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Corporate governance dan government governance merupakan suatu 
fenomena global yang bersinggungan dengan proses pembangunan hukum 
negara-negara berkembang. Konsep pembangunan itu sendiri bermakna 
Multidimensi, dimana penulis berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu 
proses yang sirkular, tidak linier. Model pembangunan hukum yang diadopsi 

oleh negara berkembang berupa model nasional integrated indigenous integrated, 

western, colonial dan model rules. 

 Dalam tataran domestik terdapat permasalahan yang dihadapi oleh 
pembuat peraturan berupa ketidakpuasan masyarakat. Dengan memahami 

teori rule fuction sebagaimana dikupas dalam artikel ini, seharusnya tidak akan 
dijumpai kendala tersebut. Pembuat peraturan seharusnya melakukan 
penelitian terlebih dulu terhadap ekspektasi masyarakat sebagai pihak yang 
terkena pengaturan agar peraturan tersebut dapat secara efektif ditaati. Perlu 
digarisbawahi bahwa pengundangan suatu peraturan tidaklah cukup, 
penegakan dan pengawasan terhadap implementasi peraturan tersebut 
merupakan hal yang harus lebih diperhatikan. 

Sudah kurang lebih dua dekade tertidur atau, dari tahun 70-an, kini studi 

tentang hukum dan pembangunan/ Law and Development Studies (LDS) 
tampaknya tampil kembali ke permukaan alias muncul lagi. Seiring dengan 
memudarnya isu kolonialisasi, mau tidak mau isu seputar Transformasi hukum 



2 
 

kolonial dan hukum nasional sudah dianggap isu kurang relevan lagi, juga 
karena studi-studi tersebut dianggap juga tidak mampu memberikan 
pencerahan yang memberikan solusi negara negara berkembang. Isu seputar 
bagaimana atau ke mana arah pembangunan hukum, pranata-pranata sosial 
yang digunakan sebagai katalisator pembangunan dari dunia berkembang yang 
dulu disebut dunia ketiga sudah dianggap tidak menarik lagi. Apalagi terdapat 
tuduhan bahwa studi studi semacam itu mengandung nuansa melestarikan 
Imperialisme Baru di bidang ekonomi. 

Ditambah lagi adanya tuduhan yang mengatakan bahwa pembangunan 
digambarkan sebagai proses evolusi dari suatu kondisi awal yang berproses ke 
arah situasi masyarakat ideal sesuai versi Amerika Serikat atau versi Eropa 
Barat. Bersamaan dengan itu, di dunia internasional di tahun 1970 itu tidak 

lagi dimungkinkannya Pendayagunaan prinsip self determination untuk 
melahirkan negara baru. 

Lahirnya kembali LDS ini muncul karena adanya tiga gejala besar yang 
sebetulnya berada di tataran dunia internasional yakni: 

1. Runtuhnya negara-negara sosialis di balkan Eropa Timur, pada akhir 
tahun 1980, di mana akibatnya negara-negara sosialis baru merdeka tersebut 
berupaya keras melakukan Transformasi sistem ekonomi dan politik nya ke 
arah model kapitalis. Upaya perombakan yang luar biasa, karena mengambil 
arah yang secara total berlawanan dengan sistem sebelumnya. Justru karena 
sistem kapitalis tersebut adalah sistem yang semula sangat dimusuhi, maka 
gambaran akan model dan mekanisme yang di-asses sangat terbatas. Namun 
disisi lain perkembangan informasi dan teknologi yang luar biasa dan 
Transformasi nilai dan keberhasilan dan pertumbuhan di belahan dunia lain, 
yang secara perlahan tapi pasti mendorong terjadinya reformasi melalui 
revolusi dan runtuh lah sistem sosialis. 

Kapitalis model, berarti market sistem, didasarkan pada sistem hukum 
yang otonom dan individualis. Sosialis menganut sistem komando, sedangkan 

kapitalis menganut prinsip market principle. Maka secara otomatis mereka 

meraba-raba mencari pola neo-capitalist legal system yang menunjangnya. 

2. Karena runtuhnya apa yang disebut sebagai Asian Miracle, kemarin 

dengan krisis ekonomi 1997, sekali lagi menunjukkan kemenangan western 

capitalism based on individualistic market. Sejalan dengan itu pula maka negara 
negara Asia yang tengah berkembang termasuk Cina, Jepang dan Korea, seakan 
di paksa mereformasi diri, tidak secara revolusi melainkan secara hukum, 
berarti memilih perubahan melalui proses evolusi. 
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3. Karena tekanan dari lembaga keuangan dunia seperti World Bank, 

IMF, IBRD, dan lain lain yang mensyaratkan Benchmarking kepada standar 
dunia tentang I keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas. Menyimpulkan 
bahwa gambaran ekonomi dunia ini bagaikan bejana berhubungan. 
Tampaknya pengatur ekonomi dunia ini warung antar negara mencoba 
menyetabilkan bola laju ekonomi yang diakibatkan oleh jarak yang terbentang 
antara satu negara dengan negara lainnya, dengan menciptakan rujukan 
pengukuran Ketahanan ekonomi yang tunggal dan universal. 

Perubahan dari Sisi hukum yang terjadi adalah mencoba membuka 
kembali model-model yang ada dari negara-negara sedang berkembang dan 
mencari tahu mengapa model ini konon tidak berhasil. Kritik yang sangat 
tajam pernah dilontarkan secara sangat komprehensif melalui tulisan Trubeck 

and Galanter: Legal Scholar Self-Estrangement in Third World Legal Study. 

Kritik tersebut memuat beberapa hal: 

a) Bahwa tidaklah selalu tepat bahwa evolusi dari berproses secara unlinear 

evolutionism yakni dari tradisional ke modern. Kenyataannya 
teridentifikasi adanya keadilan legal prularism yang bahkan terjadi di 
dalam satu negara.  

b) Apa pula yang dikenal dengan sebutan integrated nationallegal system. 

c) Ditemui juga tiga klasifikasi sistem hukum yakni indigenous law, imported 

law, and development law. 
d) Teridentifikasi pula adanya tiga prinsip hukum market principle, direction 

principle, dan community principle sebagai prinsip-prinsip tersendiri yang 

ternyata tidak identik dengan modern western legal system. 

 

Menimbang hal-hal tersebut, maka para teori ini merasa perlu 
memperluas cakrawala pandangan mereka dengan historis dan antropologi ke 

approach yang pada akhirnya membagi dalam tiga rentang waktu. The free 
kolonial India dinas legal system. Saya masa pra kolonial telah memiliki sistem 
hukum yang bervariasi yang masing masing berakar pada agama utama yang 
hidup di masyarakat mereka, seperti Hindu, Budha, Islam, dan Konfusius, 

kemudian sistem kolonial, & the contemporary legal system. Demikian pula 
Thailand, Jepang, dan Indonesia. 
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Sistem mana di pra kolonial tidak memerlukan adanya ketentuan 
tertulis, tidak pula memerlukan pengadilan. Tidak perlu ada isu tentang 

independen judiciary, atau parliamentary democracy. Bahasa Kamenka & Tay 

menyebut nya sebagai dari customery law to the legal order or legal system, 

rationalization and bureaucratization (konsep Tonnies and Weber). 

Good Corporate Governance pada sektor swasta dan GG Pada sektor publik 
merupakan isu yang menonjol di masa ini. Sebagai suatu prinsip tentu 
didalamnya terdapat suatu falsafah, karena tidak mungkin ke pemerintahan 
atau ketatap kerajaan yang baik tidak mempunyai suatu landasan di 
belakangnya. Falsafah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Governance yang baik tidak muncul secara serta merta, Melainkan sebagai 
suatu bentuk kan perjalanan suatu bangsa atau negara. 

2. Sejarah harus diperhatikan. Kita harus mempelajari sejarah dari jaman 
ke jaman dan mungkin dapat belajar dari pengalaman negara lain. 

 

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah lah 
yang membentuk hari ini. Sebagai contoh di sini bahwa perjalanan bangsa ini 
dimulai dari rasa kebersamaan kebersamaan nasib daerah-daerah di Nusantara 
atas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. 

 

HUKUM DAN PEMBANGUNAN 

Pembangunan merupakan bentuk dari perubahan sosial. Perubahan 
sosial di indikasikan dari adanya interaksi berulang-ulang di antara dan antar 
anggota masyarakat. Setiap masyarakat memiliki pola masing-masing dan 
berinteraksi secara berbeda-beda pula. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan di sini bahwa perubahan masyarakat 
terjadi karena interaksi yang berulang ulang, alias pola repetitif nya juga telah 
berubah. 

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan norma itu? Apakah norma 
berkaitan dengan pikiran yang dimanifestasikan atau di bawah alam bawah 
sadar? Apakah norma memberikan kita suatu pencapaian atau 
memberitahukan hal-hal apa yang harus dilakukan. 
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Terdapat beberapa jenis norma antara lain adalah: 

a. Norma yang memprovokasi, mempersuasi dan memberikan sanksi. 

Sebagai contoh insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka 
yang menunggu dia yang menunda usia perkawinan, dan batasan tunjangan 
anak (yang hanya dua) bermuara pada satu tujuan yakni pembatasan 
penduduk. Sekalipun menurut keyakinan agama dan kepercayaan misalnya 
adalah melanggar kaidah agama bila menggunakan alat kontrasepsi. Ini adalah 
contoh bagaimana ketentuan hukum atau aturan mempersuasi agar setiap 
keluarga terlibat dalam upaya pemerintah membatasi ledakan penduduk. 
Ketentuan tentang batasan BMPK (batas minimum pemberian kredit) misalnya 
dan hadirnya komite pengawas, wajib pelaporan DSB., Dimaksudkan untuk 

menumbuhkan iklim usaha yang fair dan transparan. 

b. Norma yang memaksa (Mandatory) 

Ketentuan hukum pidana, misalnya adalah serangkaian ketentuan yang 
bersifat memaksa, dan tidak dapat dihindari. Bila terjadi suatu pembunuhan 
misalnya, maka secara otomatis dengan biaya pemerintah dan dengan berbagai 
upaya pun makasih pelaku akan dikejar hingga ke mana pun. Pengguna jalan 
raya dengan kendaraan bermotor wajib memiliki sdm, tanpa itu maka negara 
dapat menjatuhkan sanksi. Namun sekali lagi terdapat batasan-batasan dari 
hukum itu sendiri. Ia harus puas dengan hanya memberikan sanksi pada 
perbuatan yang termanifestasi, ia tidak mampu mencegah atau menjangkau 
dan memberikan penjelasan pada suatu niat, yang belum termanifestasi. 
Demikian pula ia tidak mempan memberikan penjara pada suatu perbuatan 
perbuatan yang bersifat impulsif dan terkait erat dengan emosi dan nilai-nilai 
tertentu misalnya kehormatan, nama baik. Seperti sanksi pidana bagi 
pembunuh tidak serta-merta mampu mengurangi pembunuhan karena Carok. 

c. Biaya dan manfaat 

Untuk pengaturan bidang-bidang komersial, bidang tata administrasi 
pemerintahan misalnya, kalkulasi ekonomis akan sangat mengedepankan 
sebagai Determinan faktor untuk mengantisipasi ketaatan. Sektor komersial 

dan administrasi, maka si role occupant akan sangat berhitung cost benefit, 
sebab semua syarat atau prosedur tersebut akan dihadapi hampir setiap hari, 
contoh perizinan, lisensi, pendaftaran hak, sebagainya. 

Sebagai negara yang menganut tradisi civil law, maka undang undang 
merupakan sumber hukum yang utama. Oleh karena itu norma-norma 
tersebut dibungkus dalam setiap ketentuan pasal dalam undang undang. Tiap-
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tiap pasal tersebut sebenarnya mengandung suatu ekspektasi atau expected 

behaviour. Sebagai contoh undang undang pajak bumi dan bangunan 
mengandung norma bahwa setiap pemilik tanah dan gedung wajib membayar 
pajak. 

Untuk memastikan bahwa pola interaksi yang diharapkan tersebut 
tercapai, maka diperlukan hal hal sebagai berikut: 

1. Norma-norma apa yang perlu di rumuskan sebagai kewajiban, untuk 
menggambarkan dan mengindikasikan manifestasi perilaku apa yang 
diharapkan. 

2. Pengukuran, untuk mengetahui bagaimana masyarakat dapat secara 
mudah bereaksi terhadap norma norma tersebut secara positif. 

3. Menciptakan struktur, mekanisme dan prakondisi agar norma-norma 
tersebut dapat dipatuhi, bahkan memberikan alasan rasional mengapa 
kewajiban tersebut dipenuhi 

4. Bila aturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perilaku baru, 

maka harus dipikirkan strategi break and power untuk mengarahkan tapi 

juga bila perlu merumuskan rain, untuk menghentikan bilamana terjadi 
ekses. 

Keempat hal tersebut di atas harus dilakukan secara bersamaan, tidak 
bisa terlepas sendiri sendiri. Sering terjadi dalam praktek di negeri ini adalah, 
di mana pihak pembuat aturan merasa cukup puas hanya dengan melakukan 
hal sebagaimana dalam butir satu di atas. Seolah-olah dengan telah membuat 
suatu peraturan perundang undangan maka akan dapat menyelesaikan segala 
permasalahan. Bahkan dianggap bahwa bila suatu aturan telah diundangkan, 
maka otomatis perilaku yang diharapkan terbentuk. Mungkin tidaklah pernah 
berfikir bahwa pembuat undang undang harus terlebih dulu meng-esses / 
mengukur bagaimana ekspektasi dari masyarakat yang diatur atau dikenai 
aturan. Tidak boleh terjadi di mana para pembuat aturan mencoba membuat 
mekanisme tertentu sebagai prasarana agar undang undang tersebut dipatuhi. 
Sebagai misal bila kita melarang orang membuang sampah, maka logikanya 
tempat sampah harus tersedia. Bila tidak apa pilihan dari orang yang mau 
Patuh atas larangan tersebut? 

Selain itu juga dapat dipikirkan adanya upaya upaya yang memotivasi ke 

arah pendekatan, seperti misalnya memberikan mekanisme stick and carrot, 
yakni selain dikenakan sanksi bagi pihak pelanggar, juga diberikan insentif bagi 
pihak yang taat. 
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A. Proses Pembangunan 

Menurut nama penulis, pembangunan merupakan proses yang non 

linier. Dalam Linea Rita’s, tidak ada tahapan yang bersifat Backward dan 

forward. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang bersifat 
sirkular, artinya dalam satu proses ada kalanya kita menghadapi tahap 
kemunduran atau kemajuan, ataupun tidak terhindari kejadiannya suatu 
kemunduran menuju suatu kemajuan yang lebih besar.  

Sebagai contoh yang menarik di sini adalah dilaksanakannya pemilihan 
presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. 
Sebagian pihak berpendapat bahwa hal ini merupakan suatu kemajuan, 
bahkan sistem pemilihan di negara kita dianggap lebih maju sekalipun 
dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat yang masih menggunakan 

sistem elektoral food. Namun tidak sedikit juga yang berpendapat sebaliknya, di 
mana sistem pemilihan presiden / wapres serta kepala daerah secara langsung 
telah menimbulkan korupsi di mana mana dari tingkat pusat sampai ke daerah. 
Disamping itu biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pilpres / wapres 
dan Pilkada dianggap sangat membebankan anggaran negara, yang seharusnya 
dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendesak, misalnya 
pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, ada sebagian pihak yang 
berargumentasi bahwa penyimpangan penyimpangan yang terjadi akibat dari 
dilaksanakannya sistem pemilihan langsung ini merupakan konsekuensi atau 
biaya awal yang mesti ditanggung untuk mencapai ke arah kemajuan yang lebih 
besar di masa yang akan datang. 

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan dapat dimulai dari (A) fisik, 
contohnya pembangunan, gedung dan jalan raya, (B) non fisik atau 
infrastruktur, yaitu yang menunjang pembangunan fisik, atau (C) perilaku atau 

change of behaviour. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya di sini adalah dalam 
melakukan pembangunan, dari mana urutan kita memulainya atau apa yang 
menjadi prioritas? 

Dalam menjawab hal tersebut yang pertama harus dilakukan adalah 
menentukan apa konsep pembangunan itu. Tanpa merumuskan apa konsep 
tersebut maka akan sulit bagi peneliti dan pengamat untuk melangkah lebih 
jauh, karena tidak adanya kriteria atau gambaran ke arah mana suatu 
masyarakat akan dibawa oleh hukumnya. 
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Konsep pembangunan itu sendiri tunggu dalam kerangka pikir kolonial 
bangsa barat yang menjunjung nilai liberalisme kapitalis. Pembangunan selalu 
diartikan sebagai modern litas dan menurut mereka modern itu adalah seperti 
apa yang mereka lakukan. Contohnya adalah hukum bangsa barat diterapkan 
menjadi model hukum dan politik negara-negara Afrika. Indikator 
pembangunan senantiasa dikaitkan pada tolak ukur yang mereka buat. 
Kebanyakan konsep pembangunan selalu merujuk pada pencapaian ekonomi. 
Hal ini dapat dilihat bagaimana mereka mengaitkan pembangunan suatu 
negara dengan pencapaian indikator indikator ekonomi, seperti peningkatan 
produk nasional bruto dan produk domestik bruto, peningkatan ekonomi dan 
daya beli, peningkatan tenaga kerja dan penyedia lapangan kerja serta 
pengembangan teknologi. 

Berlainan dengan arus utama pemikiran bangsa barat terhadap konsep 
pembangunan dan modernitas sebagaimana diuraikan di atas Frank and 
Seidman Mendiskusikan konsep modern sebagai situasi di mana terdapat 
adanya (i) kebebasan, (ii) prosperity, (iii) Equality dan (iv) harapan hidup. Di 
mana keseluruhan hal tersebut harus merujuk pada isu-isu seperti kemiskinan 
(properti) dan operasi (oppression). Berbagai pemikir sosiologi sistemik 
mengkonsepsikan proses pembangunan adalah sama dengan modern Sasih. 
Sebab sebagian lagi menggambarkannya sebagai proses transisional dari 
masyarakat yang berorientasi status ke masyarakat yang berorientasi ke kontrak. 

Dalam bahasa lain seperti meyakini bahwa masyarakat primordial itu 
ditandai dengan menempatkan status yang diperoleh melalui pewarisan, garis 
turunan, dan darah, sebagai suatu yang Kevin Alia sudah sepatutnya di tinggi 
kan. 

Penghormatan atas anak bangsawan, keturunan raja, atau dinasi darah 
biru yang acapkali kita jumpai di masyarakat yang relatif tradisional. Seorang 
anak raja, atau keturunan darah biru atau anak konglomerat, tidak akan 
mendapat perlakuan seperti di kelompok masyarakatnya bila ia masuk Dunia 
kampus misalnya. Dunia kampus diibaratkan dunia yang menjunjung tinggi 

nilai achievement yang merupakan kebalikan dari dunia yang menjunjung nilai 

ascribed. Masyarakat Kurban modern yang plural dan Cosmo politik mungkin 

juga sudah tidak peduli akan ascribed status tersebut. Pastinya masyarakat yang 
tersebut terakhir ini hanya akan menghargai Anda untuk perbuatan anda, 
Pencapaian Anda, yang anda peroleh dari suatu kompetisi, dan bukan 
diperoleh dari suatu warisan, atau KKN, atau karena takdir Anda sebagai anak 
raja. Hak dan kewajiban akan perumus dan terseb dalam bentuk kontrak, 
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dengan dasar filosofi bahwa sesama individu adalah egaliter, setara dan sejajar. 
Bukankah itu dasar pemikiran modern. 

Dalam berbagai sebutan yang lain, kita menjumpai Redfield dengan folk 

to urban proses, Tonnies dengan gemeinschaft to gesselschaft alias bentuk 
Kerukunan solidaritas dan Keku operasian menjadi ke kumpulan yang 

berorientasi pada masyarakat yang berorientasi pada Achievement. Sementara 

itu baper menyebut nya sebagai proses from sacred to secular society. Dan Stalin 
sebagaimana dapat ditebak menyebut nya sebagai suatu proses dari masyarakat 
patriarkhal menuju ke masyarakat industrial. 

Pembangunan seharusnya dimulai dengan mengubah perilaku 
manusianya. Dengan mengubah manusia nya, maka otomatis hal hal lain 
tersebut, pembangunan fisik dan infrastruktur akan dapat dicapai dengan baik. 

B. Kalkulasi ekonomi dan sosial terhadap hukum 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana, dimana dan 
dengan apa kita melakukan pembangunan hukum? Dalam melakukan 
pembangunan hukum kita harus memperhatikan dampak dampak sebagai 
berikut yaitu (satu) biaya sosial, (dua) biaya ekonomi, (tiga) waktu, dan (empat) 
biaya Peradaban. 

Terdapat dua pilihan untuk memanifestasikan hal tersebut, yaitu dengan 
cara revolusi atau reformasi. Yang disebut pertama memiliki keuntungan 
dalam waktu itu sing dalam hal singkatnya waktu yang ditempuh dalam 
melakukan perubahan tersebut. Namun penulis berpendapat bahwa untuk 
melakukan pembangunan, maka cara terbaik yang ditempuh adalah dengan 
melakukan reformasi hukum, bukan revolusi. Mengapa? Hal ini dikarenakan 
dengan menempuh revolusi maka biayanya yang ditimbulkan akan malas 

sekali, yakni dalam hal social cost, economic cost, dan civilization cost.  Dan satu 
hal yang perlu di ingat selalu bahwa dalam reformasi itu merupakan suatu 
proses yang memerlukan waktu. Hasil yang dicapai tidak dapat diperoleh secara 
instan karena hal ini merupakan suatu evolusi serta tidak berwujud. 

 

MASYARAKAT MODERN DAN PRIMITIF 

Di dalam suatu teori terdapat konsep masyarakat tradisional dan modern 
seperti tergambar dalam kontinum berikut ini. 
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Berkaitan dengan pembangunan hukum, di mana kah posisi negara kita? 
Berada di titik mana kah pembangunan hukum / masyarakat kita dewasa ini? 
Apakah sekarang kita sedang menuju kepada suatu masyarakat modern atau 
sebaliknya? Apakah terdapat alternatif alternatif untuk melangkah? Model 
pembangunan hukum apa yang sebaiknya dipilih sebagai suatu referensi? 
Apakah kita seharusnya menuju kepada suatu hukum dan masyarakat yang 
modern / maju? Kalo iya apa sebenarnya atau definisi dari hukum modern dan 
masyarakat modern? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dapat dijawab dengan mengkaji 
beberapa model pembangunan hukum sebagaimana alinea berikut ini. 

 

MODEL PEMBANGUNAN HUKUM 

Dalam melakukan pembangunan hukum atau reformasi hukum, 
terdapat beberapa model yang dapat ditempuh, yaitu antara lain: 

1. Model nasional yang terintegrasi dalam hal ini yang diambil adalah nilai-nilai 
nasional yang ada, kemudian di Integrasikan. Contohnya adalah Amerika 
Serikat dan Uni Eropa. 

2. Model masyarakat asli yang terintegrasi model inilah yang diciptakan oleh 
Profesor Supomo untuk diterapkan di Indonesia. Namun yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam 
budaya dan bangsa nya dapat mengintegrasikan nilai-nilai dari masing-masing 
daerah menjadi suatu nilai universal yang kemudian tumbuh menjadi tertib 
hukum nasional? 

 
 

Primitif / 

Tradisional 
Modern 
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3. Aku barat hal ini terjadi apabila negara berkembang mengambil model 
hukum negara-negara Barat. Misalnya Indonesia mengambil konsep hukum 
pasar modal dari Amerika Serikat. 

4. Model hukum kolonial di banyak negara negara Asia Afrika yang setelah 
merdeka mengadopsi hukum dari negara yang menjajah nya. Contohnya di 
sini adalah negara negara yang tergabung dalam persemakmuran Inggris. 

5. Model rule adalah pedoman peraturan yang dibuat oleh organisasi 
internasional atau asosiasi internasional yang dianjurkan terutama oleh 
negara maju untuk diterapkan sebagai model atau diadopsi oleh suatu negara. 
Biasanya untuk mengatakan bahwa suatu negara sistem hukumnya untuk 
bidang tertentu sudah baik atau tidak adalah dengan melihat apakah negara 
tersebut telah menerapkan atau mengadopsi model-model peraturan yang 

dikeluarkan oleh organisasi dan asosiasi internasional, seperti Uncitral Model 

Rules, Iosco, IAIS, FASB, dan lain-lain. 

6. Hukum yang di trans pelan / implan sebenarnya model ini sangat mirip 
dengan model-model yang disebutkan dalam tiga, 4,5. Pembaruan hukum 
yang ditempuh di sini dipengaruhi oleh pemikiran efisiensi, dengan alasan 

kita tidak perlu bersusah payah melakukan reinvent the wheel. 

 

Berdasarkan uraian di atas adalah menarik untuk dikaji arah yang 
diterapkan oleh Indonesia. Idealnya kita ingin menerapkan ide Bkt model, 
namun seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa banyak kondisi yang 
tidak memungkinkan nilai-nilai daerah ditarik menjadi suatu nilai yang 
berlaku nasional / universal. Kita akan mengalami kesulitan dalam mencari 
nilai nilai universal adat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dewasa 
ini makan yang terjadi sebenarnya adalah kita menerapkan model-model barat, 
kolonial, modern dan Transplantasi. Misalnya seperti telah disebutkan di atas 
bahwa kita mengadopsi sistem hukum pasar modal dari Amerika Serikat di 
mana konsep pasar modal itu sendiri merupakan pranata negara-negara 
kapitalis. Untuk transaksi perdagangan internasional kita juga menerapkan 
model-model seperti UNCITRAL. Hukum kepailitan kita juga masih sebagian 
besar diadopsi dari Belanda. 

Sikap inilah yang sering menjadi ambiguitas di negara negara 
berkembang, seperti Indonesia, di mana mereka tidak ingin terlihat terlalu ke 
Barat-Baratan dan nampak masih terjajah, namun bukan hanya dalam sistem 
hukum yang meniru barat, tetapi juga perilakunya. Sebagai contoh adalah sikap 
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konsum Tif masyarakat dan Australia kebanggaan menjadi benar bagi pejabat 
kita. 

Hal itu semua terjadi juga disebabkan oleh Era Globalisasi dan 
perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dibendung yang 
mengakibatkan batas-batas negara menjadi tidak tampak. Sehingga banyak para 

sarjana yang menyebutkan fenomena dunia saat ini sebagai era the end of the 

state, shrinking world, dan lain sebagainya. 

PIHAK YANG BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM 

Tugas siapa atau pihak mana Yang mempunyai kapasitas dalam 
melaksanakan reformasi hukum? Berkaitan dengan hal tersebut terdapat 
beberapa pendekatan terhadap siapa yang seharusnya mengemban 
dilaksanakan reformasi hukum. Beberapa pihak yang dapat diasumsikan 
berpotensi besar berperan dalam menciptakan pembangunan hukum mungkin 
akan meliputi: 

1. Fungsi eksekutif dan legislatif 

Dalam kehidupan masyarakat negara, akan jelas bahwa para pembentuk 
regulasi dan aturan merupakan Inisiator penataan penertiban perilaku 
masyarakat. Cara dua fungsi tersebut mengarahkan masyarakat adalah misi 
yang diamanatkan oleh konstitusi, dan diantaranya pasti akan melibatkan 
pembentukan hukum, undang-undang dan berbagai aturan pelaksanaannya. 
Ide-ide tentang ke arah mana masyarakat itu dibawa mungkin terpancar dari 
dua fungsi tersebut, namun membuat ide tersebut secara strategis dimuat 
dalam perangkat aturan yang dapat ditaati dan mampu memaksa masyarakat 
untuk taat, bukanlah semudah mengeluarkan ide tadi.  

Rumusan kata-kata yang menggambarkan perilaku Yang diharapkan, 
indikator yang diperlukan untuk dapat mengukur ada tidaknya ketaatan. 
Belum lagi memikirkan strategi agar aturan tersebut berfungsi. Semua ini tidak 
mungkin dilakukan tanpa professionalisme tertentu, seperti para drafter 
perumus undang-undang, para ahli bahasa, mungkin para ahli hukum dan para 
ahli komunikasi pun mau tidak mau harus dilibatkan. Di luar itu belum 
termasuk para ahli di bidang / substansi yang diatur. Jadi jika menghendaki 
pengaturan tentang pertambangan dapat ditaati, pastinya Ali pertambangan 
wajib dilibatkan. 
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2. Tugas birokrasi 

Para birokrat adalah lini berikut yang berperan vital untuk membuat 
aturan ditaati atau tidak ditaati. Mereka meliputi aparat pemerintah di lini 
eksekutif dari atas ke bawah, yang pada intinya berada di lini depan yang 
berhadapan langsung dengan publik atau masyarakat. Mereka juga termasuk 
jajaran pelaksana dan penegak hukum, seperti aparat kejaksaan, polisi, 
maupun lembaga di luar eksekutif seperti lembaga Yudisial alias kehakiman. 
Jika aturan hukum di tataran ini tidak secara konsisten dilaksanakan, maka 
dengan mudah akan melahirkan Ignorance disisi publik. Upaya 
Memanfaatkan setiap aturan di lembaran negara, dimaksudkan untuk 
memenuhi fungsi publikasi, dan sebagai akibatnya untuk membuatnya 
diketahui oleh publik. Logikanya bila para birokrat ini memperpanjang 
birokrasi, membebani ekstra biaya, maka sama dengan menjauhkan hukum 
dari kemungkinan ditaati. Sebab masyarakat membalasnya. Itulah kausalitas 
yang besar kemungkinan terjadi. Bila lembaga peradilan dijauhi, sanksi aparat 
eksekutif bisa di Elakkan dengan suap, maka apa yang disebut dengan tatanan 
publik telah lumpuh. Dengan kata lain penegakan hukum gagal berfungsi. 
Akan terjadi dialenasi tatanan publik dengan tatanan masyarakat swasta. 

3. Masyarakat atau swasta 

Belum punya tatanan publik seperti yang tersebut di atas, membuat 
tatanan masyarakat di luar itu untuk menciptakan tatanan nya sendiri, 
termasuk menciptakan sistem solusi bagi berbagai masalah yang mereka hadapi 
secara in ternal. Kalangan profesional, kalangan pengusaha, kalangan 

korporasi, dan berbagai kelas there sup sub sistem masyarakat merumuskan best 
praktis untuk kalangan mereka sendiri. Menciptakan asosiasi, dengan kode 
perilaku serta mekanisme mengatasi konflik sendiri, meliputi sistem sanksi 
sosial maupun sistem pemulihan nya masing-masing, sebab mereka ingin 
bertahan Untuk kelangsungan eksistensi mereka. Sementara mereka tidak 
mampu mengubah kelumpuhan sistem tatanan publik yang ada. Padahal 
dengan mengglobal nya dunia maka standar kinerja dan pencapaian sudah 
merujuk ke standar internasional. Sekalipun untuk sejenak sektor swasta ini 
dapat mengupayakan survei fal nya, itu tidak akan dapat bertahan selamanya. 
Secara jangka panjang mekanisme internal dari sub sub sistem masyarakat mau 
tidak mau akan terseret oleh stagnasi di sektor publik. Oleh sebab itu 
kelumpuhan maupun ketidak berdayaan tatanan publik tetap harus 
Diupayakan dipulihkan. 
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4. Hukum dan nilai publik 

Para teoretisi di dunia hukum dan ilmu sosial, pada umumnya sepakat 
bahwa sebuah aturan akan mudah memperoleh penataannya bila aturan 
tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang masyarakat yakini. Bila sekelompok 
masyarakat meyakini bahwa pencuri itu tidak baik, maka aturan dilarang 
mencuri dapat dikata tidak memerlukan aparat publik untuk menegakkannya. 
Segala tindakan pencurian akan segera dan secara otomatis bahkan tanpa 
memerlukan penetapan pengadilan, akan memperoleh sanksi dari masyarakat 
sendiri. Dengan sendirinya bila aturan hukum itu mengatur hal-hal yang tidak 
sejalan dengan nilai yang diyakini makan sebaliknya lah yang akan terjadi. 
Akibatnya untuk berbagai aturan hukum yang berada di wilayah yang bebas 
nilai seperti aturan lalulintas, pajak, deell L., Maka akan membawa si individu 
ke perhitungan rasional yang di kalkulasikan dengan kepentingan nya masing-
masing. Itu sebabnya aturan lalulintas acapkali dilanggar, demikian pula 
kewajiban bayar pajak. Apalagi bila di masyarakat telah muncul keyakinan 
bahwa pembayaran pajak tidak disalurkan ke negara, namun masuk ke kantong 
beberapa para aparat nya. Sekalipun fenomena ini tidak seluruhnya benar, 
namun keraguan yang ada cukup melahirkan keengganan para wajib pajak 
untuk memenuhi aturan tersebut. Dengan uraian di atas maka dapat dijelaskan 
apabila pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang selama ini dianggap 
tidak mendapat dukungan masyarakat, akan amat sulit diberantas. Sebab 
masyarakat belum menganggap bahwa peniruan suatu hak atas cipta / karya 
tertentu adalah suatu kesalahan. Bahkan secara nilai moral masyarakat, peniru 
one dianggap sebagai berkah, dan si pencipta akan mendapat imbalan sebagai 
amal. Oleh sebab itu bila dicermati lebih jauh kita dapat menyaksikan di 
berbagai tayangan layar kaca dan iklan yang mencoba mengubah gambaran 
bahwa penjiplakan dan peniruan Haki adalah pencurian. Upaya ini sebetulnya 
harus dibaca sebagai suatu strategi untuk mengasosiasikan pelanggaran Haki 
dengan nilai yang hidup di masyarakat, yakni bahwa pencurian itu tidak baik 
dan melanggar hukum. 

Suatu proses pembangunan hukum seharusnya melibatkan masyarakat 
pada umumnya, dan aparat penegak nya sekaligus. Hal inilah yang acapkali 
tidak disadari sepenuhnya oleh pengatur di Indonesia. Pada umumnya 
terdapat kesan bahwa pembuatan suatu perundang-undangan hanya 
membebankan kewajiban sepihak kepada masyarakat saja, dan tidak terhadap 
para penegak hukum, maupun jajaran birokrat yang menerapkan aturan 
tersebut. Karenanya bukan hal yang aneh bahwa pelaksanaan hukum tidak 
berjalan efektif. Satu diantaranya disebabkan oleh ketidakmampuan dan 
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ketidaksiapan apa ada. Baik dalam menginterpretasikan aturan, maksud dan 
tujuan aturan. Tapi juga apa kewenangan dan kewajibannya selaku aparat. 
Tidaklah mengherankan bila terjadi kasus di mana seorang yang menjalankan 
professi seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, tiba-tiba ditangkap 
oleh kepolisian dan dipenjara untuk itu. 

Hambatan lain adalah kegagalan untuk memelihara konsistensi 
penafsiran dan interpretasi aturan yang diakibatkan oleh mutasi jarak jajaran 
birokrasi. Sebagai misal peraturan yang dibuat oleh jajaran birokrasi tertentu. 
Karena adanya mutasi, seringkali pejabat baru dalam birokrasi tersebut tidak 
mengetahui dan memahami substansi dan jiwa dari mengapa peraturan 
tersebut dibuat oleh pendahulunya. Tidak terjadi peralihan visi dan misi. 
Sehingga seringkali terjadi ketidak si Nambungan jajaran birokrasi kita. Harga 
yang harus dibayar adalah ketidakpastian hukum, dan masyarakat yang harus 
menanggungnya. Perjalanan suatu hukum (Undang-undang) menuju 
kepatuhan oleh masyarakat dan aparat sangatlah panjang dan kompleks. Oleh 
karena itu sewajarnyalah, dan bukanlah mengada ada bila diperlukan bantuan 
dari para intermediari, seperti Ali hukum, ahli politik, Ali komunikasi, 
profesional dan akademisi, untuk memperlancar proses tersebut. 

Sosiologi dan antropologi akan meneliti untuk mengetahui sejauh mana 
suatu hukum positif itu dibutuhkan oleh masyarakat dan efektivitas suatu 
perundang-undangan. Apabila akan dituangkan dalam perundang undangan, 
maka peran ahli hukum atau pengacara dibutuhkan untuk meneliti secara 
normatif yuridis apakah undang-undang yang akan dibuat tersebut 
bertentangan dengan undang undang lainnya. Ekonom dapat memberikan 
penilaian apakah pemberlakuan undang-undang tersebut akan menimbulkan 
efisiensi dalam masyarakat. Hal ini semua tentunya memerlukan komitmen 
tinggi para politisi yang duduk di legislatif maupun birokrat untuk mendukung 
proses tersebut. 

 

PRA KONDISI PEMBANGUNAN HUKUM 

Untuk mencapai hal tersebut, harus terdapat suatu prakondisi agar 
reformasi hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi. Beberapa hal 
yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 
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1. Ekspektasi masyarakat.  

Dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan maka yang 
harus diperhatikan dan didengar adalah masyarakat yang akan terkena 
peraturan tersebut. Suatu peraturan akan efektif kalau tumbuh dari masyarakat 
yang di aturnya. Suatu contoh di dunia ekonomi yang lebih teknis misalnya, 
Haki, perdagangan, ekspor impor, perbankan atau pasar modal, maka aturan 
hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas atau pengatur di sektor sektor 
tersebut, dapat dipastikan pengatur atau pengawas akan melibatkan para 
pemain dan masyarakat di sektor tersebut. Sebab bila tidak hampir dapat 
dipastikan bahwa muncul hambatan hambatan di tataran implementasi nanti. 
Merupakan hal-hal yang secara teknis agak sulit dipahami atau dikenali oleh 
pengatur yang bukan pemain, apalagi bagi mereka yang hanya memiliki karir 
sebagai birokrat selama ini. Melibatkan para rosul aku Pan dalam proses 
penyusunan kaidah hukum untuk ditaati sebetulnya juga selaras dengan proses 
demokratisasi, di mana masyarakat diundang untuk mengatur diri sendiri. Hal 
ini justru lebih mampu menjamin potensi penataannya, dibanding dengan bila 
masyarakat secara tiba-tiba dikenai kewajiban tertentu karena aturan. Reaksi 
yang dapat diduga adalah penolakan. pertama karena tidak paham dan tidak 
mengerti, kedua, karena terkesan adanya pemaksaan. 

2. Tingkat pemahaman masyarakat.  

Tingkat pemahaman masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Ada pendapat yang mengatakan 
bahwa kalau suatu masyarakat masih dalam taraf hidup sekedar untuk mengisi 
perut dulu, maka implementasi suatu undang-undang akan sulit ditegakkan. 
Sebagai contoh bila pedagang kaki lima harus diusir demi ketertiban, maka 
akan sulit bagi mereka untuk memahami bahwa Petik lebih mendahului 
kepentingan upaya cari makan yang artinya menghidupi keluarga dan anak-
anak. Tidak dapat disangkal bahwa pola pikir mereka masih di tataran itu. Itu 
sebabnya betapapun sering petugas tatib mengusir mereka dari pinggir jalan, 

mereka akan tetap kembali. Sebuah penelitian mengenai why people obey the law 
juga mengindikasikan bahwa orang tua dan kaum perempuan cenderung 
Untuk selalu ta’at dengan hukum. Mengapa? Karena dia yang terbangun dan 
tumbuh di kelompok ini adalah tertib itu sendiri. 

Hal penting lain, dalam proses pembuatan undang-undang adalah 
transparansi. Walaupun terdapat mekanisme publik untuk mengetahui proses 
pembuatan undang-undang serta dilibatkannya tenaga ahli dan akademisi 
dalam proses penyusunan nya namun hal tersebut tampaknya hanya sekadar 
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formalitas belaka. Seringkali produk akhir dari penyusunan undang undang 
akan berbeda dari yang di diskusikan dengan publik karena adanya deal-deal 
tersembunyi yang tidak diketahui publik. 

3. Biaya sosial.  

Biaya dalam pembuatan suatu undang-undang di negara kita sangat lama 

hal, termasuk biaya formal dan Informa all. Suatu perundang undangan agar 
efektif memerlukan penegakan dan pengawasan. Biaya untuk pengawasan juga 
tidaklah murah, karena diperlukan kesiapan aparat dan prasarananya. 
Kemudian apabila undang undang tersebut dipaksakan walaupun tidak sesuai 
dengan nilai dalam masyarakat, maka sangat dapat dimungkinkan terjadinya 

sosial disobedience yang juga mahal dampaknya. 

4. Perilaku masyarakat.  

Agar undang-undang dapat dipatuhi maka harus diupayakan 
pendekatan-pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat. Mengubah 

perilaku tidak dapat dilakukan secara plug and play. Pengundangan suatu 
peraturan tidak menjamin adanya kepatuhan dalam masyarakat. Ketidaktaatan 
masyarakat seringkali terjadi karena mereka melihat pihak lain atau bahkan 
Aparatnya melanggar ketentuan tersebut. Oleh karenanya, kesiapan aparat dan 
penegakan hukum merupakan kunci efektivitas suatu perundang-undangan. 
Untuk mempelajari perilaku kepatuhan masyarakat terhadap hukum ada 

baiknya diperhatikan teori fungsi peran (role function teori) sebagaimana berikut 
ini. 

 

TEORI TENTANG PERAN DAN FUNGSI 

Dalam teori ini kita menyinggung bagaimana tiap individu itu dalam 
kehidupannya sehari-hari sebetulnya menjalankan berbagai peran atau fungsi. 
Terkadang disadari terkadang juga tidak. Sejalan dengan tujuan membuat 
berbagai peran tersebut dapat dijalankan secara lancar, bakat individu di setiap 
peran yang harus dia jalani terpaksa mencari rujukan atau standar perilaku 
yang dapat dipakai pegangan. Rangkaian aturan hukum yang ada dalam suatu 
masyarakat sebetulnya adalah Kasana standar yang dapat dipakai oleh setiap 
pemegang peran untuk dapat menjalankan perannya dengan baik. Tentu selain 
aturan hukum, termasuk dalam khazanah standar perilaku juga dapat dicari 
dari norma agama, ataupun norma sosial. 
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Dalam konteks ini ke sana acuan perilaku, maka sebuah aturan hukum 
sebetulnya memuat unsur-unsur penciptaan norma. Yakni memberikan apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh, memberikan bagaimana cara atau 
prosedur melakukan sesuatu. Secara garis besar sebenarnya pembuatan hukum 
sendiri, bermaksud untuk: 

1. Merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang / 
diperbolehkan 

2. Memberikan perilaku yang diharapkan 
3. Mengintegrasikan permasalahan-permasalahan yang muncul melalui 

lembaga Yudisial 
4. Merumuskan objektif masyarakat 

Tugas penegak/ aparat hukum adalah untuk memastikan bahwa aturan-
aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Namun sebenarnya law making itu 
ditujukan kedua arah, yaitu kepada masyarakat dan juga penegak hukum, 

kedua-duanya adalah role occupant untuk menegakkan aturan tersebut. Di 
sinilah sering terjadi salah kaprah bahwa seolah-olah hukum itu hanya 
diberlakukan kepada masyarakat sedangkan aparat hukum tidak diwajibkan 
untuk mematuhinya. Norma yang mengatur bahwa pada lampu merah kita 
harus berhenti, bukan hanya harus dipatuhi oleh pengendara tetapi juga oleh 
polisi itu sendiri. Kewajiban membayar pajak yang dibebankan kepada warga 
negara tidak membebaskan petugas pajak untuk tidak membayar pajak. 

Lawmaking yang berisi norma-norma untuk dipatuhi menghendaki 
adanya proses Timbal balik dari perilaku para rule aku Pan. Perilaku yang 
diharapkan adalah conforming behaviour, terhadap aturan tersebut, pada 

tahap inilah yang disebut dengan komplit to the rules kepatuhan terhadap 
aturan. Apabila aturan aturan telah mencapai pada suatu tingkat kepatuhan, 
maka fungsi obyektif masyarakat dapat dicapai (sosial goal). 

Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah program keluarga 
berencana (KB) yang dicanangkan oleh pada waktu pemerintahan orde Baru. 
Program KB sebenarnya merupakan upaya mengubah perilaku masyarakat 
melalui hukum. 

Tujuan yang hendak dikehendaki adalah menekan ledakan populasi 
penduduk yang pada akhirnya adalah juga untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Dalam menjalankan program tersebut pemerintah tidak melarang 
keluarga untuk memiliki banyak anak, tetapi memberikan insentif, berupa 
subsidi / tunjangan hanya kepada hanya sampai kepada anak kedua. Program 
ini sebenarnya dapat dikatakan sukses. Sekarang ini dapat dilihat bahwa 



19 
 

masyarakat sudah sadar untuk tidak memiliki banyak anak, walaupun mungkin 
sekarang motivasi nya adalah rasionalitas ekonomi. 

Teori yang tampak sederhana sebagaimana diuraikan di atas, seringkali 
dalam praktek mengalami kesulitan, di mana tingkat kepatuhan masyarakat 
terhadap aturan hukum sangatlah rendah. Mengapa hal ini dapat terjadi? 
Respons masyarakat terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh pilihan pilihan 
yang ada disekitarnya sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Variabel 
pilihan tersebut antara lain berupa kulture, kepentingan pribadi, ekonomi, 
kalkulasi biaya dan manfaat, dan lain sebagainya. 

Sangat tidak mungkin untuk mengandalkan Asas yang mengatakan 
sekali diundangkannya peraturan maka masyarakat dianggap mengetahuinya. 
Ketidaktahuan masyarakat berakibat tidak dipatuhi aturan tersebut. Namun 
demikian, walaupun masyarakat / individu mengetahui adanya suatu aturan, 
mereka akan melihat dan berkaca kepada sekeliling nya. Apabila dilihat orang 
lain melanggar suatu aturan dan tidak dikenai sanksi, maka terpikir 
dibenaknya untuk apa dirinya mematuhi aturan. Apabila mereka melihat 
aparat penegak hukum juga melanggar aturan maka seringkali masyarakat juga 
menjadi tidak Patuh. Di sinilah masyarakat memiliki banyak pilihan pilihan 
untuk bertindak terhadap suatu aturan. Dalam bertindak mereka seringkali 
hanya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan ekonomis, tindakan 
mana seringkali tidak sesuai dengan yang di ekspektasi oleh aturan. 

Untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasi hal tersebut maka 
sangatlah mutlak untuk dilakukannya penelitian, asesmen penilaian dan 
penciptaan yang dilakukan secara Holistik atau menyeluruh. 

 

KETERBATASAN HUKUM UNTUK DAPAT BERFUNGSI SECARA 
EFEKTIF 

Kondisi-kondisi apa saja yang teridentifikasi dapat menghambat, dan 
sebaliknya mendorong agar hukum dapat efektif berfungsi? Telah banyak studi 
yang mencoba memaparkan dan mengidentifikasi masalah di atas. Perlu di 
ingat bahwa hukum itu sendiri bukanlah tujuan akhir. Ia lebih sebagai suatu 
tool atau sarana bagi suatu masyarakat negara untuk mengarahkan suatu proses 
menuju ke arah tujuan akhir yang diamanatkan bersama. Terkadang hukum 
pun bila difungsikan secara maksimal dapat berpotensial bertindak sebagai 
kontrol sosial. 
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PENUTUP 

Permasalahan utama di negeri kita adalah seringkali pembuatan undang-
undang tersebut tidak aplikatif di masyarakat karena pembuat undang-undang 
tidak melakukan penelitian terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah undang-
undang yayasan. Walaupun mungkin maksud pembuat undang undang adalah 
baik, yaitu menghapuskan kemungkinan Penyalahgunaan yayasan sebagaimana 
dilakukan oleh penguasa orde Baru, namun mereka tidak memikirkan 
keberadaan yayasan-yayasan kecil untuk dapat mematuhi ketentuan dalam 
undang undang tersebut. Adalah tidak masuk akal dan adil bagi yayasan kecil/ 
tradisional, misal yayasan Wakaf, di mana pengurusnya tidak boleh menerima 
penghasilan, sedangkan hidupnya sangat tergantung kepada keberadaan 
yayasan tersebut. 

Kemudian, kewajiban melaksanakan pembukuan sangatlah 
memberatkan yayasan yayasan kecil yang tidak memiliki kemampuan atau 
membayar tenaga ahli untuk melakukan hal tersebut. Sangat kecil 
kemungkinan kita melihat bahwa undang undang ini akan dipatuhi 
sepenuhnya. 

Kelemahan lain dari perundang-undangan kita adalah seringkali undang-
undang tersebut selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Hukum 

di Indonesia sulit untuk menjadi social tool of Engineering sebagaimana 
diciptakan oleh Roscue Pound. belum lama diberlakukan, suatu undang 
undang acapkali harus diganti atau diamandemen. Hal ini menunjukkan 
ketidakmampuan pembuat undang undang untuk menciptakan hukum yang 
futuristik yang dapat memprediksi perilaku masyarakat sehingga akan berumur 
panjang. Undang-undang yayasan juga merupakan suatu contoh di mana 
belum genap tiga tahun undang-undang tersebut berlaku harus diamandemen 
karena adanya desakan dari masyarakat. 

Contoh yang baik adalah konstitusi negara Amerika Serikat yang telah 
berumur ratusan tahun tetapi tetap tidak diganti. Hal ini menunjukkan betapa 

luar biasanya founding father is negara paman Sam tersebut yang memiliki 
kemampuan melihat jauh ke depan. Sama halnya dengan UUD 1945, penulis 
berpendapat seharusnya UUD 1945 tidak perlu diamandemen. Penambahan 
pasal pasal baru dalam anak amandemen UUD 1945 sebenarnya dapat 
dilakukan dengan memulai pembuatan undang undang sebagai 



21 
 

pengejawantahan nya atau dilakukan melalui konvensi kenegaraan (misal 
pembatasan masa jabatan presiden). 

Sebagai penutup adalah baik kiranya kita memperhatikan pendapat 
negara one berikut ini berkaitan dengan apa yang menjadi suatu karakter 

penentu. Sir Winston Churchill Mengatakan bahwa: The price of greatness is 

responsibility. mantan perdana menteri Singapura, Lee Kuan Yew, lebih lanjut 
mengatakan bahwa dasar Supremasi hukum hanya dapat ditegakkan dengan 
hadirnya disiplin. 

 

Sumber: Newsletter No. 61/Juni/2005, “Tata Kelola yang Baik/ Good Government”, 

Penerbit PPH, 2005 

 


