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PERSEPSI UMUM 

Eforia pemilu telah usai. Sementara itu, beranjak dari berbagai komentar 
dan ungkapan umum di sekitar kita, kita semakin di paksa untuk merenung 
karena kian sering terjadi hal hal yang memajalkan nurani kebajikan dan 
nurani keadilan kita.  Seperti misalnya ada kelompok-kelompok rezim lama 
yang tiba-tiba menyanyikan lagu reformasi atau mereka yang berkarir sangat 
anti-demokrasi, tiba-tiba berteriak demokrasi pula. Ironinya lagi pelapor 
kebocoran uang negara, malah dituduh sebagai perusak nama baik dan 
penghinaan. Korban pencurian yang melapor kecurian malah ditangkap, 
sementara malingnya sendiri kabur. Yang memegang alat bukti atas suatu 
tindak kejahatan malah harus membuktikan keabsahan buktinya, dan 
bukannya penjahatnya yang ditangkap dulu atau yang membuktikan. Yang 
diharapkan menegakkan hukum malah melanggar hukum. Para pengacara 
yang seyogyanya menegakkan keadilan justru membengkokkannya.  

Konon, guna mengakselerasi perubahan, masyarakat menuntut agar 
pemilu tidak diundur, namun begitu ada partai yang memenangkan suara 
rakyat terbanyak, kini orang sibuk protes dengan dalih partainya tak cukup 
waktu untuk memobilisasi massanya. Pantaslah bila pemodal luar negeri 
berkomentar miring tentang negara ini, “Apa yang surprise di Indonesia? 
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Demokrasi? Itu hanya flu biasa, yang berjangkit seperti wabah kemudian 
punah.”  

Inikah sebuah fenomena yang disebut dengan twisting logic atau twisting 

mind? Apakah kebangkitan dan kesadaran masyarakat akan hak-hak 
individunya dan kemampuan berartikulasi yang semua bagaikan sebuah 
berkah akan berbalik menjadi sebuah nemesis? Atau ini hanya proses 
dialektika?  

DIMANA HUKUM DI ERA REFORMASI INI? 

Di tengah kegusaran ini, penulis mencoba bertanya-tanya mengapa 
semua hal di atas timbul. Dan kalau memang ada yang keliru (bukan soal salah 
atau benar), apakah itu? Benarkah hukum kita sudah demikian bobrok? Di 
mana hukum sesungguhnya telah dan akan berperan dan bila kehendak di dan 
bila hendak ditingkatkan, di bagian mana ia dapat mengambil bagian? 

Ahli politik menganggap bahwa pemilu disyaratkan untuk menunaikan 
apa yang disebut sebagai reformasi politik, sebab hanya dengan pemilu-lah elit 
politik dapat berganti. Namun mungkin tak banyak yang menyadari bahwa 
pemilu adalah suatu prasarana hukum untuk memperoleh legitimasi bagi suatu 
rezim yang sedang atau akan berkuasa. Di percaturan pergaulan internasional, 
referendum dan pemilu disyaratkan oleh sebuah konvensi internasional 
sebagai pemenuhan syarat agar suatu rezim yang berkuasa atau yang akan 
berkuasa memiliki memiliki legalitas. Sehingga dengan demikian, pemimpin 
negara lain memiliki suatu yang dipertanggungjawabkan kepada konstituennya 

untuk memberikan pengakuan de jure kepada suatu rezim pemerintahan 
tertentu. Bahwa pemicu ke arah pemilu tersebut adalah tuntutan politik, 
biasanya memang demikian, yang penting adalah bahwa jalan yang ditempuh, 
yakni mencari dasar legitimasi melalui pemilihan umum dan menempatkan 
kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan yang tertinggi berada dalam 
koridor hukum nasional maupun internasional. 

Kita tahu bahwa sekalipun porsi terbesar yang disoroti adalah 
keruntuhan perekonomian, namun konon sebagian dari agenda reformasi 
adalah kembali pada supremasi hukum. Tetapi dari mana memulainya, 
sedangkan yang membahana di sekeliling kita dewasa ini adalah rasa skeptis 
tentang betapa buruknya penegakan hukum kita. Bahkan beberapa waktu lalu 
di harian Kompas dan tabloid Kontan diungkit bahwa hadirnya hukum di 
bumi kita ini cuma seperti fatamorgana. Penegakan hukum dan keadilan cuma 
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ilusi yang ditayangkan oleh banyak pesulap elit politik. Sehingga predikat 

keadilan (justice) hanya bersifat imajinatif, seakan tampak suatu proses 
peradilan, namun ternyata tidak. Nampaknya seperti melaksanakan hukum, 
padahal cuma main pengelabuan dan banyak lagi ungkapan yang 
memprihatinkan. 

Namun sebelum kita berdebat tanpa ujung, barangkali perlu terlebih 
dahulu kita simak apa sebetulnya yang oleh banyak orang “dilihat” sebagai 
hukum. Dan itu barangkali menjadi tidak sederhana, sebab kita telah teramat 
sering menyaksikan dan disuguhkan berbagai proses penegakan hukum yang 

ternyata cuma ilusi. Dalam situasi yang sarat dengan twisting logic seperti yang 
penulis sebut di atas, kita bertanya-tanya yang benar itu yang mana dan sesuai 
dengan hukum yang mana. Sebab, lembaga yudisial kita secara telak acapkali 
mengalahkan pihak yang menaati hukum dan yang memiliki alat bukti yang 
cukup. Sebaliknya, memenangkan yang ingkar terhadap hukum--tanpa secuil 
alasan rasional dibaliknya. Maka tak salah bila banyak pihak--sebagai rakyat-- 
mengeluhkan ke mana kita mencari rujukan hukum yang akan ditegakkan. 
Lalu siapa yang berkompeten untuk menjelaskan kegalauan hukum semacam 
itu.  

PENEGAKAN HUKUM ATAU CUMA SEBUAH ILUSI? 

Pada umumnya, masyarakat serta merta menganggap bahwa apa yang 
keluar dari mulut para aparat atau pejabat sebagai bukti nyata bahwa hukum 

telah ditegakkan.  Berbagai komentar (sekadar contoh) seperti: “ekonomi kita 

tengah membaik, karena posisi Rupiah telah lebih stabil di angka ----- dst”, “bahwa 
pemerintah tengah berupaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dari KKN 
dan akan berkonsentrasi untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan”, “setelah ini 
tidak akan ada lagi pengusaha karbitan dan pengusaha yang besar karena fasilitas”, 
“bahwa harta mantan presiden kita akan tetap diusut, dst” 

Anehnya, dengan berjubelnya RUU di DPR, dinyatakan sebagai 
kesungguhan untuk melakukan pembaruan terhadap hidup hukum. Seolah 
dengan memiliki berbagai undang-undang, misalnya UU tentang 
Perlindungan Konsumen, UU tentang Antimonopoli dan Persaingan Sehat, 
RUU tentang Tindak Pidana Korupsi, hukum telah menjadi panglima. 
Padahal kita telah memiliki undang undang yang sama tentang semua itu, 
yakni UU nomor 3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Lalu apa yang 
terjadi dengan UU yang terdahulu tersebut.  Apakah tidak efektif atau justru 
membuat korupsi semakin menjadi-jadi?   Selain RUU tersebut, telah dibuat 
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pula ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi-Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR yang 
disusun dan dibuat oleh rezim MPR/DPR yang sama juga, yakni mereka yang 
diduga banyak melakukan tindakan yang dilarang oleh TAP itu sendiri. 
Anggota MPR/DPR yang dulu mengamini setiap tindakan dan produk UU 
yang mengukuhkan setiap tindakan KKN. Lalu bagaimana kita menyebut 
situasi yang demikian? Apakah produk hukumnya yang tak secara benar dibuat 
atau penegakannya?  Atau kesalahan ada pada lembaga legislasinya? Atau 
apakah mental dan kultur masyarakat kita secara keseluruhan yang memang 
telah rusak dan kita tak punya nyali untuk mengakuinya? 

Di satu sisi, justru produk hukum atau perundang-undangan lah yang 
selama ini dijadikan sasaran perombakan, seolah-olah dalam rangkaian pasal 
dan kalimat di UI itulah letak semua dosa dan kesalahan berasal, sehingga 
perlu diubah. Lihat saja antrinya puluhan RUU di DPR sekarang. Perpu 
kepailitan yang belum lagi setahun dikukuhkan menjadi UU nomor 4/1998 
justru pada saat para penegak hukum seperti hakim dan profesi penunjangnya 
tengah gencar mempelajari dan menginternalisasi pemahamannya, UU 
tersebut kini tengah di DPR untuk diubah lagi.  

Maka bukan tidak mungkin kelak bila kabinet yang baru akan 
mengatakan bahwa UU yang notabene baru berusia satu dua tahun sudah 
tidak cocok lagi dengan jamannya dan mari merumuskan UU baru, membuat 
panitia legislasi baru, menyusun budget, jadwal, yang semuanya sangat tidak 
efisien, karena akan memboroskan dana dan energi. Sementara masyarakat 
makin tambah bingung karena simpang siurnya produk hukum yang mengatur 
hal yang sama, mana yang berlaku sebab peraturan yang baru sering tidak secara 
eksplisit mencabut semua atau sebagian dari ketentuan yang berlaku.  

Di samping kerancuan tersebut, dalam implementasi akan jamak kita 

jumpai fenomena yang menggambarkan adanya discrepancy (jarak) antara 

kaidah normatif dengan realisasi sosiologis nya.  Yakni antara what the law ought 

to be dengan kenyataan tentang apa yang terjadi (what the law is).  Jarak itu 
tampaknya kian membesar dan masyarakat akhirnya hanya dapat menangisi di 
mana hukum itu berada kini.  Apalagi bila mempertanyakan efektivitas, 
kepastian hukum, dan keadilan.  
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HUKUM BUKAN UU SAJA 

Ronald Dworkin*) 1dalam sebuah tesisnya menyatakan bahwa: (i) Law is 

not solely comprised of rules, (ii) No line can be drawn between law and morality.  
Pernyataan itu menggambarkan bahwa apa yang disebut hukum, memang 
bukan aturan saja. Uraian di alinea di atas menunjukkan bahwa produk-
produk legislasi berupa UU, betapapun indah, tetap tidak ada resonansinya 
dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian frasa dan kaidah normatif yang 
dirumuskan di dalam tubuh UU tersebut akan tetap tinggal kaidah tanpa 
memanifes dalam perilaku sosial, apalagi mampu menggiring orang untuk taat. 
Kini kita akan bertanya apakah gunanya kaidah normatif yang tertuang dalam 

kertas--law in book--bila tidak diikuti oleh perilaku penaatan atau sedikitnya 
menekan agar seseorang berusaha conform dengan tujuan aturan normatif itu 
dibuat. 

Mungkin itu sudah dapat dikatakan sebagai hukum oleh mereka yang 
memandang hukum sebagai kaidah normatif yang masih di alam “keharusan” 
atau yang masih di dataran yang diidealkan, dan belum menjadi bagian yang 
nyata dari pergaulan masyarakat dan interaksi real sehari-hari. Yang artinya 
tidak melahirkan penaatan serta menimbulkan wibawa apapun bagi si 

“souvereign” alias pihak yang menerbitkan aturan tersebut.  Sebab kita akan 
bertanya apa manfaat suatu ketentuan hukum bagi masyarakat bila aturan 
tersebut tetap tinggal tulisan belaka. Bahkan penganut positivisme seperti 
Austin dan Bentham yang sering--entah sengaja atau tidak---jadi panutan 

penguasa diktator yang menyatakan bahwa the law is the command of the sovereign, 
yang sering dikatakan sebagai mencipta hukum untuk alat kekuasaan dan 
merepresi, toh juga mensyaratkan azas utilitas. 

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan dan menggarisbawahi 
pendapat Seidman yang mengatakan bahwa hukum dalam artian UU belum 
menjadi hukum tanpa mendapatkan pengesahan dari kenyataan kehidupan 
bermasyarakat. Ia tak dapat tegak di ruang hampa. Tanpa para penegak hukum 
serta tanpa struktur yang memungkinkan untuk penegakannya seperti lembaga 
peradilan, kejaksaan, kepolisian, birokrat dan tanpa menimbulkan penaatan 
dari warga masyarakat. 

 
1 *) Ronald Dworkin dinobatkan sebagai “Distinguished Chair of Jurisprudence at Oxford sejak 
1969 hingga saat ini, disamping itu beliau kini menjadi pengajar di Sekolah Hukum di Yale, 
Cornell dan Harvard. 
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DASAR LEGITIMASI HUKUM 

Penaatan dari masyarakat adalah fungsi dari legitimasi sebuah kekuasaan, 

dalam hal ini pemberi command. Persoalan legitimasi selama kurang lebih tiga 
dekade ini sangat disepelekan, di mana sesungguhnya justru di masyarakat yang 
sangat heterogen pluralistik seperti Indonesia seyogyanya dukungan 
masyarakat yang menjadi sumber legitimasi harus digarap dengan ekstra hati-
hati dan dengan konsentrasi yang cukup.  Pemahaman ini harusnya dipegang 
teguh oleh elit politik meliputi eksekutif, legislatif dan yudisiil.  Studi 
(penelitian) yang dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari ahli psikologi sosial 
dan ahli hukum (legal scholar) di Berkeley 1994 mencoba mengungkapkan 
tentang sumber legitimasi suatu pemerintahan di negara yang pluralistik. 

Studi tersebut (dengan dasar teori dari Almond, Verba, Dahl, 
Huntington) mengatakan bahwa nilai-nilai yang oleh publik dianggap berperan 
dalam menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintahnya, yang 
dengan demikian membuat rezim pemerintahan tersebut efektif adalah: 

Adanya keyakinan bahwa pemerintah yang berkuasa itu memiliki legitimasi; 
i. Keyakinan bahwa rezim tersebut memiliki kewenangan untuk 

memerintah rakyatnya; 
ii. Keyakinan akan kemampuan pemerintah untuk menangani 

masalah-masalah yang dihadapi, baik itu politik, ekonomi, maupun 
hukum; 

iii. Ada kepercayaan bahwa hubungan timbal balik antara yang 
memerintah dan diperintah terjadi; 

iv. Adanya keyakinan keterlibatan semua unsur masyarakat dalam 
keputusan politik. 

Kelima hal tersebut nampaknya sekuensial atau berurutan karena 
keyakinan yang kedua tumbuh karena hadirnnya keyakinan yang pertama dan 
seterusnya.  

Dari beberapa pokok uraian di atas kita dapat menilai secara lugas 
tentang bagaimana mungkin suatu produk hukum dapat diterima bila proses 
pembentukannya tidak pernah transparan, misalnya, siapa yang menjadi tim 
atau departemen mana yang berwenang untuk subyek yang diatur tersebut. 
Kita sebagai masyarakat tidak pernah diberi tahu.  Sementara itu akar dari 
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pemberian mandat tentang perumusan suatu hukum atau siapa anggota 
legislasinya, apa yang dibicarakan di lembaga tersebut, apa dasar 
kewenangannya pun orang masih dapat berdebat. Sebab di masyarakat yang 
demikian majemuk, orang senantiasa bertanya-tanya:  kepentingan siapa yang 
diwakili? Kompromi atau negosiasi apa yang terjadi sehingga keluar suatu 
produk legislasi yang demikian? Dasar legitimasi pihak yang menduduki 
kekuasaan tertinggi hingga pelaksana lapangan pun masih dipertanyakan oleh 
publik.  Oleh sebab itu bagaimana kita berharap adanya penerimaan publik 
yang total atas suatu produk hukum yang notabene adalah prasyarat dari 
kesediaan mereka untuk berperilaku konform atau untuk taat atau paling 
sedikit untuk sekadar menghormati hukum. 

Dalam studi yang dilakukan secara bertahap bertahap tersebut, Tom R 
Tyler membuktikan bahwa keyakinan publik akan legitimasi suatu 
pemerintahan tersebut antara lain dikaitkan dengan tindakan-tindakan 
tertentu dari rezim tersebut, tindakan mana: 

a) Menggambarkan kesesuaian/koheren dan konsistensi antara kebijakan 
hukum dengan keputusan-keputusannya; 

b) Semua keputusan tersebut ditempuh dengan cara/prosedur yang 

disepakati dan bersifat terbuka (ada fairness). 

Temuan tersebut tidak saja didasari oleh satu penelitian empiris 
melainkan telah teruji melalui beberapa peneliti penelitian (Gibson 1989; 
1991; Mondak 1993; Tyler & Rasinski 1991) dengan Stratifikasi responden 
yang beragam dari bilangan etnik/ras, kelas sosial, usia pendidikan, gender, 
dan kepercayaan. 

Beberapa variabel manifes yang menuju adanya penerimaan atas 
legitimasi tersebut adalah, pertama, munculnya kesediaan yang sukarela dari 
publik untuk menerima setiap putusan yang dikeluarkan atas nama 
pemerintah. Sekalipun memang terdapat gradasi akan penerimaan tersebut, 
sebab pastinya, tak mungkin ada suatu keputusan yang bisa menyenangkan 
semua pihak. Kedua, tumbuhnya suatu rasa wajib untuk mengupayakan 

perilakunya agar conform dengan aturan hukum yang berlaku. Sekalipun sekali 
lagi intensitas penaatan dan keberhasilan memobilisasi publik dapat bervariasi 
atas kepentingan masing masing. Ketiga, munculnya kesediaan untuk 
mengidentifikasikan diri atau bertindak untuk dan atas nama kepentingan 
penguasa/pemerintah.  Meneruskan kebijakan kali ini struktur yang lebih 



 
 

8 
 

bawah dan lebih luas, misalnya untuk memilih atau melaksanakan 
pemungutan suara yang mendukung rezim tersebut 

Cerminan dukungan rakyat kepada suatu rezim juga didasari oleh adanya 
kepercayaan seperti bahwa adakah publik menilai kelompok elit yang berkuasa 
tersebut cukup kompeten dan jujur.   

Sekalipun paradigma pluralistik kelompok masyarakat objek penelitian 
tidak dapat sepenuhnya identik dengan paradigma heterogenitas masyarakat di 
Indonesia, namun rangkaian penelitian yang dilakukan secara longitudinal, 
dalam rentang waktu 1989 hingga 1994 telah sedikitnya memberikan validitas 
tertentu tentang asumsi-asumsi seputar dasar legitimasi suatu rezim dan produk 
legislasinya. 

MUARA DARI LEGISTIMASI HUKUM ADALAH LEGISTIMASI DARI 
PEMERINTAH 

Pesan dari tulisan ini adalah bahwa dengan berkuasanya suatu 
pemerintahan yang mendapatkan dasar legitimasinya melalui pemilihan 

umum yang juga fair, maka penelitian dari Tyler di atas menjadi relevan.  
Adalah suatu awal yang sangat baik untuk menjamin bahwa produk hukum 
yang dikeluarkannya di kemudian hari akan memiliki kekuatan mengikat yang 
lebih besar dengan syarat dalam jenjang pembuatan kebijakan yang telah 

dituangkan dalam produk-produk legislasinya, fairness tersebut dipertahankan.  
Mempertimbangkan di situlah akar dari efektifitas hukum. Seperti yang juga 

dibuktikan dari rangkaian penelitian di atas. Sekalipun proses top down tersebut 
pastinya tidak dapat dihindari aliran positivis yang positif--dalam hal ini yang 
berasal dari Bentham namun telah dikembangkan dan dipadukan dengan 

analisa ekonomi--- akan tetap mengupayakan bahwa--the normative questions of a 

theory of legitimacy,  legislative justice must also be answered by supposing that legal 
institutions compose a system whose overall goal is the promotion of the highest  average 
welfare among these individuals (who make up a community), maka komitmen untuk 
menghormati kebijakan  pemerintah yang sah akan relatif lebih mungkin 
sekalipun di tengah pluralistiknya kepentingan kelompok maupun individu 

Kembali pada masalah bagaimana memberdayakan hukum nampaknya 
adanya legitimasi pemerintah adalah syarat yang paling pokok.  Aspek-aspek 
legislasi yang ditempuh setelahnya adalah memulai suatu perombakan atas 

prosedur penyusunan legislasi nasional, yang fair dan transparan (penulis 
belum dapat memperoleh padanan kata fair dalam bahasa Indonesia).  Sekali 
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lagi yang diupayakan dan dijaga seyogyanya adalah lebih pada prosesnya 
daripada hasilnya--tidak berarti hasilnya bukannya tidak penting.  Penekanan 
pada proses dan prosedur membuat potensi konflik kepentingan menjadi 
dapat ditekan seminimal mungkin dan sekaligus memberikan pendidikan 
politik bagi publik untuk mendewasakan diri dengan makna demokrasi 
maupun untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembentukan kebijakan 
sedikitnya yang melibatkan DPR.  

Hal berikut yang berkaitan tentang muatan produk hukum adalah bahwa 
setiap produk hukum berangkat dari prinsip yang umum yang tidak pernah 
dan tidak akan mungkin ditujukan untuk menyelesaikan kasus per kasus nyata. 
Bahkan terkadang sangat umum, sebab kandungan yang ada hanyalah prinsip 
dan azas-azas normatif yang hendaknya menjadi nafas dari produk legislasi 
tersebut. Bahwa muatan bersifat normatif tidak berarti ia serta merta menjadi 
hukum yang baik.  Sebab, baik atau buruk jadinya suatu hukum adalah di 

tangan pelaksana dan penafsirnya.  Di negara yang menganut civil law seperti 
Indonesia, maka tak terdapat penafsir tunggal, yang artinya setiap pelaksana 
lapangan, para birokrat, para pengacara, para hakim atau setiap pejabat atau 
siapa pun merasa sah-sah saja menafsirkan sehingga di mana-mana terjadilah 
kesimpangsiuran. 

Itulah sebabnya mengapa dikenal ungkapan bahwa sebetulnya tidak ada 
hukum yang baik atau hukum yang buruk, tetapi yang ada adalah penegakan 
hukum yang baik atau penegakan hukum yang buruk.  Sebab kaidah hukum 
itu sendiri tak akan mengubah apa-apa bahkan tak berdaya apapun.  Ia sendiri 

value free, sekalipun rumusannya memuat azas nilai nilai tertentu.  Sebagai 
misal, publik dapat dengan kritis mempersoalkan mengapa UU Kepailitan 

seolah membela benar pihak kreditur, ada prejudice terhadap siapa tim 
penyusun nya, kepentingan siapa yang diwakilinya.  Dan yang paling pokok 
adalah apa dasar legitimasi tim tersebut sehingga berwenang menyusun.  Oleh 
sebab itu kritik banyak dilontarkan dan akhirnya berakhir dengan muncul tim 

tandingan dengan draft UU yang berbeda masih tentang kepailitan.  Konon 
tim terakhir mengklaim bahwa mereka mencoba mengoreksi tim terdahulu 
dengan menyeimbangkan kepentingan debitur dengan kreditur. 

Apapun pembelaannya pertanyaan publik akan sama saja.  Lalu dari 
mana pula dasar legitimasi tim kedua ini sehingga berwenang mengoreksi 
sebuah UU yang telah berlaku dan telah disahkan oleh perwakilan rakyat di 
DPR? Semua keraguan akan legitimasi ini menyuburkan syak wasangka yang 
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akan berakhir dengan krisis kepercayaan kepada sistem legislasi nasional. Tidak 
terkecuali juga dengan produk-produk legislasi yang dikeluarkan oleh DPR 
sendiri. Sebagai misal UU tentang Pemilu atau kini sebuah draft UU tentang 
Kepresidenan.  Siapa mereka dan apa sumber kewenangan mereka untuk 
menentukan syarat seorang presiden misalnya.  Siapa pula--dari segmen publik-
-yang memilih mereka? Dan karena semua itu masih tetap dipertanyakan maka 
sahkah suatu produk legislasi yang disusun oleh anggota DPR yang ternyata tak 
memiliki legitimasi? ***2 

Sumber: Newsletter No. 37/X/Juni, “Persepsi Tentang Legistimasi Produk Hukum”, 
Penerbit PPH, 1999 
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