, sejak tumbangnya rezim soeharto dan orde barunya lengser ke 

prabon setelah selama tiga dekade berjaya. Seakan bangsa kita baru tersadar dan 

terbangun dari tidur yang panjang dalam mimpi demokrasi maupun dalam upaya 

menegakkan supremasi hukum akhirnya tersentak oleh kesadaran baru  dan seketika 

itu pula muncul keinginan untuk melakukan reformasi atau perombakan  besar-

besaran terhadap sistem ketatanegaraan dan refomasi tersebut tentu tidak selalu dalam 

konteks menetapkan sesuatu yang baru, tetapi juga memelihara konstalasi lama yang 

masih dianggap baik dan relevan untuk menuju ke arah pembaharuan yang lebih 

inovatif dan progresif. 
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Untuk melakukan reformasi memerlukan format, diantaranya ialah 

demokratisasi dalam kehidupan politik dan meletakkan hukum pada posisinya yang 

supreme.9 Tanpa demokratisasi dalam kehidupan politik yang pilar-pilarnya 

dibungkus dalam hukum yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan, maka krisis 

akan selalu datang dan sorotan miring dunia internasioanal pun tidak kunjung reda. 

Pemerintah harus bersih, tidak korup, kolutif, nepotism dan selalu terbuka terhadap 

pemberdayaan masyarakat yang partisipatif merupakan pra kondisi bagi kehidupan 

politik yang sehat dan demokratis. 

Mengutip rekomendasi dari “Internasional Commision Of Juriste” di 

Bangkok tahun 1965 tentang format pemerintah yang demokratis di bawwah rule of 

law (yang dinamis) adalah sebagai berikut :10 

1. Perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu , konstitusi 

harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak 

yang dijamin. 

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 

3. Pemilihan umum yang bebas 

4. Kebebasan menyatakan pendapat 

5. Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi 

6. Pendidikan kewarganegaraan 

Menurut Mahfud MD dalam konteks pembangunan negara hukum Indonesia 

sekurang-kurangnya meliputi tiga hal : 

Pertama, membangun badan peradilan yang bebas. Persoalan yang menggangu 

kebebasan peradilan, selain masalah struktural kelembagaan juga karena lemahnya 

mental aparat sebagai gejala destruktif yang datang dari diri penegak hukum sendiri 

karena itu membangun sistem dari yurisprudensi yang lahir atau diduga lahir dari 

peradilan yang kolutif dan manipulatif tentu tidak layak dijadikan sumber hukum  

Kedua, jadikan peradilan sebagai sarana terakhir. Upaya damai dan penyelesaian 

secara kekeluargaan yang tanpa tekanan perlu menjadi alternative pertama dan utama, 

                                                 
9 Mahfud, MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Gama Media, Yogyakarta, 1999.  
10 Dahlan Thaib, Jazim hamid, dan Ni’matul Huda., Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta., Raja Grafindo, 2001     
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kecuali tindak pidana yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap negara dan 

hak-hak masyarakat, sayangnya nilai-nilai ini tidak dilakukan dengan sungguh-

sungguh. 

Ketiga, tegakkan keadilan jangan hanya tegakkan hukum, sering sekali kita melihat 

fenomena  seseorang menang berperkara atau saat seorang hakim memutuskan suatu 

perkara berdasarkan dalil-dalil hukum yang formal, tetapi kenyataannya menusuk 

rasa keadilan, jadi penegakkan keadilan harus diutamakan daripada menegakkan 

hukum, sekalipun ada adagium yang menyatakan bahwa hukum adalah keras dan 

memang itulah bunyinya dan keadaannya karena semua itu tidak lain demi kepastian 

penegakkannya, bahkan sekalipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan karena 

dengan kepastian hukum maka lahirlah jagat ketertiban sehingga menggiring 

sebagian hakim untuk menegakkan undang-undang saja, namun ia bukanlah makhluk 

tak berjiwa yang tidak memiliki hati nurani dan ia juga bukan robot atau mesin yang 

tunduk berdasarkan perintah hukum melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam 

dan keras akan sisi ketidak adilan dari aturan hukum mendorongnya untuk selalu 

mengasah kemampuan dan intelegensinya untuk memerangi dan membongkar 

kediktatoran hukum. 

Format lain yang sangat penting tumbuhnya supremasi hukum adalah 

penguatan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum (Civil Siciety), menjunjung 

tinggi prinsip Equality Before The Law, pluralisme dan demokratisasi dengan 

demikian masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam penegakkan hak-hak 

asasi dan penegakkan hukum. 

Mengutip pernyataan Ahmad Rafiq11 bahwa masyarakat dianggap melek 

hukum dalam sistem hukum kita yang ternyata secara salah kaprah diterapkan 

membawa persoalan yang cukup rumit, tanpa dibarengi sosialisasi produk hukum 

tertentu sebelum melaksanakan, terlebih warisan budaya hukum rezim orde baru, 

yang hingga kini masih belum jelas darimana mengurai benang kusut yang sering 

menempatkan kepentingan sosial ekonomi dan politik dalam ketiak hukum, belum 

lagi produk-produk hukum yang merupakan warisan kolonial, sudah seharusnya 

                                                 
11 Ahmad Rofiq., Loc. Cit 
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diamputasi dan segera digantikan dengan produk-produk pemikiran hukum yang 

sejalan dengan nilai keadilan yang tumbuh dalam kesadaran masyarakat dan tetap 

berpijak pada upaya penegakkan hukum. 

Agak ironis memang, warisan rezim orde baru kemudian ditindaklanjuti 

rezim transisi, sehingga pada pemerintahan habibie memaksakan diri membuat 

undang-undang sebanyak-banyaknya tetapi impoten dalam pelaksanaannya, pada 

perkembangan terakhir, kita sering disuguhi banyak upaya penegakkan hukum baik 

itu melalui lembaga resmi penegak hukum maupun lembaga yang menamakan 

dirinya sebagai lembaga klarifikasi bahkan komisi konstitusi yang selalu 

mendapatkan tanggapan kelompok tertentu yang pro dan kontra  dan  ujung-ujungnya 

melahirkan pergulatan massa, boleh jadi ini timbul karena tidak tuntasnya kasus-

kasus besar yang terlanjur menjadi perhatian publik. 

2. Membentuk Mazhab Alternatif      

Pergulatan paradigmatis tentang definisi dan tujuan di antara madzhab 

hukum nampaknya masih diwarnai wacana intelektual akademik. Madzhab ilmu 

hukum murni yang dipelopori Kalsen (1881) menentang filsafat dan berkeinginan 

menciptakan ilmu hukum murni, menanggalkan semua materi yang tidak relevan dan 

memisahkan yurisprudensi dari ilmu-ilmu sosial karena menurutnya, ilmu hukum 

adalah studi tentang norma-norma yang ditegakkan oleh hukum, jadi etika dan filsafat 

sosial jauh dari ilmu hukum. 

Sementara itu madzhab fungsional yang diwakili Rescue Pond 12menyatakan 

bahwa hukum lebih dari sekedar seperangkat norma abstrak. Hukum juga merupakan 

suatu proses menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertabrakan dan menjamin 

pemenuhan keinginan-keinginan secara maksimum dengan sedikit mungkin 

percekcokan (Paton dan Durkham; 1972) 

Madzhab Historis seperti Safigny, bahwa sumber hukum adalah kebiasaan 

yang mendarah daging dalam pikiran manusia. Jadi sumber hukum bukanlah perintah 

                                                 
12 Pound., Rescue,  An Introduction to The Philoshopy Law., Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya., Remaja Rosda Karya, bandung 
1994 
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penguasa maupun kebiasaan dalam masyarakat tertentu tetapi pengetahuan instinktif 

yang dimiliki oleh setiap bangsa. 

Berbeda dengan Madzhab Imperatif Austin (1790-1859) yang menganggap 

hukum sebagai perintah penguasa, tujuannya adalah untuk memisahkan secara tajam 

hukum positif dari aturan-aturan sosial seperti kebiasaan dan moralitas dan 

penekanannya terletak pada perintah penguasa kepada yang diperintah untuk 

mencapai tujuan ini.13  

Madzhab positivisme yang diawali oleh pemikiran Aguste Comte (1798-

1857) lebih menekankan pada penolakan semua konstruksi hipotesis di dalam filsafat 

dan membatasi diri pada observasi empirik dan hubungan fakta-fakta di bawah 

panduan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam.14 Pemikiran 

Comte berkembang pada positivisme analitik yang bermuara pada pemisahan hukum 

sebagaimana adanya hukum.15 

Madzhab realis Amerika yang juga disebut positivisme pragmatis 

menegaskan, hukum harus ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang mengalami 

perubahan terus-menerus, yang menempatkan hukum yang seharusnya. 

Mencermati madzhab-madzhab hukum tersebut di atas pemikiran hukum di 

Indonesia tampaknya lebih banyak terjebak pada positivisme analitik ketimbang 

pragmatik, meskipun ada upaya menempatkan perkembangan nilai-nilai yang timbul 

dalam kesadaran masyarakat menjadi bagian lain hukum yang berlaku. Sistem hukum 

yang positivistik memunculkan budaya hukum yang formalistik. Ide-ide yang 

menjadi tujuan hukum itu sendiri tidak cukup terakomodir dengan baik sehingga 

banyak putusan pengadilan memiliki kepastian hukum tetapi menusuk rasa keadilan 

masyarakat. 

3. KARAKTERISTIK HUKUM INDONESIA   

Arah kebijakan pembangunan hukum telah dituangkan secara eksplisit 

dalam Tap MPR IV 1999 GBHN 1999-2004 dalam bab IV huruf A butir 2 yang 

                                                 
13 Muslihuddin, Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (Terjemahan Yudian  W. Asmuin), Tuara Wacan, 
Yogyakarta, 1991.  
14 Comte A., The Positive Philoshophy, London, 1874. 
15 Friedman, Legal Theory (Terjemahan Achmad Ali), London, 1967.  
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berbunyi menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan 

mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui 

perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif .  

Termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan 

reformasi melalui legislasi. 

Hukum positif utamanya yang merupakan warisan kolonial, yang didesain 

sejak awalnya terpisah dari nilai-nilai etik transenden, perlu segera direkonstruksi 

atau diformulasi, berdasar ilustrasi di atas penulis mengusulkan tiga hal berikut ini : 

Pertama, Upaya mengkompromikan antara berbagai mazhab yang ada sejauh 

bermanfaat dan sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap sesuai dan bermanfaat bagi 

masyarakat Indonesia. Meniru paradigma dan filosofi Hukum Islam, yang bersumber 

dari wahyu baik yang tekstual maupun yang empiris – historis dari sunah Rasulullah 

(Prophet Traditions ), formulasi hukum tidak semata-mata normatif Ilahiyah, tetapi 

juga mengakomodasi tradisi atau adat kebiasaan yang berkembang dan dianggap baik 

(Mashlahat) oleh masyarakat. Hukum islam (syari’at) diwahyukan dalam rangka 

mewujudkan kebaikan umat manusia (Liri’ayah Masholihinnas), prinsip ini 

ditegaskan dalam firman Allah “Wama arsalnaka illa rahmatan lil’alamin(QS. Al-

Anbiya 21:107). 

Kemaslahatan umat menurut versi syari’at islam bermuara pada lima hal 

pokok  yaitu memelihara diri, memelihara agama, memelihara akal, memelihara 

harta, memelihara keturunan.16 Dilihat dari peringkatnya, kemashlahatan 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu primer (Dhoruriyat), kebutuhan (Hajjiyat) dan 

keindahan (Tahsiniyat), dalam substansi hukumnya tidak semata-mata bercorak 

normatif dikecualikan dalam urusan ibadah tetapi bersiap mengakomodasi dan 

menghadapi perubahan. Kaidah Al Syari’ah Al Islamiyah Shalih Likullii Zaman Wa 

Makan artinya syari’at islam cocok untuk setiap masa dan tempat dan dapat 

dibuktikan secara empirik , tentu saja ini memerlukan kerja intelektual (Ijtihad) untuk 

mereformulasikan pesan-pesan moral syari’at kedalam kehidupan nyata metodologi 

kerja intelektual telah dirumuskan oleh para yuris’ seperti analogi (Qiyas), pilihan 

                                                 
16 Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al.Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah, Dar Al-Fikr Bairut. 1991.  
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hukum atas dasar kemaslahatan (Istihsan) formulasi hukum yang belum ada 

ketentuannya dalam syari’at yang berorientasi pada maslahat (Maslahat Mursalah) 

dan menutup jalan kemadhorotan atau kerusakan (Saadd Al Dzari’ah) serta 

menjadikan adat kebiasaan yanng baik dijadikan hukuum (Al Addah Muhakamah). 

Kedua, Akomodasi nilai-nilai theologis sangat penting sebagai pendekatan etik atau 

moral dalam kodifikasi dan unifikasi hukum, sebab masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat beragam. Nabi Muhammad Saw. Tokoh yang paling berpengaruh dari 

100 tokoh dalam sejarah menegaskan ‘saya diutus untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia’, karena itu ketentuan hukum dalam al-Qur’an juga sarat dengan nuansa 

etik.  

M. Muslihuddin menunjukan ilustrasi menarik tentang hukuman potong 

tangan bagi pencuri umpamanya, sekilas memang tampak brutal, tetapi akan 

dipandang sangat adil jikga melihat latar belakang masyarakat islam dimana yang 

kaya membayar zakat, kebutuhan hidup bagi yang tidak mampu ditanggung negara, 

warga negara menikmati persamaan dan kesempatan, penimbunan kekayaan dan riba 

dilarang, serta keamanan dan kemakmuran tersebar, karena itu Umar bin Khatab tidak 

melakukan potong tangan kepada pencuri yang secara material telah memenuhi unsur 

pidana karna waktu itu sedang terjadi paceklik hukuman potong tangan tidak 

dilakukan., malahan Umar sebagai khalifah merasa bedosa, karena tidak cukup 

berhasil dalam menyediakan kemakmuran yang dapat memberikan ruang gerak pada 

setiap warga negara untuk mendapatkan mata pencaharian mereka.17 Contoh lain 

syari’ah menetapkan 100 kali cambuk bagi pezina yang belum menikah dan rajam 

bagi yang sudah menikah, tetapi untuk divonis perlu empat orang saksi yang secara 

langsung menyaksikan seperti halnya masuknya timba dalam sumur. 

Masih dalam paradigma syari’ah, dalam hukum islam dikenal konsep baik 

(al husnu) dan buruk (al qubh), kebaikan (maslahat) dan kerusakan (mafsadat), 

diperbolehkan (halal) dan dilarang (haram). 

                                                 
17 Muslihuddin, Muhammad, Op.cit. 



 16

Mengomentari Noel S.Coulson dan Kerr yang menempatkan hukum positif 

dipisahkan dari keadilan dan etika18, Friedman mengatakan’ hukum agama 

sebenarnya adalah hukum moral par exellence’,sedangkan menurut Kant, hukum 

moral adalah hukum dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada dan tidak pernah ada 

suatu pemisahan total hukum dari moralitas.19 Lebih lanjut Friedman menyatakan 

bahwa dalam suatu masyarakat ada hubungan erat antara moralitas sosial dengan 

perintah hukum, pengaruh moralitas sosial atas perintah hukum pada umumnya 

tergantung pada karakter masyarakat-masyarakat liberal dan pluralitas akan lebih 

mudah merefleksikan berbagai nilai etika dari pada masyarakat otoriter. Dalam 

masyarakat yang terikat dengan kebiasaan ada transformasi berangsur-angsur tingkah 

laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif. 

Sedangkan dalam masyarakat yang sudah sangat terorganisir. Hukum menjadi faktor 

utama dalam pembentukan moralitas sosial. 

Dalam bahasa dan nuansa yang berbeda, hal penelitian Muh. Mahfud MD.20 

menunjukan bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dan konfigurasi 

politik yang melahirkannya. Artinya, setiap muatan produk hukum akan sangat 

ditentukan oleh visi politik kelompik dominan (penguasa). Karena itu setiap upaya 

melahirkan hukum, hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari 

upaya demokratisasi dalam kehidupan politik, selanjutnya demokratisasi akan dapat 

berjalan dengan baik, apabila masyarakat memberikan partisipasinya secara aktif 

dalam setiap produk legislasi yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu 

pemberdayaan lembaga legislatif merupakan conditio sine quanon agar produk-

produk legislatif tidak sekedar diskusi dan pengesahan tetapi memang sejak dari 

rancangannya merekalah yang menyiapkan. Al-Mawardi misalnya dalam Al-Ahkam 

Al Sulthoniyah mengatakan bahwa untuk dapat dipilih sebagai Ahl Al Hal Wa Al Aqd 

(semacam DPR atau MPR) perlu kriteria dan persyaratan yang memadai yakni : 

a. Adil dalam segala persyaratan. 

                                                 
18 Coulson, Noul J, A. History Of Islamic Law., Edinburaght Univercity, Edinburgh, 1964.  
19 Friedman., Op.cit., Hal. 43 
20 Mahfud, MD. Politik Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta 1998. Hal. 381  
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b. Memiliki pengatahuan yang memadai untuk mengetahui orang-orang yang dapat 

dipilih menjadi pemimpin dengan segala persyaratan. 

c. Mempunyai kemampuan intelektual dan kebijaksanaan untuk memilih orang-

orang yang benar-benar layak menjadi pemimpin.21 

Ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah (hukuman) dan lembaga 

legislatif (Sulthoh Tasyri’iyah) sebagai legislator memerlukan orang-orang yang 

memiliki kemampuan (Kapabilitas) dan integritas pribadi yang layak menjadi teladan 

masyarakat. ketika lembaga-lembaga tersebut memiliki keterbatasan, maka partisipasi 

masyarakat, utamanya para ahli perlu dikembangkan, sehingga ketika sebuah produk 

disyahkan, nilai-nilai hukum dalam masyarakat dapat terakomosasi secara optimal. 

Ketiga, keadilan ditempatkan pada paradigma legislasi dan pelaksananaan hukum 

dan keadilan terlepas dari kontroversi Dewey  menyatakan bahwa keadilan tidak 

dapat digambarkan pada pengertian yang terbatas, karena itu apabila menyikapai 

apabila terjadi kontroversi, oleh Friedman ditegaskan bahwa apa yang timbul dari 

berbagai usaha memformalisasikan dan mendefinisikan keadilan adalah kegagalan 

dalam menentukan standar keadilan yang mutlak kecuali dengan dasar-dasar agama.22 

Persoalannya adalah menempatkan keadilan ini menjadi bagian inheren dari 

sebuah kodifikasi, atau merupakan sub sistem hukum yang terpisah tetapi melekat 

pada penegak hukumnya,yang pasti berpegang teguh padapada prinsip-prinsip yang 

di tegakan pada al’quran sebagai sesuatu yang berbuat baik (QS. Al Nahl 16 : 90) dan 

jika kamu memutuskan hukum diantara manuasia putuskanlah dengan putusan adil 

(QS. An Nisa 4 : 58) dan jangan lah kebencian mu pada suatu kaum membuatmu 

menjadi tidak adil (QS. Al Maidah 5 : 8). 

Pelaksanaan hukum yang adil akan terlepas dari sikap diskriminatif, 

rusaknya hukum karena dalam kenyataan hukum sering hukum diberlakukan untuk 

masyarakat pada tingkat ‘grassrot’, tetapi beda untuk mereka yang memiliki 

kedudukan atau jabatan. Nabi mencontohkan ‘Lau Anna Fathimata Ibnati Saraqat 

Laqoththo’tu Yahada’ (kalau saja fatimah anak perempuanku mencuri, sungguh aku 

                                                 
21 Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, Al-Ahkam Al Sulthaniyah, Dar Al-Fikr, Bairut, tt, hal. 6    
22 Friedman., Op.cit., Hal. 347 
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kupotong tanganya). Jadi prinsip ‘Equality Before The Law’, benar-benar 

terealisasikan. 

4. Penegakan Hukum Sebagai Sub Sistem Hukum  

 Produk pemikiran hukum ketika menjadi keputusan legislatif tidak secara 

otomatis dapat mewujudkan tujuannya (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum). 

Hukum memerlukan penegakan atau pelaksanaan  (Law Instrument ) karena itu suatu 

merupakan satu faktor sub sistem dari sisem hukum, selain sarana dan fasilitas yang 

mendukung, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan dan faktor kultur atau budaya masyarakat, kesemua itu adalah sub sistem 

yang saling terkait dalam rangka terciptanya tujuan hukum.  

Singgah sejenak diarena GBHN 1999 dalam bab IV butir 5 menegaskan 

bahwa arah kebijakan pembangunan hukum adalah meningkatkan integritas moral 

dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan 

kesejahtraan masyaratkat, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta 

pengawasan yang efektif. Salah satu ketidak berdayaan hukum kita adalah lemahnya 

penegakan hukum. Boleh jadi karena cleangeverment yang belum kunjung terwujud, 

lembaga yudikatif yang kolutif dan aparat penegak hukum lainya mulai dari polisi, 

jaksa hakim dan pengacara yang belum sepenuhnya sesuai idialitas hukum yang kita 

inginkan. 

5. Manakah Yang Lebih Dominan Hukum Atau Politik 

 Salah satu pertanyaan yang paling disukai orang tentang hubungan hukum 

dengan politik adalah yang seyogianya lebih dominan, kekuasaan hukum atau 

kekuasaan politik ? jawaban dari pertanyaan ini menurut penulis tergantung pada 

persepsi kita sendiri tentang apa yang kita maksudkan sebagai apa yang kita maksud 

dengan hukum dan apa yang kita maksud dengan politik. 

Jika kita bepandangan non dogmatik dan memandang hukum bukan sekedar 

peraturan yang dibuat oleh kekuasaan politik, maka tentu saja persoalan lebih lanjut 

tentang hubungan kekuasaan hukum dengan kekuasaan politik masih bisa 

berkepanjangan. Jika kita menganut pandangan yang positif yang memandang hukum 
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semata-mata hanya produk kekuasaan politik, maka rasanya tidak relevan lagi 

pertanyaan tentang hubunga kekuasaan hukum dengan kekuasaan politik, karena pada 

akhirnya mereka mengindentifikasikan anatara hukum dan politik tersebut. 

Bagi kaum non dogmatik, hukum bukan sekedar undang-undang. Hal ini 

dapat dilihat pada apa yang di kemukakan oleh Eugen Ehrlich 23 bahwa “ that law 

depends on populer acceptance and that aech group creates its own living law witch 

alone has creative force” (hukum-hukum yang hidup, dimana didalamnya masing-

masing terkandung kekuatan yang creatif).  

Perlu penulis tegaskan , bahwa yang dimaksud dengan politik dalam tulisan 

ini adalah segala sesuatu yang bertalian dengan kekuasaan resmi suatu pemerintah 

negara. 

Acmad Ali 24  mengatakan bahwa seluruh negara yang ada di dunia ini 

apapun wujudnya (kerajaan atau republik, berfaham liberal atau sosialis 

menggunakan sistem demokratis, otoriter ataupun diktator) menyatakan bahwa 

negara mereka sebagai negara hukum, oleh karena itu senantiasa timbul pertanyaan 

yang mana lebih dominan kekuasaan hukum atau kekuasaan negara ? 

Penulis berpandangan bahwa ada dua jenis hukum yang membedakan 

keberadaanya di indonesia ini, pertama, hukum yang berada di bawah pengaruh 

politik, dan yang kedua hukum yang berada di atas politi, yang mutlak di atas politik 

hanya konstitusi, sedangkan sisanya semua berada di bawah politik, yang 

memperkuat pandangan penulis adalah bahwa lahirnya undang-undangnya jelas dari 

karya para politisi. 

Untuk itu sekedar memperkuat pandangan tersebut, penulis mengutip tulisan 

Harry C. Bredemeir  dalam konsep inputs – outputsnya yang menyatakan bahwa jika 

persoalan kekuasaan politik dilaksanakan dengan peradilan, maka dengan eksistensi  

Mahkamah Agung, oleh yuris yang dogmatik mengharapkan bahwa, meskipun suatu 

pemerintah ingin mengunakan undang-undang bagi pencapaian tujuan politik, 

pengadilan tetap diharapkan untuk menjauhkan diri dari kontroversi-kontroversi 

                                                 
23 Paton, G.W., Op.Cit., Hal.  21 
24 Ali, Achmad., Op.cit., Hal. 77. 
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forum politik. Harapan seperti itu jelas agak mustahil jika kita menerima kehadiran 

hukum sebagai sesuartu yang otonom atau mandiri, bagaimanapun timbal balik antara 

kekuasaan hukum dengan kekuasaan politik senantiasa mesti terjadi. Meskipun dalam 

kasus tertentu hakim tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik tetapi hakim 

tetap harus memiliki kebebasan berinterprestasi dan berkonstruksi dengan seteoritip-

teoritip yuridis, dan bukan dengan kacamata politik belaka. Meskipun kita sadarai 

juga, hakim adalah manusia biasa yang tak mungkin melepaskan diri dari persepsi 

pribadinya yang turut ditentukan oleh nilai idiologi yang dianutnya. 

Hukum tidak selalu lahir dari otoritas tertinggi atau negara, meskipun 

memang benar bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang telah memproleh 

legalitas negara. Hukum yang lahir dari otoritas tertinggi dapat kita sebutkan sebgai 

hukum positif,. Di samping itu masih ada juga jenis hukum lain seperti hukum islam, 

dan hukum peradilan (Judge Made Law). 

Hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki 

kekuasaan dan di tunjang oleh kekuasaan politik, legimitasi hukum melalui 

kekuasaan politik, salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar 

hukum. Hukum dilaksanakan dengan kekuatan politik dengan alat-alat lain seperti 

polisi, penuntut umum, dan pengadilan. Dalam hal ini, kita harus berani mengakui 

bahwa pengadilan bukan hanya sekedar alat hukum tetapi juga alat politik. 

Kekuasaan politik mempunyai karakteristik tidak ingin di batasi, sebaliknya 

kekuasaan hukum memiliki karakteristik membatasi segala sesuatu melalui aturan 

aturanya. Dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan politik, seyogyanya hukum 

membatasi kekuasaan politik, agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan 

kesewenang-wenanga, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya 

kekuasaan hukum dengan menyuntikkan kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud 

sanksi hukum. Dalam hal ini, tentu saja sanksi hukum tadi dapat pula mengganjar 

aparat kekuasaan politik yang melanggar hukum. Perlu diingat setelah hukum 

memproleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi, hukum juga menjalankan 

kekuasaan itu pada masyarakatnya. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Perbedaan pendapat para pakar hukum mengenai tujuan hukum disebabkan oleh 

perbedaan sudut pandang mereka tentang tujuan hukum tersebut Pada umumnya 

tujuan hukum yang dikemukakan oleh para pakar tidak terlepas dari tujuan hukum 

untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

2. Pada nuansa reformasi ini, semangat berdemokrasi belum sepenuhnya di barengi 

dengan tumbuhnya kesadaran hukum yang memadai dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara dan bermasyarakat. Sebagian masyarakat telah mengambil jalan pintas 

dengan main hakim sendiri dan berusaha dengan seoptimal mungkin memainkan 

hakim dengan dalih hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan yang 

menggangu ketentraman dan kepentingan mereka, mulai dari kasus pencurian, 

tawuran antar warga ( etnis ) atau tawuran kepentingan politik serta usaha 

mempertahankan kedudukan politik. 

Sistem hukum yang positivistik selama ini menurut upaya ini dikontruksi, dalam 

melakukan rekontruksi, salain ketertiban dan pendekatan etik ditempatkan pada satu 

paradigma, nilai-nilai ajaran agama yang transenden yang mengakomodasi secara 

proposional. 

Law inforcement menjadi bagian dari upaya mereformulasi hukum yang 

positivistik, ini memerlukan presure, yaitu kehidupan politik yang demokratis san 

partisipasi masyarakat yang optimal, dengan demikian akan tumbuh budaya hukum 

yang sehat dan dinamis, sehingga ketertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat 

dapat di wujudkan. 

Hukum harus berdiri di atas dan melewati politik dalam rangka  mewujudkan 

supremasi hukum dimasyarakat. Untuk itu hakim harus terbebas dari tekanan politik 

dan pengaruh dogma politik, sehingga hakim bebas berinterprestasi dan 

berkonstruksi dengan seteoritip-teoritip yuridis. 
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B. Saran 

Sebaiknya dalam penerapan aturan hukum para penegak tidak saja terpacu pada 

satu sisi tujuan hukum yang ada, tetapi sebaiknya dapat mewujudkan keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum secara bersamaan. Tetapi jika tidak mungkin 

sebaiknya menggunakan skala prioritas. 

Asas-asas Universal harus dimantapkan bukan saja dalam bentuk produk 

perundang-undangan melainkan produk peradilan berupa putusan khususnya putusan 

mahkamah agung sebagai badan peradilan tertinggi yang dapat dijadikan rujukan 

pengadilan-pengadilan dibawahnya, sebab hal tersebut merupakan bentuk partisipasi 

lembaga peradilan dalam pembangunan hukum nasional sehingga secara bersamaan 

produk-produk perundangan lebih aktual dan teruji serta memiliki kekuatan dan energi 

yang dapat melahirkan era pembaharuan hukum progresif.  
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