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Problematika Penegakan Hukum di Indonesia 

Dalam Perspektif Sosiologi Hukum 

Oleh: Ahsanul Minan 

 

“Berikan hamba polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, maka saya akan dapat 

menegakkan hukum, mekipun undang-undangnya tidak baik”  

(Prof. Traverne, ahli Hukum dari Amerika) 

 

Statement Professor Traverne tersebut di atas, akan sangat menggelitik dan sekaligus 

relevan dengan situasi kekinian yang berkembang di Indonesia. Dalam konteks yang berbeda 

namun dengan misi yang hampir sama, Ir. Soekarno juga pernah menegaskan: “berikan 

padaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia”. Kedua statement tersebut di atas, pada 

dasarnya menunjukkan betapa factor individual behavior menjadi salah satu factor penting 

yang tidak dapat diabaikan dalam proses perubahan sosial terutama dalam pembangunan 

hukum (law development).  

Dalam setiap Negara yang menganut system negara hukum (rechstaat)1
 maka 

supreme of constitution dan rule of law menjadi pilar pertama untuk memastikan terjaminnya 

hak-hak asasi manusia dan terlaksananya system pemerintahan yang demokratis. Konstitusi 

sebagai consensus dasar seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan baik dalam bentuk 

tertulis, maupun konstitusi tidak tertulis (seperti yang dipraktekkan di Inggris) dijadikan 

sebagai rujukan utama bagi seluruh produk hukum di bawahnya. Dan selanjutnya, untuk 

memastikan kepatuhan dan konsistensi terhadap konstitusi maka seluruh praktek 

penyelenggaraan pemerintahan dan tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik harus diatur 

berdasarkan ketentuan hukum yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang. System ini 

pula menjadi salah satu parameter dari konstruksi sosial masyarakat modern.  

Dalam konteks demikian, hukum seharusnya menjadi acuan utama dalam mengatur 

tata kehidupan kenegaraan. Namun, dalam kenyataannya, memang hukum dan undang-

undang seringkali tidak mampu menghasilkan norma dan kaidah hukum yang sesuai dengan 

nilai-nilai keadilan. Hal ini tidak lepas dari sebab bahwa hukum dan undang-undang 

                                                           
1
  Pasal 1 ayat (3), amandemen ketiga UUD 1945. 
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merupakan produk dari lembaga legislative melalui proses politik yang didalamnya terbuka 

peluang bagi negosiasi politik.  

Ada beberapa factor yang mempengaruhi “relativitas kebenaran” produk perundang-

undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislative, pertama system pemilu yang menjadi 

sarana rekrutmen anggota legislatif mendorong dihasilkannya kelompok mayoritas politik 

sebagai pemenang dan pada akhirnya menjadi penentu arah kebijakan di parlemen. Padahal 

dalam prakteknya, belum tentu pandangan mayoritas ini akan dapat mencerminkan kebenaran 

dan keadilan, bahkan dalam banyak kasus yang muncul kemudian adalah bentuk-bentuk 

tirani mayoritas, sehingga pada akhirnya, dalam proses politik pembuatan undang-

undang/hukum, majority rule yang paling menentukan dan sering mengabaikan minority 

rights. Dalam konteks Indonesia, besarnya jumlah produk perundang-undang/hukum yang 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu cerminan dari relativitas kebenaran 

produk peraturan perundang-undangan tersebut, jika diperbandingkan dengan konstitusi 

sebagai hukum dasar 
2
. 

Kedua, Pemilu diikuti oleh partai politik, dimana system kepemimpinan partai politik 

belum tentu sepenuhnya dapat memastikan diserapnya aspirasi rakyat dalam proses 

penentuan kebijakan partai. Partai politik justru lebih dikendalikan oleh kelompok kecil elit 

partai yang memiliki agenda tersendiri dan acapkali berbeda dengan agenda konstituennya, 

atau setidaknya seringkali berbeda dari visi, misi dan program yang dijanjikan pada saat 

kampanye pemilu. 

Dalam konteks inilah, maka statement Prof. Traverne menjadi relevan, yakni ketika 

hukum dan undang-undang tidak mampu mengemban nilai-nilai kebenaran dan keadilan, 

maka yang diperlukan adalah intergritas para aparat penegak hukum, antara lain polisi, jaksa 

dan hakim. Dalam situasi lemahnya system hukum, maka integritas aparat penegak hukum ini 

akan menjadi garda terakhir untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 

                                                           
2
  Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang sebanyak 78 

permohonan, melakukan pengujian terhadap 18 undang-undang, dan mengeluarkan 44 putusan pengujian 

undang-undang. (lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mengawal Demokrasi Menegakkan 

Keadilan Substantif, Refleksi Kinerja MK 2009 dan Proyeksi 2010) 
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Dalam konteks sosiologi hukum, salah satu teori utama yang banyak dianut adalah 

hukum sebagai alat pengendalian sosial
3
 (law as social control). Sebagai sebuah alat untuk 

mengendalikan perilaku sosial, hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan 

sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga 

digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan sosial yang 

telah ditetapkan
4
.  

Memang pada dasarnya, hukum sebagai alat social control diwujudkan dalam dua 

bentuk yakni control informal dan control formal. Control informal ditempuh melalui norma 

dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Control informal ini dapat berlaku 

efektif dalam masyarakat yang masih tradisional dimana relasi antar individu masih sangat 

intensif, atau dalam istilah Durkheim disebut sebagai masyarakat sederhana (simple 

societies).  

Sedangkan hukum dan undang-undang menjadi alat social control dalam arti formal, 

dimana heterogenitas dan kompleksitas masyarakat tidak dapat dikendalikan hanya dengan 

informal sosial control melalui norma-norma sosial. Clinard dan Meier menegaskan bahwa 

formal sosial control didasarkan kepada aturan hukum yang penegakannya dimandatkan 

kepada institusi-institusi khusus.  

Namun, efektifitas hukum sebagai alat control sosial memerlukan beberapa pra-syarat 

sebagai berikut: 1)adanya sanksi bagi pelanggar dan instentif bagi orang yang mematuhi 

aturan hukum, 2) adanya komitmen sosial.  

Dalam konteks ke-Indonesia-an, problem yang dihadapi sangatlah kompleks. 

Indonesia secara formal menganut system Negara hukum (rechstaat)sebagaimana termaktub 

dalam UUD 1945. Konsep ini dianut guna memastikan terpenuhinya hak-hak asasi manusia, 

antara lain terjaminnya asas kesetaraan warga Negara di depan hukum (equity before the 

law), asas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan public (participatory), serta 

asas kepastian hukum (law certainty).  

                                                           
3
  Steven Vago mendefinisikan sosial control sebagai cara anggota masyarakat untuk memelihara stabilitas dan 

mempromosikan tata perilaku yang diprediksikan. Menurut Vago, ada beberapa cara untuk melakukan 

control sosial, dimana hukum hanya menjadi salah satunya.  

4
  David N. Schiff, Hukum sebagai Suatu Fenomena Sosial, dalam “Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum”, 

editor: Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, Penerjemah: Rnc. Widyaningsih, SH., dan G. 

Kartasapoetra, Bina Aksara, Jakarta, 1981, halaman 254. 
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Di hampir semua Negara demokratis, selalu diberlakukan beberapa parameter utama 

yakni: (1) digunakannya konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi (supreme of constitution) 

dan hukum sebagai acuan bagi praktek penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dan sosial 

(rule of law), (2) diadopsinya system pembagian/pemisahan kekuasaan yang membagi dan 

memisahkan antara kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif, (3) bahkan dalam 

beberapa situasi tertentu, dikembangkan pula system yang memungkinkan masyarakat secara 

langsung terlibat menjadi kekuatan pengontrol (sosial/community based control) di luar 

fungsi yang diperankan oleh institusi legislative sebagai manifestasi dari perwakilan rakyat, 

misalnya pembentukan komisi-komisi negara yang bersifat independen yang diberi tugas 

untuk mengawasi kinerja badan public, atau melalui penerapan system deliberative 

democracy yang banyak diterapkan di negara berkembang. 

Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan dimana kekuasaan pembentuk undang-

undang diberikan kepada legislative sebagai wakil rakyat, sedangkan kekuasaan untuk 

melaksanakan undang-undang diberikan kepada eksekutif, sedangkan kekuasaan untuk 

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan undang-undang diberikan kepada yudikatif, 

diandaikan secara ideal akan mampu membentuk system pemerintahan yang demokratis dan 

mampu menjamin terpenuhinya hak-hak asasi warga Negara. 

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga legislatif yang diisi oleh 

wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum belumlah dapat dijamin akan 

mampu menghasilkan produk perundang-undangan yang baik, meskipun teori umum 

mengatakan bahwa Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Atau dalam 

bahasa yang lebih ekstrim dapat disebut bahwa kebenaran dalam system demokrasi adalah 

kebenaran menurut suara mayoritas. Mengapa ? 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi “relativitas kebenaran” produk perundang-

undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislative, pertama system pemilu yang menjadi 

sarana rekrutmen anggota legislative mendorong dihasilkannya kelompok mayoritas politik 

sebagai pemenang dan pada akhirnya menjadi penentu arah kebijakan di parlemen. Padahal 

dalam prakteknya, belum tentu pandangan mayoritas ini akan dapat mencerminkan kebenaran 

dan keadilan, bahkan dalam banyak kasus yang muncul kemudian adalah bentuk-bentuk 

tirani mayoritas, sehingga pada akhirnya, dalam proses politik pembuatan undang-

undang/hukum, majority rule yang paling menentukan dan sering mengabaikan minority 

rights. Dalam konteks Indonesia, besarnya jumlah produk perundang-undang/hukum yang 
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dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu cerminan dari relativitas kebenaran 

produk peraturan perundang-undangan tersebut, jika diperbandingkan dengan konstitusi 

sebagai hukum dasar 
5
. 

Kedua, Pemilu diikuti oleh partai politik, dimana system kepemimpinan partai politik 

belum tentu sepenuhnya dapat memastikan diserapnya aspirasi rakyat dalam proses 

penentuan kebijakan partai. Partai politik justru lebih dikendalikan oleh kelompok kecil elit 

partai yang memiliki agenda tersendiri dan acapkali berbeda dengan agenda konstituennya, 

atau setidaknya seringkali berbeda dari visi, misi dan program yang dijanjikan pada saat 

kampanye pemilu. 

Di sisi lain, dalam ranah implementasi undang-undang yang wewenang 

pelaksanaannya diberikan kepada pihak eksekutif secara empiric sangat rentan terhadap 

praktek penyimpangan dan penyalahgunaan. Terpusatnya kekuasaan pengelolaan sumber 

daya dalam kerangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan seringkali menggoda 

eksekutif untuk melakukan manipulasi dan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri, 

bahkan acapkali mendorong terjadinya berbagai tindakan yang anti-demokrasi untuk 

mempertahankan status quo. 

Dalam konfigurasi politik demikianlah, posisi dan peran kekuasaan yudikatif menjadi 

sangat penting dalam melakukan control terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, baik menyangkut kepatuhan eksekutif, legislative maupun masyarakat dalam 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Lembaga yudikatif menjadi satu-satunya alat 

kekuasaan yang berperan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Kekuasaan peradilanlah yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak 

warga Negara dari praktek ketidakadilan, menjadi alat pengendali terhadap pihak eksekutif 

dan legislative dalam praktek pelaksanaan produk perundang-undangan. 

Namun, idealitas fungsi dan peran kekuasaan peradilan ini secara empiric juga 

seringkali tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menegakkan hukum, 

bahkan tak jarang menjadi bagian dari konspirasi dalam melindungi kepentingan kekuasaan. 

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor; pertama, 

                                                           
5
  Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian undang-undang sebanyak 78 

permohonan, melakukan pengujian terhadap 18 undang-undang, dan mengeluarkan 44 putusan pengujian 

undang-undang. (lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mengawal Demokrasi Menegakkan 

Keadilan Substantif, Refleksi Kinerja MK 2009 dan Proyeksi 2010) 
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kekuasaan yudikatif mendapatkan mandat secara teknis untuk menjalankan fungsi penegakan 

hukum melalui undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislative. Sebagaimana 

dikemukakan sebelumnya, model dan praktek pembuatan perundang-undangan di DPR tidak 

dapat dilepaskan dari tarik menarik kepentingan politik, dan cenderung diwarnai oleh tirani 

mayoritas yang acapkali mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Di sisi lain, produk 

peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh penegak hukum juga merupakan 

produk lembaga legislative, yang tentunya tidak dapat lepas dari kecenderungan tersebut di 

atas. Artinya, hukum yang harus ditegakkan oleh lembaga yudikatif tidak dapat terlepas dari 

aroma “kebenaran relatif” dari produk perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPR. Salah 

satu contoh konkrit dari bentuk lain penundukan terhadap kekuasaan yudikatif ini adalah 

munculnya rencana pengajuan RUU anti korupsi oleh Pemerintah kepada DPR, yang 

berpotensi mengkerdilkan gerakan pemberantasan korupsi
6
. 

Kedua, kewenangan dan mekanisme kerja lembaga yudikatif diatur melalui UU 

nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7
. Meskipun hakim merupakan pejabat 

Negara yang bekerja di institusi Negara yang bersifat mandiri, namun pegawai yang bekerja 

di institusi peradilan merupakan pegawai negeri. Di sisi lain, kepolisian yang memiliki peran 

sebagai penyidik, jaksa selaku penuntut, yang menjadi bagian dari aparatur penegak hukum 

memiliki posisi sebagai “pegawai pemerintah”. Polisi secara tegas ditetapkan sebagai 

pegawai negeri sehingga harus tunduk kepada Pemerintah
8
. Demikian juga dengan jaksa. 

System manajemen aparatur di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai status 

kepegawaian dari pegawai yang bekerja di lembaga Negara yang bersifat independen seperti 

Mahkamah Agung. Semuanya ditundukkan ke dalam Undang-Undang kepegawaian yang 

secara halus telah mendorong institusi penegak hukum untuk dapat “dikendalikan oleh tangan 

pemerintah” dan pada akhirnya mereduksi independensinya. 

                                                           
6
  Apabila dicermati, draft RUU yang disusun Pemerintah ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan 

korupsi melalui .. pendekatan; pertama menghapus pemidanaan terhadap perbuatan korupsi dengan nilai di 

bawah 25 juta apabila pelaku mengembalikan uang yang dikorupsinya (draft pasal 51), dan kedua adalah 

tidak adanya pengaturan tentang batas minimal hukuman.  

7
  Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman pada mulanya diatur melalui UU nomor 14 tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah melalui UU nomor 35 tahun 

1999. Setelah dilakukannya amandemen Konstitusi, maka dilakukan penggantian pengaturan tentang 

kekuasaan kehakiman melalui UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diganti 

dengan UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

8
   UU nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian, pasal 2 ayat (1) 
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Ketiga, mental dan perilaku hakim dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia 

masih belum mampu menghadapi serbuan mafia peradilan
9
 yang pada akhirnya 

mempengaruhi tingkat independensi hakim
10

. Rendahnya insentif mereka sering dituding 

sebagai penyebab suburnya praktek pelacuran jabatan. Tak heran bila kemudian tangan 

hukum hanya perkasa jika berhadapan dengan kaum miskin, dibandingkan jika harus 

berhadapan dengan orang kaya. 

Fenomena demikian dalam jangka panjang menyebabkan munculnya 

ketidakpercayaan public terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya
11

. 

Rasa keadilan public yang tidak mampu dipenuhi oleh lembaga penegak hukum 

mengakibatkan surutnya rasa kepercayaan public. Dan gejala ini juga meluas, tidak hanya 

kepada lembaga yudikatif, tetapi juga ke lembaga legislative dan eksekutif. Hal inilah yang 

kemudian dapat disebut sebagai fenomena distrust society. 

Dalam konteks demikian, maka tidak dapat dihindari diperlukannya peningkatan 

peran control oleh public secara langsung terhadap kinerja lembaga peradilan dan lembaga 

penegak hukum lainnya. System yang mengakomodasi keterlibatan langsung masyarakat 

dalam melakukan control terhadap kinerja lembaga yudikatif dan lembaga penegak hukum 

ini sudah mulai diintrodusir di dalam system ketatanegaraan di Indonesia. System control 

terhadap kinerja hakim semenjak amandemen ketiga atas UUD 1945 diselenggarakan oleh 

Komisi Yudisial, berdasarkan pasal 24B. Komisi ini memiliki wewenang untuk mengusulkan 

calon Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat dan perilaku hakim
12

.  

                                                           
9
  Hasil survey yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan 

Sosial (LP3ES) pada tahun 2008 menyebutkan bahwa 88 % masyarakat meyakini bahwa praktek mafia 

peradilan di Indonesia terjadi. Lihat lebih lanjut dalam Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2009, 

lampiran 3, halaman 12. 

10
  Hasil survey yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan 

Sosial (LP3ES) pada tahun 2008 menyebutkan bahwa 54,6% masyarakat menilai bahwa hakim kurang 

memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugasnya. Lihat lebih lanjut dalam Laporan Tahunan Komisi 

Yudisial tahun 2009, ibid, halaman 5. 

11
  Hasil survey yang diselenggarakan oleh LP3ES pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa praktek mafia 

peradilan telah menjadi “bagian” dari sistem peradilan nasional yang melibatkan hakim, panitera, jaksa, 

pengacara dan polisi dalam jaringan kerja “judicial corruption”. Lihat lebih lanjut dalam Laporan Tahunan 

Komisi Yudisial tahun 2009, ibid, halaman 14. 

12
  Dalam rangka menindaklanjuti mandat pasal 24B ini, pada tanggal 13 Agustus tahun 2004, DPR 

mengesahkan UU nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
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Memang, hingga saat ini kinerja Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan 

penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dinilai oleh beberapa 

kalangan belum cukup efektif 
13

. Disamping terbatasnya kewenangan operasional Komisi ini 

dalam menjalankan tugasnya, masih adanya resistensi dari institusi Mahkamah Agung juga 

menjadi factor yang signifikan dalam menghambat kinerja KY. Namun, KY tetap memiliki 

posisi yang kuat, peran yang penting, serta memiliki modal sosial yang besar berupa 

dukungan public dalam menjalankan misi pengawasan perilaku dan penegakan etika hakim. 

Yang diperlukan ke depan adalah, memperkuat partisipasi masyarakat dalam 

memberikan informasi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh hakim kepada Komisi 

Yudisial, serta memperkuat wewenang komisi ini sehingga dapat bekerja secara lebih 

maksimal.  

 

                                                           
13

  Laporan Tahunan Komisi Yudisial, opcit., halaman 13. 


