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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sistem Hukum  

Sistem adalah statu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sebagai unsur 

pendukung. Masing-masing bagian atau unsur tersebut saling berhubungan secara 

fungsional, resiprosal (timbal-balik, pengaruh-mempengaruhi) dan  saling 

ketergantungan (interdependent).1 

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan 

kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk 

suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang 

terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem 

menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur2. 

Sistem adalah perangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk 

totalitas. Selain itu pengertian hukum adalah peraturan atau tata tertib yang 

mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusiadan 

manusia lainnya dalam masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan dalam 

pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Hukum yang berlaku di indonesia di sebut 

hukum nasional. Tata hukum nasional itu terdiri dari hukum tertulis dan tidak 

tertulis.

                                                 
1 Diunduh tanggal 9 juni 2014 http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/07/sistem-hukum-1-

pengertian.html 
2 Diunduh tanggal 9 juni 2014 http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/05/sistem-

hukum-indonesia.html  
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Pengertian Sistem Menurut Harijono Djojodihardjo, Suatu sistem adalah 

sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan 

hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu 

kesatuan secara fungsional.3 

Pengertian Sistem Menurut Lani Sidharta, Sistem adalah himpunan dari 

bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan 

yang sama.4 

Pengertian Sistem Menurut Murdick, R.G,  Suatu sistem adalah seperangkat 

elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-prosedure/bagan-bagan 

pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan 

mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk 

menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. 

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya 

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan 

terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum5 

                                                 
3 Diunduh tanggal 9 juni 2014 http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-sistem-menurut-

para-ahli.html 
4 Diunduh tanggal 9 juni 2014 http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-sistem-menurut-

para-ahli.html 
5Diunduh tanggal 9 juni 2014 pengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-sistem-hukum-

nasional.html 
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Sistem Hukum merupakan keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang 

membangun serta menggerakkan hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan 

bermasyarakat6  

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia ini dapat dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu pertama sistem civil law yang dianut oleh negara-negara Eropa 

Daratan seperti antara lain Belanda, Perancis Italia, termasuk Indonesia. Kedua 

adalah sistem common law yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti 

Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-

negara persemakmuran dan sebagainya. 

 

1. Sistem Hukum di Indonesia 

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. 

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan 

hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah 

Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran 

apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa 

Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat 

yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di 

Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, 

Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan 

                                                 
6Diunduh tanggal 9 juni 2014 http://statushukum.com/sistem-hukum.html 
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budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan 

adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat  merupakan salah 

satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk 

muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan 

hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi 

sumber hukum Indonesia.7 

a) Sistem Hukum Eropa Kontinental 

Sistem hukum ini berkembang di Negara-negara Eropa daratan yang sering 

disebut sebagai “ Civil Law”. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi huum yang 

berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI 

sebelum masehi.8 

Perinsip utama yan menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu ialah 

“ hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-

peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam 

kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Perinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai 

utamayang merupakan tujuan hukum adalah “ kepastian hukum”. 

b) Sistem Hukum Adat 

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di 

Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan neara 
                                                 
7 Diunduh tanggal 9 juni 2014  http://sistempemerintahan indonesia.blogspot.com/2013/05/sistem-

hukum-indonesia.html  
8 Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 

68.  
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lainnya. Istilahnya berasal daribahasa Belanda “ Adatrecht “ yan untuk pertama kali 

dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. 

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis 

yang tumbuh  berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum 

masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan 

berpangkal kepada kehendak nenek moyang. 

Dari Sumber hukum yang tidak tertulis itu, hukum adat dapat memperlihatkan 

kesanggupan untuk menyesuaikan diri dan elastis.9  

c) Sistem Hukum Islam 

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari 

timbulnya dan penyebaran agama islam. Kemudian berkembang ke Negara-negara 

lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. 

Berikut ini sumber hukum dalam sistem hukum Islam.10 

(1) Quran, yaitu kitab suci dari kaum Muslimin yan diwahyukan oleh Allah kepada 

Nabi Muhammad Rasul Allah, dengan perantaraan malaikat Jibril. 

(2) Sunnah nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita (hadis) 

mengenai Nabi Muhammad. 

(3) Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara berkerja 

(berorganisasi). 
                                                 
9 Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 

71. 
10 Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 

75. 
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(4) Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak menkin persamaan antara dua 

kejadian. 

 

2. Sistem Hukum di Singapura 

Singapura mewarisi sistem hukum dari Inggris. Pada intinya, sistem hukum 

common law Singapura dicirikan dari doktrin preseden yudisial (atau stare decisis). 

Berdasarkan doktrin ini, hukum itu dibangun dan dikembangkan terus oleh para 

hakim melalui peristiwa-peristiwa terdahulu 

Menurut doktrin tersebut, hukum dibentuk oleh hakim melalui penerapan 

prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa dalam kasus-

kasus yang terjadi. Dalam hal ini, hakim-hakim hanya diharuskan untuk menerapkan 

alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima dalam 

menjatuhkan putusan (the ratio decidendi) pada pengadilan yang lebih tinggi dalam 

hirarkhi yang sama. Oleh karena itu, di Singapura, the ratio decidendi dapat 

ditemukan dalam putusan-putusan hakim pada pengadilan Singapura untuk tingkat 

banding yang langsung mengikat, baik pada Singapore High Court (Pengadilan 

Tinggi/pengadilan tingkat Banding), The District Court (Pengadilan Distrik) dan The 

Magistrate’s Court (Pengadilan Magistrat)11  

Dalam hal ini, para hakim hanya diwajibkan untuk menerapkan ratio 

decidendi (atau alasan yang mempengaruhi diambilnya suatu keputusan) dari 

pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi dalam hirarki yang sama. Jadi, di Singapura, 
                                                 
11  Reference to Singapore Laws, The Singapore Legal System, chapter 1. 
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ratio decidendi yang terdapat dalam keputusan-keputusan Pengadilan Banding 

Singapura (Singapore Court of Appeal) secara ketat mengikat Pengadilan Tinggi 

Singapura (Singapore High Court), Pengadilan Negeri (District Court) dan 

Pengadilan Magistrat (Magistrate’s Court). Di lain pihak, keputusan-keputusan 

pengadilan Inggris dan negara-negara Persemakmuran lainnya tidak secara ketat 

mengikat Singapura. Pernyataan-pernyataan yudisial lainnya (obiter dicta) yang 

dibuat dalam keputusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, yang tidak secara 

langsung mempengaruhi hasil akhir suatu kasus, dapat diabaikan oleh pengadilan 

yang lebih rendah tingkatannya. 

Sistem hukum Singapura kaya dengan undang-undang, institusi-institusi, 

nilai-nilai, sejarah serta budaya. Sistem hukum tersebut merupakan akibat dari 

perubahan-perubahan sosial-ekonomi dan politik-hukum yang timbul seiring dengan 

meningkatnya globalisasi dan regionalisasi. 

Decidendi dari keputusan pengadilan yang lebih tinggi yang dikeluarkan 

sebelumnya, jika (a) pengadilan tersebut dapat membedakan secara material fakta-

fakta kasus yang dibawa ke hadapannya dengan fakta-fakta dari keputusan yang 

sebelumnya pernah diambil oleh pengadilan yang lebih tinggi; atau (b)   keputusan 

pengadilan yang lebih tinggi tersebut memang dibuat secara per  incuriam (yaitu, 

tanpa menghiraukan doktrin stare dicisis). 

Singapura memiliki akar common law Inggris yang sama dengan yang 

dimiliki negara-negara tetangganya (seperti India, Malaysia, Brunei dan Myanmar), 
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walaupun detil penerapan dan pelaksanaan dari masing-masing negara berbeda sesuai 

dengan kebutuhan dan kebijakan setiap Negara.12 

Dengan kemerdekaannya, kemudian secara bertahap  dan terus meningkat  

terjadilah pergerakan-pergerakan menuju perkembangan suatu sistem hukum lokal. 

Prinsip kuncinya adalah setiap penyerapan suatu praktek hukum atau norma harus 

sesuai dengan kondisi budaya, sosial dan ekonomi Singapura. Dalam hal ini, dapat 

dikatakan bahwa kesuksesan ekonomi Singapura didorong oleh, antara lain, faktor 

bijaknya kepemimpinan, penggunaan hukum dan sistem hukum dalam membangun 

masyarakat baru dan memastikan kelangsungan hidup ekonominya, sambil 

memastikan pula agar sistem hukum Singapura dapat selaras dengan kebutuhan dan 

permintaan komunitas internasional. Sebagai kelanjutannya, maka terbentuklah suatu 

sketsa tonggak-tonggak bersejarah perkembangan konstitusional dan hukum 

Singapura. 

Pada    Awal abad ke-19: Singapura berada di bawah kekuasaan Sultan Johor, 

yang menetap di kepulauan Riau-Lingga. Kombinasi tradisi Melayu dan hukum adat 

(yaitu hukum dan kebiasaan tradisional yang secara lokal berlaku di Indonesia dan 

Malaysia) telah membentuk dasar bagi sistem hukum awal yang berlaku bagi 

masyarakat nelayan pada waktu itu yang jumlahnya tidak lebih dari 200 orang. 

Tanggal  29 Januari 1819: Pendirian Singapura modern oleh Raffles, yang 

pada saat itu adalah Letnan-Gubernur Bengkulu. Raffles telah sanggup meramal ke 

                                                 
12 Diunduh tanggal 9 junin 2014 http://asikinzainal.blogspot.com/2012/03/hukum-singapura.html 
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depan dan menentukan bahwa Singapura sebagai lokasi yang strategis secara geo-

politis: hal ini telah menjadikan Singapura sebagai titik kontrol yang sangat baik bagi 

Kerajaan Inggris untuk mengawasi gerbang masuk menuju Selat Malaka dan rute 

pelayaran utama antara Asia Selatan dan Asia Timur Laut. Secara cepat, Singapura 

telah berevolusi menjadi pelabuhan dagang yang penting.   

Kemudian sekitar Tahun  1819 - 1823: Agar pemerintahan di Singapura 

berjalan dengan baik, Raffles menetapkan suatu kitab undang-undang yang dikenal 

dengan sebutan “Singapore Regulations” atau “Peraturan-peraturan Singapura” dan 

menetapkan suatu sistem hukum yang mendasar namun bersifat fungsional dengan 

penerapan hukum yang seragam yang berlaku bagi semua penduduk. 

a) Penerimaan Common Law dari Hukum Inggris          

Sebelum diundangkannya Undang-undang tentang Penerapan Hukum Inggris 

(The Application of English Law Act; Cap 7A, 1994 Rev Ed), Piagam Keadilan Kedua 

(The Second Charter of Justice) menetapkan dasar hukum bagi penerimaan secara 

umum prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Inggris (Common Law and Equity) 

dan undang-undang Inggris pra-1826 di Singapura, dengan syarat harus 

memperhatikan kecocokan dan modifikasi sesuai kebutuhan dalam negeri. Namun, 

kesulitannya adalah  tidak seorang pun yang tahu dengan pasti yang manakah dari 

undang-undang Inggris tersebut yang diterapkan di sini (bahkan undang-undang yang 

di Inggris telah dicabut). 

Permasalahan ini menunjukkan dengan jelas penerimaan hukum Inggris 

secara spesifik berdasarkan Section 5 (sekarang sudah dicabut) dari Undang-undang 
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tentang Hukum Perdata (the Civil Law Act; Cap 43, 1988 Rev Ed) yang menetapkan 

bahwa jika ada suatu pertanyaan atau masalah yang timbul di Singapura mengenai 

kategori hukum tertentu atau tentang hukum yang menyangkut perdagangan secara 

umum, maka hukum yang diterapkan dalam hal ini adalah hukum yang sama yang 

diterapkan di Inggris pada kurun waktu yang sama pula, kecuali jika terdapat 

ketentuan lain berdasarkan suatu hukum yang berlaku di Singapura. Sampai dengan 

dicabut pada tahun 1993, hal ini merupakan ketentuan penerimaan yang penting 

dalam kitab-kitab undang-undang Singapura. Pencabutannya juga telah menghapus 

banyak ketidakpastian dan keadaan-keadaan yang tidak memuaskan yang timbul dari 

suatu negara berdaulat, yang hingga kini sangat bergantung pada hukum dari bekas 

negara penjajahnya. 

Undang-undang tentang Penerapan Hukum Inggris (The Application of the 

English Law Act) menetapkan bahwa common law Inggris (termasuk prinsip-prinsip 

dan aturan-aturan tentang keadilan), sepanjang masih menjadi bagian dari hukum 

Singapura sebelum 12 November 1993, akan tetap menjadi bagian dari hukum 

Singapura. Section 3 dari Undang-undang tersebut menetapkan bahwa bagaimanapun 

Common Law akan tetap berlaku di Singapura sepanjang hal tersebut dapat 

diterapkan pada keadaan-keadaan di Singapura dan harus dimodifikasi jika keadaan 

khusus di Singapura mengharuskannya.  Section 4, dibaca bersamaan dengan the 

First Schedule, menentukan pengundangan peraturan-peraturan Inggris (baik 

seluruhnya maupun sebagian), dengan modifikasi yang diperlukan, yang 

diberlakukan atau terus diberlakukan di Singapura. Section 7 menetapkan berbagai 
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perubahan pada undang-undang dalam negeri, dengan memasukkan peraturan hukum 

Inggris yang relevan. 

b) Pengaruh dari dan Ditinggalkannya Common Law Inggris 

Pengaruh besar dari hukum common law Inggris pada perkembangan hukum 

Singapura secara umum lebih terbukti dari beberapa bidang common law tradisional 

(seperti Perjanjian/Contract, Perbuatan Melawan Hukum/Tort dan 

Restitusi/Restitution) daripada bidang-bidang lain yang didasarkan pada undang-

undang (seperti Hukum Pidana/Criminal Law, Hukum Perusahaan/Company Law dan 

Hukum Pembuktian/Law of Evidence). Mengenai bidang-bidang yang didasarkan 

pada undang-undang ini, negara-negara lain seperti India dan Australia telah amat 

mempengaruhi dari segi pendekatan dan isi dari beberapa undang-undang Singapura 

tersebut. 

Namun, akhir-akhir ini tendensi pengadilan di Singapura yang dahulu selalu 

mengindahkan keputusan-keputusan Inggris telah secara signifikan mulai beralih 

menuju ditinggalkannya pengadilan-pengadilan Inggris tersebut (bahkan untuk 

bidang-bidang tradisional common law). Bahkan saat ini terdapat pengakuan yang 

lebih besar pada yurisprudensi lokal di dalam perkembangan common law di 

Singapura. 
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B. Aturan Hukum Tentang Perkawinan di Indonesia dan singapura 

1. Aturan Hukum Tentang Perkawinan di Indonesia  

a. UU perkawinan No 1 tahun 1974 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2  

Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

c. Jenis perkawinan di Indonesia 

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak 

tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik 

karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk UU Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun sesudahnya. 

Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama13 

dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak 

terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah 

pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan 

tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasal yang 

                                                 
13 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, 

hlm. 110. 
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mengatur pencatatan perkawinan itu ada, sebagai bagian dari pengawasan 

perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.14 

Perkawinan Yang Tidak Tercatat. Dalam konteks pencatatan 

perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah 

perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, 

kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Perkawinan 

tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi 

ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo 

pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.15 

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah 

perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di 

bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai 

kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku16 

d. Syah tidaknya perkawinan 

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur 

sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang 

                                                 
14 Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), Jakarta: FKUI, 2006, hlm. 83. 
15 Ibid hlm.85 
16 Ibid hal.90 
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sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika 

perkawinan dilakukan hanya mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan 

itu disebut ”luar perkawinan”, oleh karena itu pasal 43 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat 

berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 2 UU No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan.17  

Disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur 

pada pasal 2 ayat 2. Tidak bisa "luar perkawinan" itu diartikan sebagai 

perzinaan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada 

perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan. 

Analoginya bandingkan dengan kata-kata : saya tidur di luar rumah, artinya 

rumahnya ada tetapi saya tidur di luarnya, tetapi kalau saya tidur tanpa rumah, 

berarti rumahnya tidak ada. Oleh karena itu jika disebut "perkawinan" sudah 

pasti perkawinan itu sudah dilakukan minimal18 

2. Aturan Hukum Tentang Perkawinan Di Singapura 

Sebuah pernikahan dapat diselenggarakan oleh Panitera atau orang lain 

kepada siapa lisensi untuk melangsungkan upacara pernikahan di bawah bagian ini 

telah diberikan oleh Menteri. (2) Menteri dapat memberikan lisensi kepada setiap 

orang untuk melangsungkan upacara pernikahan di Singapura.19 

                                                 
17 Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), Jakarta: FKUI, 2006, hlm. 120 
18 Ibid hlm.122 
19 Women’s charter part III art.8 
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Pernikahan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum, agama, 

kebiasaan  jka seseorang yang berada di atas usia 21 tahun atau terdapat permohonan 

secara khusus bagi pihak yang menyelenggarakan pernikahan karna ada masalah 

khusus seperti pernikahan harus dilangsungkan karna telah terjadi pembenihan atau 

wanita telah hamil, maka lisensi pernikahan khusus akan diberikan oleh Menteri20  

a) Persyaratan untuk perkawinan yang sah : 

(1) Setiap pernikahan yang diselenggarakan di Singapura akan sah jika surat 

nikah dikeluarkan oleh Panitera atau khusus yang valid surat nikah diberikan 

oleh Menteri; dan oleh Panitera atau orang yang telah diberikan izin untuk 

melangsungkan upacara pernikahan.   

(2) Setiap pernikahan harus diselenggarakan di hadapan minimal 2 saksi yang 

sudah dewasa atau di atas 21 tahun.  

(3) penyelenggaraan pernikahan dilakukan tanpa adanya paksaan dan sukarela 

antara kedua belah pihak.21 

b) Aturan Pernikahan Di Singapura  

Kedua belah pihak harus mendaftar diri di Registry of Marriage (ROM). 

Pendaftaran dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal penyelenggaraan 

pernikahan dilakukan. Surat nikah hanya dapat dikeluarkan pada bukti sejumlah 

kondisi oleh Deklarasi Hukum. Kedua belah pihak harus muncul secara pribadi di 

                                                 
20 Women’s charter part I art.2 
21 Women’s charter part 12 
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tempat registrasi untuk menyatakan bahwa pernikahan mereka dimaksudkan 

mematuhi berikut: 

(1) Untuk pasangan jika salah satu pihak bukan merupakan warga negara 

singapura atau tidak mendapatkan  Permanent Resident di singapura, minimal 

15 hari sebelum tanggal pemberitahuan tersebut,  

(2) masing-masing pihak adalah minimal 21 tahun atau di atas 21 tahun (baik 

perempuan maupun laki-laki), atau kecuali para pihak atau salah satu pihak 

telah bercerai atau duda atau janda atau memiliki ikatan pernikahan 

sebelumnya.  

(3) Tidak ada pihak yang terkait dengan masalah hukum. 

(4) Tak satu pun dari para pihak dalam pernikahan dimaksud pihak yang menikah 

berdasarkan hukum, agama, kebiasaan melakukan pernikahan kontrak.22 

C. Aturan Hukum Terkait Tentang Hak Anak  

1. Aturan Hukum Terkait Tentang Hak Anak Di Indonesia  

a) Pengertian Hak   

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak diartikan sebagai 

kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. 23 Dalam 

                                                 
22 Diunduh tanggal 12 juni 2014 www. Matrimonial_law_of_Singapore 
23  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1994), hlm. 365 
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kamus Ilmiah Populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, 

kepunyaan yang sah.24 

b. Pengertian Anak 

Anak menurut kitab Undang-Undang Hak Asasi Manusia1999 dan 

Undang-Undang tentang Unjuk Rasa. Anak didefinisiskan sebagai berikut : 

anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk 

anak dalam kandungan.25 

Anak menurut Agama Islam, Agama Islam memposisikan anak sebagai 

amanah Allah SWT. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan 

yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. 

Secara etimologi, anak disebut juga dengan walad, satu kata yang 

mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh 

perkembangan sebagai hamba Allah SWT yang saleh. Kata al-walad dipakai 

untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-walid 

dan al-walidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung atau biologis. Menurut 

Hamka, anak ialah aliran dari air dan darah orang tuanya.26 

(1) Anak Dari Aspek Agama.  

                                                 
24 Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Arkola, 1994), hlm.211 
25 Undang-Undang HAM 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk Rasa, (Bandung : Citra Umbara, 

2000), hlm. 121 
26 Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Arkola, 1994), hlm.213
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Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini 

adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang 

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui 

proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam 

pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi 

seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut 

tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab 

dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa 

mendatang. Dalam pengertian Islam,anak adalah titipan Allah SWT kepada 

kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan 

memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila’lamin dan sebagai pewaris ajaran 

islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus 

diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima 

oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara. 

1) Dari aspek Ekonomi.  

Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokan pada golongan non 

produktif.Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, 

hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai 

akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai 

kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses 

untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat 

menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang 
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ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang 

ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak 

berhak atas kepeliharaan dan perlingdungan, baik semasa dalam kendungan , 

dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan 

perkembanganya, sehingga anak tidak lagui menjadi korban dari 

ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. 

2) Dari Apek Sosiologis. 

 Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah 

SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa 

dannegara.Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang 

mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan 

tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada 

perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya 

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk 

berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak 

karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan 

proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. 

3) Anak dari Aspek Hukum.  

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak.Hal ini 

adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur 

secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.Pengertian anak dalam 

kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum 
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atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.Kedudukan 

anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem 

sebagai berikut. 

4) Anak berdasarkan UUD 1945.  

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang 

berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal 

ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum 

nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 

kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung 

jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 

1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. 

“ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU 

No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak 

(pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak 

yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. 

Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan 

dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan 

baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan. 

5) Anak berdasarkan UU Peradilan Anak.  

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang 

berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai 
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umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan 

belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak 

dibatsi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatsi dengan umur 

antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat 

kediua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam 

perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak 

sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, 

maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 

(delapan belas) tahun. 

6) Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.  

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan 

seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam 

pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang 

belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. 

Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagui 

pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun. 

7) Menurut H. Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan 

sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan. Hal ini dikarenakan 

pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan 

perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual 

beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. 
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8) Dalam pasal 47 ayat (1) dikatan bahwa anak yang belum mencapai umur 

18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada 

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan 

orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di 

bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.nDari pasal-pasal 

tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 

1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam 

belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. 

9) Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan.  

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan 

siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran 

anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu 

yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum 

perdata jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat 

dari cirri-ciri sebagi berikut: 

1. Dapat bekerja sendiri. 

2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bertanggung jawab. 

3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. 

10) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.  
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Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek 

keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak 

mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: – Status belum dewasa (batas usia) 

sebagai subjek hukum. – Hak-hak anak di dalam hukum perdata. 

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang 

belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi 

hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang 

ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum 

perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan 

yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian 

harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang 

dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki 

sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata. 

11) Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana.  

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada 

pemahaman terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara 

kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang 

sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban 

sebagaimana layaknya seseorang sebjek hukum yang normal. Pengertian anak 

dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 

proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk 
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kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak 

tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. 

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana 

meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: – Ketidak mampuan 

untuk pertanggung jawaban tindak pidana. – Pengembalian hak-hak anak 

dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum 

keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. – 

Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental 

spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. – 

Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. – Hak anak-anak dalam 

proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak 

didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 

16 tahun.Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana 

hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 

tuanya, walinya atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, 

atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 

dikenakan sesuatu hukuman27. 

c) Hak Anak 

Hak anak adalah bagian dari hak asasi yang wajib djamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orangtua,keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak 

                                                 
27 Diunduh tanggal 12 Juni 2014 http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/  
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anak tersebut mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak 

kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak 

(Undang-undang perlindungan anak bab I pasal I no 12 dan bab II pasal 228 

d) Hak anak Di luar Nikah 

(1) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Dapat 

disimpulkan bahwa bunyi pasal tersebut di atas kiranya dapat ditarik 

pengertian bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar 

pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.29 

(2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah. Predikat 

sebagai anak luar nikah tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan 

diluar pernikahan tersebut. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

pengertian anak luar nikah dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: 

                                                 
28 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Bab I pasal 1 Nomor 12 dan Bab II pasal 

2 
29 Diunduh tanggal 12 juni 2014 https://m.facebook.com/notes/tecky-blogs/status-hukum-dan-

pengakuan-anak-luar-nikah/195906057089215/ 
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a) Anak luar nikah dalam arti luas adalah anak luar pernikahan 

karena perzinahan dan sumbang. 

Anak Zina adalah Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar 

nikah, antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau kedua-

duanya terikat pernikahan dengan orang lain sementara Anak Sumbang adalah 

Anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan 

yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan 

untuk saling menikahi. 

b) Sebagaimana kita ketahui, Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan melarang Perkawinan antara dua orang yang: 

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 

c) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya; 

d) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan 

ibu/bapak tiri; 

e) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bibi/paman susuan; 

f) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

g) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku, dilarang nikah. 
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h) Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan 

diluar pernikahan yang sah. 

Anak zina dan anak sumbang tidak bisa memiliki hubungan dengan 

ayah dan ibunya. Bila anak itu terpaksa disahkan pun tidak ada akibat hukum 

nya (Pasal 288 KUHPerdata). Kedudukan anak itu menyedihkan. Namun pada 

prakteknya dijumpai hal-hal yang meringankan, karena biasanya hakikat zina 

dan sumbang itu hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri. 

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan 

suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa 

mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti 

anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh 

hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar 

nikah tersebut. Konsekwensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi 

ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya 

anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibanya yang 

dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak 

dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya 

bersifat material. 

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan 

bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. 

Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan 
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pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara 

anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat 

dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta 

kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian 

dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan 

didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan 

itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila 

pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang 

berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta 

kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin 

akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan 

yang telah diperoleh anak yang diakui itu. 

Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam Pasal 49 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

yang menegaskan hal-hal sebagai berikut : 
(i) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak 

oleh ayah dan disetuju oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 

(ii) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang 

lahir di luar hubungan pernikahan yang sah. 
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(iii) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   

 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak 

dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.30 

(iv) Akibat dari keputusan Mahkamah Konstritusi  

Putusan MK yang dibacakan tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan 

tuntutan Machica Mochtar mengenai status keperdataan anak luar kawin 

sebagai berikut: 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 

Putusan MK tersebut tentu akan berakibat pada perombakan hukum 

keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini 

menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Anak 

                                                 
30 Diunduh tanggal 12 juni 2014 https://m.facebook.com/notes/tecky-blogs/status-hukum-dan-
pengakuan-anak-luar-nikah 
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luar kawin diperlakukan secara berbeda karena hanya memiliki hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti tidak memiliki 

hubungan perdata dengan ayah maupun keluarga ayahnya. 

Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan 

beberapa akibat hukum. Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang 

dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. 

Seorang ayah biologis sudah tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum 

untuk memelihara dan mendidik anak dengan alasan ketiadaan ikatan 

perkawinan yang sah dengan ibunya. Ayah harus memenuhi kebutuhan hidup 

dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan 

ibunya, atau bahkan sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain. 

Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin tentu 

akan memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi 

yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu kini berganti dipikul 

bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki 

hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang ayah melalaikan kewajiban 

terhadap anaknya maka konsekuensi hukumnya ia dapat digugat ke 

pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin menjadi lebih 

terjamin dan dilindungi oleh hukum. 

Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan. Pengakuan anak luar 

kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan 

berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak 
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luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan 

yang sah. 

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, anak zina adalah 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak mempunyai 

hubungan kewarisan dengan ayah karena tidak adanya nasab yang sah, hanya 

mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya saja. Kemudian dalam pasal 

186 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "anak yang lahir di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga 

ibunya". 

Putusan MK mengenai status hak keperdataan anak luar kawin 

merupakan suatu ijtihad revolusioner karena selama ini dipahami dalam 

konsep fiqh dan praktik hukum dalam peradilan agama, anak luar kawin tidak 

memiliki hak saling mewaris dengan ayahnya karena ketiadaan nasab yang 

sah. Dengan putusan MK ini menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang 

memiliki kedudukan hukum (persona in judicio) dalam perkara kewarisan di 

pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan 

keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. 
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2. Aturan Hukum Terkait Anak Di Singapura 

Seorang anak adalah seorang manusia yang berusia di bawah 21 tahun31 Usia 

mayoritas seorang anak yang berlaku di Singapura adalah manusia berusia di bawah 

18 tahun sebagaimana ditentukan oleh common law. 32 

Dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi sesuatu yang penting 

bagi Negara Singapura. Singapura sendiri telah membuat peraturan hokum yang ketat 

dan efektif mengenai tanggung jawab dari orangtua untuk melindungi hak-hak anak. 

Peraturan tersebut adalah undang-undang tahun 1961, Pandangan moral orangtua 

dikemas dalam convention right of children menggaris bawahi beberapa hal penting : 

a) Bahwa orang tua harus melihat hubungan mereka dengan anak danperspektif 

tanggung jawab. 

b) Bahwa orangtua harus menjalankan otoritas atas anak kooperatif dengan orang 

tua lainnya ; 

c) Bahwa orang tua adalah sama dalam tanggung jawab mereka terhadap anak 

mereka dan 

d) Bahwa orangtua harus mementingkan otoritas anak. 

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk merawat dan menyediakan bagi 

anak. Pesan moral ini dalam undang-undang kita sejak tahun 1961 melalui Konvensi 

                                                 
31 Women’s charter (part 1) 
32 Convention on the Rights of the Child, dommittee on the right of the child in 1997 singapore part III 

art. 17 
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PBB undang-undang tentang Hak-hak anak yaitu hubungan antara orang tua dan anak 

mereka pada basis.33 

(2) Peraturan Hukum Di Singapura yang mengatur terhadap perlindungan hak-hak 

Anak. 

Pemerintah singapura menganggap kesejahteraan anak-anak sebagai tanggung 

jawab bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda maka 

dari itu pemerintah singapura bekerja sama dengan instansi pemerintah, organisasi 

kesejahteraan sukarela, masyarakat dan keluarga. Pendekatan 'Uluran Tangan' ini 

memungkinkan semua pihak untuk mengambil andil mengenai masalah anak-anak. 

Singapura melihat keluarga sebagai landasan utama dalam menjaga kesejahteraan 

anak. Sebuah komite antar-kementerian dibentuk pada tahun 2009 untuk 

mengidentifikasi bantuan bagi keluarga disfungsional yaitu The National Family 

Council, yang terdiri dari wakil-wakil sektor publik dan orang-orang, juga berusaha 

untuk mempromosikan keluarga tangguh. 

Singapura menyediakan semua kebutuhan anak untuk meningkatkan 

kesejahteraan terhadap taraf kehidupan anak dengan kesehatan yang berkualitas. Hal-

hal yang dilakukan antara lain  termasuk pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah, 

program imunisasi anak, meningkatkan kesehatan remaja, kesehatan terutama mental, 

obesitas, merokok, konsumsi alkohol dan kesehatan seksual. 

                                                 
33 The Women’s Charter, s. 46(1) was modeled upon article 159 of the Swiss Civil Code (1925); see 
Sing. Legislative Assembly Debates, vol. 12(1), col. 438 at 485 (6 April 1960). See also, Leong Wai 
Kum, “Fifty years and more of the Women’s Charter of Singapore”, supra note 6 at 12-15. 
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Singapura memberikan kesempatan kepada semua anak dengan  pendidikan. 

Selain mandat pendidikan sekolah dasar, Singapura membuat pendidikan yang 

terjangkau melalui subsidi dan bantuan keuangan. Singapura juga telah mengambil 

langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Singapura 

menyediakan dukungan untuk pendidikan anak-anak dari keluarga-upah rendah. 

Kementerian Skema Bantuan Keuangan Pendidikan menyediakan siswa yang tidak 

mampu dengan keringanan biaya, buku teks gratis dan pakaian sekolah, dan beasiswa. 

Skema Bantuan Keuangan TK dan Pusat Berbasis Bantuan Keuangan untuk 

Childcare memberikan subsidi biaya untuk keluarga berpenghasilan rendah 

Singapura untuk mendukung pendidikan pra-sekolah anak-anak mereka dan anak. 

Tingkat partisipasi pra-sekolah Singapura adalah salah satu yang tertinggi di dunia. 

Pada Oktober 2010, 98,8% anak-anak usia pra-sekolah di Singapura menghadiri pra-

sekolah. The Sehat Mulai Program menyediakan layanan intervensi intensif untuk 

anak-anak dan orang tua mereka dari pada keluarga berisiko. 

Singapura memiliki kerangka perlindungan hak-hak anak yang kuat, yang 

terdiri dari undang-undang yang relevan di Children and Young Persons Act, Piagam 

Perempuan, KUHP, yang Films Act dan tidak diinginkan Publications Act. 

Di Singapura anak yang menjadi korban eksploitasi adalah perlindungan 

diperpanjang melalui mitra masyarakat, aparat penegak hukum, guru dan konselor 

sekolah dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. The 

National Family Violence Networking System, yang menghubungkan Polri, rumah 
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sakit, lembaga pelayanan sosial, Pengadilan dan Kementerian, memastikan bahwa 

bantuan yang tepat waktu dan bantuan berada dalam jangkauan. 

Sistem peradilan di Singapura peka terhadap kebutuhan anak. Terlepas dari 

sistem peradilan yang terpisah untuk anak-anak yang datang ke dalam konflik dengan 

hukum, Care Children Court, didirikan pada bulan Mei 2008, mengawasi proses yang 

berkaitan dengan perawatan dan perlindungan anak. Pada tahun 2008, Pengadilan 

Keluarga memperkenalkan pendekatan yang kurang permusuhan mendengar kasus 

tahanan melalui Program ANAK. Pengadilan mengarahkan litigasi di sedemikian 

rupa sehingga fokusnya adalah pada kepentingan terbaik anak. 

Untuk lebih memenuhi kewajibannya di bawah CRC dan konvensi 

internasional lainnya, Singapura telah merubah Konstitusi Singapura dan beberapa 

peraturan perundang-undangan. 

Singapura mendukung platform internasional dan regional tentang 

kesejahteraan anak. Pada bulan November 2008, Hal ini sejalan dengan komitmen 

Singapura untuk melindungi kepentingan terbaik anak.34 

1. Hubungan Biologis Antara Anak dan Orangtua  

Legitimasi adalah konsep hukum Negara common law termasuk singapura 

yang mengatur dimana hubungan orangtua-anak yang harus dipenuhi pada fakta-fakta 

di bagian paling pembentukan hubungan orangtua-anak. Anak dari hasil pernikahan 

                                                 
34 Diunduh tanggal 12 juni 2014 https://www.crin.org/en/library/publications/singapore-child-rights-

references-universal-periodic-review 
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yang tidak sah tidak bisa diubah statusnya. Sehingga dalam hal ini orangtua hanya 

mempunyai hubungan biologis dengan anak. 35   

2. Hak anak luar nikah  

Anak yang lahir di luar nikah, tidak dapat mengklaim bagian dari keluarga 

pensiun ayahnya walaupun telah ada pembuktian diri secara ilmu pengetahuan bahwa 

anak tersebut adalah anak dari seorang ayah yang memiliki warisan tersebut. Setelah 

kementerian hukum, keuangan, dan kementerian HAM berpikir mengenai masalah 

ini, sampai sekarang, hanya istri kawin secara sah dari pejabat pemerintah bisa 

mendapatkan pensiun keluarga setelah ia meninggal.36 

Perintah ini dikeluarkan dengan persetujuan dari Departemen Hukum dan 

persetujuan dari Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Pemerintah telah 

mengambil tugas yang berat pada dirinya sendiri untuk memutuskan pengaturan 

mengenai pembagian harta warisan antara perkawinan secara hukum  istri dan anak 

dari pernikahan kedua, dalam setiap kasus tersebut. 

Ketentuan yang dibuat pada tahun 1996 untuk anak-anak dari hasil dari luar 

nikah yang dianggap anak yang tidak sah dapat memenuhi persyaratan untuk pensiun 

keluarga tetapi hanya jika istri sah menyerahkan haknya melalui perjanjian di 

pengadilan keluarga. Pemerintah telah memutuskan bahwa istri tidak dinikahi secara 

resmi dan anak yang lahir di luar nikah maka anak tersebut akan mendapatkan bagian 
                                                 
35Legitimacy act (chapt 162) An Act to provide for the legitimation of children born out of wedlock. 
36 Diunduh tanggal 12 juni 2014 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-11-

30/news/35483162_1_second-wife-government-servant-pension-account “Children of government 

servants from illegal marriage can claim share of pension” 
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dari keluarga pensiun, secara bersamaan, namun masih ada persentase yang telah 

ditentukan (lebih kecil dari hak yang didapat istri dan anak dari hasil pernikahan yang 

sah).37 

D. Konsekwensi dan Implikasi dari Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

Konsekwensi ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul 

anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-

usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh 

pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU 

Perkawinan. 

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran 

terhadap anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum 

nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih 

sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 

Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan 

seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, 

nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama 

                                                 
37 Legitimacy act (chapt 162) An Act to provide for the legitimation of children born out of wedlock. 
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ayah si anak). Demikian ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak 

luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang 

dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum 

bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar 

kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan 

menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir 

dan/atau hukum. 

Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar 

kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya 

dan keluarga ayahnya, yaitu; pengakuan oleh sang ayah biologis; atau pengesahan 

oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut. 

E. Aturan Hukum terkait Hak dan Kewajiban Antara Anak dan Orangtua 

Di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan telah diatur secara 

jelas mengenai Hak dan Kewajiban Anak dan Orang tua. 

1. Hak anak 

a) Mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya 

b) Mendapat penghargaan atas perbuatan baik yang dia lakukan 

c) Berhak mengatur hidupnya sendiri saat dewasa 
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d) Mengatur barang yang dibelinya sendiri 

e) Mendapat pendidikan yang baik dari orangtaunya 

f) Meniru perbuatan orang tuanya 

g) Menengahi pertengkaran antara kedua orangtuanya 

h) Menegur jika orangtuanya berbuat salah 

i) Dipenuhi kebutuhannya 

j) Membantah perintah orang tua jika perintah itu buruk 

k) Mencari nafkah untuk orangtuanya maupun  yang lain38 

2. Kewajiban Anak 

Pada Bab X pasal 46  (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati 

kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu 

memerlukan bantuannya. Selain yang telah tercantum di aturan hokum secara agama 

bahwa sebagai seorang anak juga mempunyai kewajiban lainnya dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu Kewajiban anak: 

a) Mentaati orang tua dalam kebaikan. 

b) Menjaga dan memelihara orang tua dengan sabar terutama di masa tua 

c) Jangan bekata kasar atau membentak orang tua 

d) Dilarang mengangkat suara kepada orang tua. 

e) Menghargai dan menghormatinya dalam setiap keadaan 

                                                 
38 http://ahmadalirezha.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 
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f) Anak seharusnya bermusyawarahdengan orangtuanya  ketika 

ingin  mengambil keputusan. 

g) Meninggikan orang tua di hadapan orang lain 

h) Berdoa dan memintakan ampun kepada Allah 

i) Tidak bepergian kecuali minta izin kepada orangtuanya, termasuk pergi jihad 

j) Berbuat hal- hal yang membuat senang orang tua 

k) Tidak  menganggu orang tua saat orang tua istirahat /tidur 

l) Tidak boleh mengutamakan istri dibanding orangtua 

m) Mengalah kepada orang tua pada hal yang kita senangi (harta,pakaian, 

makanan) 

n) Cepat memenuhi panggilan orang tua39 

3. Hak Orangtua 

a) Memberi perintah kepada anaknya 

b) Mengontrol hidup anaknya 

c) Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh si anak 

d) Meninggikan suaranya, bahkan memarahi anaknya jika melakukan sesuatu 

yang buruk 

e) Mendapat kasih sayang dari anaknya 

f) Dipatuhi perintahnya oleh si anak 

                                                 
39 http://ahmadalirezha.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 
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g) Berhak menolak keinginan si anak jika keinginan itu buruk dan tidak bisa 

dipenuhi 

h)  Mendapat perlakuan yang layak dari si anak 

i)  Mengingatkan dan menasihati si anak jika berbuat salah  

j) Memberikan konsekuensi jika si anak berbuat salah 

k) Mendapat kewenangan penuh di rumah (kamar anak hanya mengontrol saja) 

l) Mencarikan pendamping hidup untuk si anak, atau teman40 

4. Kewajiban Orangtua 

Pada Bab X pasal 45 ayat 1 mengatur bahwa (1) Kedua orang tua wajib 

memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua 

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun  perkawinan antara kedua 

orang tua putus.41 

a) Berdoa sebelum bercampur dengan istri, sehingga jika Allah takdirkan dari 

pencampuran tadi, si istri hamil, maka anaknya menjadi anak yang soleh. 

b) Mengikuti rosulullah dalam menyambut kelahiran anak 

c) Tinggal di lingkungan yang islami 

d) Memberi nama yang baik 

e) Ibu hendaknya Menyusui anaknya 

f) Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu) 

                                                 
40 http://ahmadalirezha.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 
41 UU perkawinan No 1 tahun 1974 
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g) Mengkhitan si anak 

h) Mengajari alquran, sholat,puasa, adab dan etika 

i) Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah (Hadis rasulullah) 

j) Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah 

(Ibu tidak diwajibkan) 

k) Memilihkan teman yang baik 

l) berbuat adil kepada semua anak anaknya 

m)  Menjadi contoh yang baik bagi anaknya 

n) Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya42 

 

F. Teori Hokum Progresif  

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini 

menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu 

bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-

cita”. 43 

                                                 
42 Diunduh tanggal 23 juni 2014 http://ahmadalirezha.blogspot.com/2012/11/v-

behaviorurldefaultvmlo.html 
43Diunduh tanggal 23 juni 2014 

https://www.google.co.id/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=teori+hukum+prof+satjipto+ra

hardjo&oq=teori+hukum+pro&gs_l=hp.3.3.0l8.1088.8854.0.17814.19.11.2.6.6.0.109.655.10j1.11.0....

0...1c.1.48.hp..0.19.691.P24ac96PPFg 
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Satjipto Raharjo yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada 

filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka 

manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani 

manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi 

yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya 

untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif 

menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. 

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum 

progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas 

pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para 

pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan 

yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan 

(changing the law). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku 

hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, 

karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu 

peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku 

hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan 

sosial yang memang harus dilayaninya. 44 

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat 

proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-

                                                 
44Diunduh tanggal 23 juni 2014  http://binatangpoerba.wordpress.com/2011/09/27/suatu-resume-
hukum-progresif-teori-satjipto-raharjo/ 
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argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara 

yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum 

progresif, hukum tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang 

berada di luar dirinya. 

Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan 

hukum progresif : 

(1) Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, 

mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan 

filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. 

(2) Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan 

ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.45 

Hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali (review) cara-

cara berhukum di masa lalu. Cara berhukum merupakan perpaduan dari berbagai 

faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang digunakan, 

pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai 

kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan 

kepedulian (commitment), keberanian (dare), determinasi, empati serta rasa-

perasaan(compassion). 

                                                 
45 Diunduh tanggal 23 juni 2014 http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-
menurut-satjipto.html 
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Pada aras dasar yang formal, maka perundang-undangan dan sekalian 

kelengkapan untuk menjalankannya (enforce) segera menyedot perhatian kita. Sejak 

Indonesia adalah sebuah negara hukum, maka konstitusi dan perundang-undangan 

menjadi landasan untuk bertindak. Sekalipun demikian, kendati sama-sama 

mendasarkan pada hukum, belum tentu sekalian orang juga sama dalam memaknai 

hukum atau undang-undang itu. Perbedaan dalam memaknai hukum berlanjut pada 

cara berhukum. 

Salah satu cara berhukum yang sangat merisaukan gagasan hukum progresif 

adalah yang secara mutlak berpegangan pada kata-kata atau kalimat dalam teks 

hukum. Cara yang demikian itu merupakan hal yang banyak dilazimkan di kalangan 

komunitas hukum, yaitu yang disebut sebagai menjaga kepastian hukum. Hukum 

adalah teks itu dan tetap seperti itu sebelum diubah oleh legislatif. Cara berhukum 

tersebut hanya melihat sistem hukum sebagai mesin besar perundang-undangan yang 

harus dijalankan. Di sini penegakan hukum sudah menjadi masinal, ibarat 

menjalankan teknologi “tekan tombol”. Para penegak hukum, seperti jaksa, hakim, 

sudah menjadi sekrup-sekrup belaka dari mesin yang besar itu. 

Lebih daripada itu, maka gaya berhukum dengan tradisi civil law tersebut 

cenderung kuat untuk menerima hukum sebagai skema yang final (finite 

scheme), bukan sebagai panduan yang progresif, berbeda dengan common law yang 

bertumpu pada pengadilan. Hukum adalah sesuatu yang sudah selesai dibuat (oleh 

legislatif) (geleerd recht, van den Bergh, 1980) dan bukan sesuatu yang setiap kali 

dibuat (oleh pengadilan). Dengan cara berhukum seperti itu menjadi tidak mudah 
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bagi hukum untuk mengikuti dinamika kehidupan. Cara ini saya namakan sebagai 

cara berhukum yang mem-pertahankan status quo. 

Hukum progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru 

menerima hukum sebagai suatu status quo, sebagai institut yang secara mutlak harus 

diabadikan. Pemahaman seperti itu akan mengatakan, bahwa hukum yang ada harus 

diterapkan “at all cost”. Hukum adalah suatu skema dan suatu skema yang 

final (finite scheme). Tidak ada cara berhukum yang lain, titik. Hukum progresif 

mengajak masyarakat untuk melihat kekeliruan tersebut sebagai faktor penting yang 

menyebabkan kinerja hukum menjadi buruk. 

Cara berhukum yang status-quo sentries, lazim bergandengan dengan alam 

pikiran positivistik-analitis. Di sini orang lebih membaca undang-undang sebagai 

mengeja undang-undang, daripada membacanya secara bermakna. Memang, untuk 

menjadi sekrup dari mesin hukum yang baik, maka menjalankan hukum secara 

bermakna dapat menjadi penghalang. Mengikuti saja apa yang telah ditulis dianggap 

sebagai cara berhukum yang benar, sedang mencoba menggali makna dari apa yang 

tertulis akan menyebabkan jalannya mesin menjadi tersendat-sendat. 

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk 

membebaskan diri dari faham status quo tersebut. Ide tentang pembebasan 

diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri 

para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (dare).Masuknya faktor keberanian 

tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan 

aturan (rule), tetapi juga perilaku (behavior). Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, 
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melainkan juga melibatkan predisposisi personal. Pelaku hukum yang berani bukan 

sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada 

dalam masyarakat. Indonesia sebetulnya tidak kering dari contoh-contoh hakim dan 

jaksa yang memiliki disposisi personal (baca: keberanian) seperti itu. Sebutlah Gatot 

Mangkupradja, Baharudin Lopa, Adi Andojo Soetjipto, dan lain-lain. Hakim dan 

jaksa yang berani dan berintegritas itu tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di 

pelosok-pelosok tanah air dan tidak dikenal oleh masyarakat. Karena mereka hanya 

“jaksa kecil” saja, maka apabila berani bertindak di luar garis komando, dengan 

mudah dipindah ke tempat lain yang terpencil. Mereka ini adalah jaksa-jaksa 

kecil  yang berani, tetapi menjadi korban dari doktrin “kejaksaan adalah satu dan 

tidak dapat dipecah-pecah” (een en ondeelbaar). 

Berbicara dalam terma tipologi, maka cara berhukum progresif dimasukkan 

ke dalam tipe berhukum dengan nurani (conscience). Berhukum sebagai mesin 

bertolak belakang dengan tipe hukum bernurani ini. Penilaian keberhasilan hukum 

tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari 

penerapannya yang bermakna dan berkualitas. 

Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga 

sarat dengan kenuranian atau compassion. Di sinilah pintu masuk bagi sekalian 

modalitas seperti tersebut di atas, yaitu empati, kejujuran, komitmen dan keberanian. 

Dengan demikian maka kita akan berbicara mengenai “nurani 

pengadilan” (conscience of the court), “nurani kejaksaan”, “nurani advokat” dan 

seterusnya 
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Kendatipun hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari 

para aktor hukum, namun ia tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana 

mereka berada. Dengan demikian hukum progresif memasuki dua ranah, 

yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan 

sehingga menjadi progresif. Para pelaku boleh bertindak progresif, tetapi apabila 

sistemnya menghambat, seperti cerita tentang jaksa kecil di atas, maka tindakan 

mereka menjadi sia-sia belaka. Seorang jaksa yang berpikiran dan bertindak progresif 

akan terbentur pada tembok “satu dan tidak dapat dipecah-pecah” itu. Alih-alih 

menjadi “pahlawan”, mereka malah menjadi orang yang bersalah (culprit). Hal yang 

sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu manakala sumberdaya manusia yang menjalankan 

hukum itu tidak berwatak dan berpikir progresif. 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka progresifitas menyangkut, baik peran 

pelaku hukum, maupun sistem itu sendiri. Keadaan menjadi ideal, manakala baik 

manusia maupun sistemnya sama-sama progresif. Para aktor dalam hukum belch 

progresif, tetapi, seperti contoh di atas, apabila sistemnya tidak mendukung, maka 

mereka yang progresif malah akan menjadi pihak yang salah (culprit).Dengan 

demikian, dalam konteks ide hukum progresif, maka kita perlu juga untuk meneliti 

mana-mana sistem yang menghambat atau berpotensi menghambat laju hukum 

progresif. 

Hal yang sebaliknya dapat juga terjadi, yaitu manakala sistem dan sekalian 

perangkat lunak telah dirancang dengan progresif, tetapi apabila sumberdaya manusia 
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yang ada tidak progresif, maka rancangan tersebut tak dapat diwujudkan secara 

optimal. 

Namun, seraya berupaya membangun sistem yang progresif, langkah yang 

segera dapat dilakukan adalah menyediakan pelaku-pelaku yang bermental progresif. 

Inilah sesungguhnya yang di sana-sini terjadi di negeri kita. Hakim-hakim, seperti 

Adi Andojo Soetjipto, Bismar Siregar, Benjamin Mangkudilaga, serta jaksa, seperti 

Baharudin Lopa, adalah contoh pelaku-pelaku yang berani “menempatkan diri di luar 

sistem” yang ada, dengan risiko yang kita semua sudah tahu. Lopa, bahkan sempat 

“masuk kotak” sebagai staf ahli menteri, sebelum kemudian “direhabilitasi” menjadi 

Jaksa Agung. Sedikit cahaya terang tidak hanya bersinar di pusat Jakarta dan hanya 

dimonopoli oleh pelaku-pelaku besar, tetapi juga di tingkat lokal dan oleh orang-

orang kecil. 

Hukum tak dapat hanya memikirkan urusannya sendiri tanpa memahami dan 

menyadari, bahwa ia tertanam dalam struktur politik tertentu. Dahulu, pada masa 

pemerintahan Presiden .Suharto, dominasi, bahkan hegemoni kekuatan politik 

Suharto sangat besar. Hukum hampir menjadi identik dengan “kemauan” 

Suharto. Siapa yang berani melawannya akan ditumpas. Dalam iklim politik yang 

demikian itu, maka hukum menjadi aman dengan berlindung di bawah kekuasaan 

politik. Baik hakim, jaksa dan lain-lain akan selamat, selama mereka mengikuti dan 

menjalankan kemauan politik yang berkuasa. Putusan-putusan pengadilan yang 

progresif akhirnya akan dimentahkan pada tingkat pengadilan tertinggi, seperti kasus-

kasus “Tempo” dan “Kedungombo”. Demikian pula dengan hakim yang memiliki 
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keberanian dan integritas, seperti Adi Andojo Soetjipto dan jaksa, seperti Baharudin 

Lopa, yang sempat dimasukkan ke dalam kotak staf ahli. Hanya pergantian kekuasaan 

politik yang mampu memulihkan citra Lopa yang sebenarnya dan “direhabilitasi” 

menjadi Jaksa Agung. 

Sistem hukum yang progresif pada intinya adalah sistem yang mampu 

membebaskan pikiran dan kekuatan progresif dalam hukum, bukan malah 

menghambat dan membelenggunya. Sebuah disertasi yang ditulis oleh Yudi 

Kristiana, barangkali dapat menjadi contoh mengenai gagasan pembangunan sistem 

yang progresif, dalam hal ini sistem kejaksaan. Dalam studinya terhadap kejaksaan 

Indonesia, Kristiana menemukan, bahwa “Birokrasi kejaksaan dalam penanganan 

tindak pidana korupsi masih konvensional. Hal ini ditandai dengan karakter birokrasi 

yang melekat yaitu: bersifat birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban 

hirarkis dan berlaku sistem komando. Keempat karakter itu diturunkan dari doktrin 

bahwa ‘kejaksaan adalah satu’(een en ondeelbaar)”.46 

Menurut Kristiana, pertanggungjawaban hirarkis dari bawah ke atas 

merupakan salah satu sisi lemah sistem kejaksaan.  Pertanggungjawaban model 

tersebut menjadikan (penyalahgunaan) kekuasaan dalam birokrasi tidak terkontrol, 

sejauh ada saling pengertian pada semua lini. Struktur yang birokratis-sentralistik itu 

menjadikan kejaksaan rawan terhadap berbagai hal atau praktik negatif. 

                                                 
46 Diunduh tanggal 23 juni 2014 http://soetandyo.wordpress.com/2010/12/11/prof-tjip-dan-ajaran-
hukum-progresifnya-sebuah-pengantar-ringkas/ 
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Sistem hukum tidak kunjung menjadi progresif apabila kita tidak memiliki 

badan pembuat undang-undang yang progresif pula. Sistem hukum itu bertumpu pada 

perundang-undangan. Manakala produk legislatif itu sendiri tidak memberi peluang 

kepada muncul dan berperannya kekuatan-kekuatan progresif dalam hukum, maka 

sistem hukum itu sendiri hanya menjadi sumber dari ketidakprogresifan itu. Dari 

studi Yudi Kristiana ditemukan, bahwa birokrasi dan sentralisme yang ketat 

menghambat munculnya pikiran progresif dan lebih menyuburkan terjadinya praktik 

yang tercela. 

Hukum progresif menghendaki agar cara berhukum kita tidak mengikuti 

model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru 

sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena 

itu hukum progresif sangat bersetuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif 

dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandekan. 

Para aktor penegakan hukum tersebut dimasukkan ke dalam golongan pelaku. 

hukum progresif berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, mereka tidak 

dibelenggu oleh keadaan status quo, baik itu berupa peraturan maupun kebiasaan. 

Dengan latar belakang peraturan dan tradisi yang sama, mereka telah 

mematahkan itu semua dengan melakukan terobosan-terobosan tertentu. Mereka 

secara konkrit dan atas inisiatif sendiri, telah menaikkan 

tampilan (performance) pekerjaannya dengan standar “beyond the call of duty”. Kita 

mendapat potret tentang bagaimana suatu tugas hukum itu dapat dilaksanakan dengan 
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cara yang bermacam-macam. Ia dapat dilaksanakan dengan cara biasa menurut 

peraturan dan secara luar biasa. 

Kedua, mereka telah membuktikan dan mempraktikkan tesis hukum progresif, 

bahwa hukum itu tidak hanya peraturan tetapi juga perilaku, atau 

dalam  versi Holmesian Dictum yang terkenal itu berbunyi,“The life of the law has 

not been logic; it has been experience”. Tentang hal tersebut, pada waktu menulis 

buku Common Law, Holmes mengatakan sebagai berikut: “To accomplish the task, 

other tools are needed besides logic. it is something to show that the’ consistency of a 

system requires a particular result, but it is not all. The life of the: law has not been 

logic; it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and 

political theories, institutions of public policy, avowed or unconscious, even the 

prejudices which judges share with their fellow-men, have had a good deal more to 

do than syllogism in determining the rules by which men should be governed. The law 

embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it can not 

be dealt with as if it contained only axioms and corollaries of a book of 

mathematics.” 

Ketiga, mereka juga telah mewujudkan tesis lain dalam hukum progresif, 

bahwa orang dapat melakukan pembacaan terhadap teks-teks hukum tidak dengan 

mengeja pasal-pasalnya, melainkan secara bermakna atau mendalami maknanya. 

Diktum Holmes di atas memperkaya arti menjalankan hukum secara bermakna itu. 

Hukum ternyata tak dapat diterima dan difahami sebagai sejumlah aksioma atau kitab 

matematika, melainkan sarat dengan berbagai kekayaan tradisi dan pemikiran. 
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Dengan perbuatan dan langkahnya sebagai perburuan makna itu, mereka mencoba 

menggali lebih dalam teks-teks hukum sampai ke akar maknanya. Mereka melakukan 

perburuan progresif seraya menguji seberapa jauh jangkauan peraturan. Terkadang 

pengujian itu dilakukan secara cukup ekstrem, seperti dilakukan oleh hakim Bismar 

Siregar, pada waktu menaikkan sendiri batas maksimum denda sebagaimana 

tercantum dalam peraturan. Protes yang ditujukan terhadap putusannya itu 

dijawabnya dengan mengatakan, “Di dalam ruang sidang ini sayalah undang-undang 

itu”. 

Hukum progresif akan selalu gelisah mengamati kemampuan hukum untuk 

mensejahterakan manusia dan ini menjadi persoalan besar. Oleh karena itu semangat 

hukum progresif adalah semangat yang tidak henti-hentinya mengamati grafik 

kemampuan tersebut. Di dalamnya juga tersimpan usaha untuk melakukan pencarian 

terhadap apa yang dapat dikerjakan untuk memecahkan persoalan besar tersebut. 

Hampir tidak ada yang final dalam hukum, oleh karena suatu keberhasilan pasti juga 

menyimpan bibit-bibit kegagalan, bagaimanapun kecilnya. Berhubungan dengan itu, 

maka hukum progresif juga dapat dipersepsikan sebagai suatu pikiran yang secara 

terus-menerus ingin memperbaiki atau menyempurnakan dirinya. 

Dalam kaitan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka semangat 

pembebasan merupakan bagian integral dalam hukum progresif. Ia tidak ingin 

terjebak ke dalam cara berhukum yang statis apalagi stagnan. Tanpa kemauan untuk 

melakukan pembebasan sebagai kekuatan yang dimilikinya, hukum progresif akan 

kehilangan jati-dirinya 
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Pada saat mengamati pemberantasan korupsi yang kurang berhasil, hukum 

progresif mencurigai konsep liberal yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem 

peradilan kita, sebagai penyebabnya. Penelitian terhadap asal-usul sosial dan kultural 

dari hukum modern menunjukkan, bahwa hukum modern dengan sekalian 

kelengkapan konsep, doktrin, asas serta teori, didominasi oleh pikiran 

liberal. Individu dan kemerdekaan atau kebebasan individu, dan bukan yang lain, 

merupakan sumbu berputarnya hukum. 

Pada waktu dihadapkan kepada ketimpangan antara hukum dan keadaan 

sosial, maka hukum progresif akan menyarankan pengambilan langkah-langkah yang 

lebih pasti (affirmative) untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Maka apa yang tidak 

dapat dibenarkan atau disahkan oleh faham liberal, yang menolak campur tangan, 

menjadi sesuatu yang dibenarkan. Di sini, misalnya, kita terpikir pada langkah atau 

tindakan yang disebut diskriminasi positif. Dalam pengantar buku J.B. Sloot yang 

berjudul “Positieve discriminatie”, Schuyt mengatakan, bahwa melihat 

ketidaksamaan yang menyolok dalam masyarakat telah 

memicu “gelijkberechtiging”, yaitu keinginan untuk memperoleh kesamaan. Seraya 

mengritik tesis liberal mengenai kesamaan formal di hadapan hukum, Schuyt 

mengatakan, “Gelijkheid voor de wet - zo blijkt herhaardelijk - is hiertoe niet een 

voldoende, zij het wel de noodzakelijke voorwaarde.” Tabrakan antara asas kesamaan 

formal dengan perwujudan nyata dari kesamaan dalam kesempatan, (feitelijke 

gelijkheid van kansen) membutuhkan jalan keluar. Jalan keluar tersebut adalah 

pemihakan kepada mereka yang dirugikan (bevoordeling 
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van de benadeelden). Dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksamaan dalam 

banyak aspek kehidupan, menyatakan secara formal tentang keharusan adanya 

kesamaan hukum antara para anggota masyarakat, adalah sama saja dengan 

mempertahankan atau mengabadikan ketidaksamaan yang nyata ada dalam 

masyarakat, oleh hukum. Hukum progresif berkepentingan untuk mengakhiri atau 

menekan serendah-rendahnya ketidaksamaan atau ketimpangan sosial tersebut. 

Dalam arsenal hukum progresif, sarana yang dapat digunakan lebih beragam 

daripada yang digunakan dalam hukum tradisional. Faham tradisional hanya 

mendasarkan pada peraturan (rules), sedang hukum progresif juga menggunakan atau 

mendasarkan pada sarana bukan peraturan formal. 

Kita mengetahui, bahwa di dunia ini terdapat kosmologi lain kecuali 

kosmologi individualistis yang menjadi basis dari hukum liberal. la merupakan modal 

yang sangat mendasar yang membekali cara bangsa-bangsa berhukum. Kenyataan 

tersebut lebih mendorong hukum progresif untuk melakukan pemikiran alternatif 

tentang bagaimana sistem peradilan itu dibangun, yang pada akhirnya berujung pada 

pembebasan dari dominasi sistem liberal. Merupakan hak setiap bangsa untuk 

memelihara kosmologi masing-masing, termasuk institusi publik dan cara berhukum 

yang didasarkan pada kosmologi tersebut. 

Pendidikan niscaya merupakan pilar penting yang diperlukan untuk ikut 

menyangga hukum progresif dan oleh karena itu hukum progresif berkepentingan 

untuk memerhatikan pendidikan hukum. Di sini ingin dikatakan, bahwa perilaku 

hukum yang progresif untuk sebagan penting merupakan fungsi dari pendidikan dan 
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pembelajaran yang diterima oleh para profesional hukum waktu mereka duduk di 

bangku kuliah. Perkuliahan yang hanya menginformasikan bahan hukum positif dan 

bagaimana menjalankannya, tidak membantu menciptakan sikap dan perilaku 

progresif dalam berhukum. Mereka tidak didorong untuk membaca teks-teks hukum 

secara bermakna dan kemudian berani bertindak sesuai dengan pembacaannya itu. 

Di sisi lain, pembelajaran hukum secara progresif mendorong para mahasiswa 

untuk berani mencobaavenues lain dalam menjalankan hukum. Para dosen hukum 

Indonesia tidak akan kekurangan bahan untuk mencontohkan perilaku progresif, 

seperti diperlihatkan oleh Adi Andojo Soetjipto, Bismar Siregar, Baharudin Lopa dan 

hakim serta jaksa yang dilaporkan oleh Bank Dunia tersebut di muka. 

Kurikulum hukum progresif adalah yang membuat mahasiswa tidak 

berpandangan sempit dalam pengolahan hukum dan senantiasa mendorong pada 

mahasiswa untuk menemukan cakrawala yang lebih luas. Ini yang ingin disebut 

sebagai pendidikan hukum yang bermakna. Untuk itu maka sebaiknya fakultas-

fakultas hukum menjadi institut pendidikan yang berhati nurani (law schools with 

conscience). Itu semua akan berhasil dilaksanakan, apabila para staf pengajar juga 

berpikiran progresif dan menularkannya kepada para. mahasiswanya. 

Pengembangan gagasan hukum progresif tidak akan berjalan dengan tanpa 

sejak di bangku pendidikan, para mahasiswa sudah diperkenalkan kepada kenyataan, 

bahwa hukum itu mengandung fungsi penyelesaian problem sosial dan penanganan 

problem kemanusiaan yang kuat. Pendidikan hukum yang hanya sibuk mengajarkan 

dan berurusan dengan peraturan dan prosedur berhukum dan tidak mengakarkannya 
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sampai ke basis kemanusiaan atau kenuranian, hanya akan menghambat pelaksanaan 

hukum progresif. Seperti telah disampaikan di muka, hukum progresif tidak hanya 

mengejar penegakan hukum yang profesional, tetap di atas itu, cara berhukum yang 

penuh muatan kenuranian. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pendidikan hukum progresif juga erat 

berkaitan dengan pandangan, bahwa hukum itu tidak dapat diajarkan sebagai skema-

skema atau rumusan-rumusan kategoris dan abstrak. Di sini pendidikan hukum 

progresif akan mendarat kepada ranah pembelajaran hukum yang mengajarkan “darah 

dan daging hukum” pula. Pembelajaran hukum hanya sebagai skema-skema abstrak 

hanya akan melahirkan ahli-ahli hukum, yang dalam pekerjaannya nanti, semata-mata 

melakukan pengkutak-katikan skema hukum tersebut, sehingga akan terjadilah, 

bahwa“the life of the law has been logic”. 

Gagasan hukum progresif muncul disebabkan oleh kegalauan menghadapi 

kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa 

ini. Terutama sejak bergulirnya era reformasi, yang ditandai oleh ambruknya 

kekuasaan Presiden Suharto yang otoriter selama berpuluh-puluh tahun itu, harapan 

rakyat terhadap hukum sebagai sang juru penolong makin melambung tinggi. 

Supremasi hukum sudah dianggap sebagai panacea, obat mujarab bagi semua 

persoalan. Harapan tersebut sangat membebani hukum untuk mencapai hasil 

sebagaimana diharapkan. Di lain pihak berbagai polling dan survai malah 

menunjukkan, bahwa cukup banyak prestasi yang tidak memuaskan. Ini 
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menyebabkan kesenjangan yang melebar antara harapan dan kenyataan, sehingga 

menuai kekecewaan. 

Mungkin baik untuk memulai risalah ini dengan membicarakan moral hukum 

progresif. Kandungan moral ini adalah kepedulian yang tidak kunjung berhenti, 

mengenai bagaimana mendorong hukum untuk memberikan yang lebih baik dan lebih 

baik lagi kepada bangsanya. Salah satu perwujudan moral tersebut adalah pada waktu 

dibicarakan tentang hukum progresif sebagai kesinambungan antara merobohkan dan 

membangun Moral hukum progresif ingin mendorong agar cara kita berhukum tidak 

pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan sesuatu 

menuju kepada keadaan yang lebih baik.47 

Kandungan moral yang demikian itu disebabkan oleh penerimaan paradigma 

manusia di atas paradigma aturan (rule). Sejarah hukum menjadi saksi tentang 

bagaimana, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, manusia bergulat dengan dan 

membangun tatanan kehidupannya. Ada satu tragedi di situ, yaitu tentang 

keinginannya untuk membangun satu tatanan, tetapi pada waktu yang sama tatanan 

itu dirombaknya kembali, karena manusia merasa tidak betah tinggal di situ. 

Amandir-mengamandir Undang-Undang Dasar mungkin merupakan contoh 

yang baik mengenai tragedi tersebut. Bangsa Indonesia membuat Undang-Undang 

Dasar dengan tujuan agar kehidupannya lebih mapan untuk waktu yang abadi. Dalam 

waktu berpuluh-puluh tahun, lebih dari setengah abad, memang ia berhasil 

mewujudkan mimpinya itu, tetapi tidak lebih lama daripada itu. Kompromi antara 
                                                 
47 (Jurnal Hukum Progresif Volume 2, Nomor 1/April 2006). 
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menjaga kelestarian dan perubahan dilakukan dengan membuat amandemen-

amandemen. 

Pada masa awal reformasi, di penghujung tahun 90-an, pemerintahan Habibie 

mencapai rekor produksi perundang-undangan dalam masa transisi yang 

pendek. Apabila dikaitkan pada reformasi, maka pada waktu itu, problem-problem 

dalam reformasi seolah-olah telah dijawab dengan memroduksi undang-undang atau 

dapat juga dikatakan, bahwa reformasi hukum dilakukan dengan memproduksi 

undang-undang secara masal. Tetapi jawaban yang demikian itu tidak menyelesaikan 

masalah, karena ia tidak bergeming sesudah “digelontor” dengan sejumlah besar 

undang-undang baru. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, bahwa terdapat kesalahan dalam cara 

bangsa ini berhukum. Konklusi tersebut mendorong kita untuk melihat kembali 

kepada cara-cara yang dilakukan dalam mewujudkan negara hukum. Negara hukum 

adalah sebuah bingkai (framework) besar yang memuat prinsip-prinsip yang 

menuntun cara bangsa untuk menata (organize) serta menyalurkan proses-proses 

dalam masyarakat, sehingga tercapai tujuan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain 

dalam bernegara tersebut. Ada hal yang kurang benar dalam cara kita berhukum, 

sehingga dengan cara yang selama ini dijalankan masyarakat menilai hukum tidak 

bekerja dengan baik.48 

                                                 
48 Diunduh tanggal 23 juni 2014 http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/12/hukum-progresif-
prof-satjipto-rahardjo/ 
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Kriteria progresif sendiri adalah adanya sebuah perubahan kearah yang lebih 

baik dalam arti bahwa Hukum progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami 

betapa keliru menerima hukum sebagai suatu status quo, yaitu hukum tidak harus 

berada di keadaan diam, monoton dan tidak bergerak sama sekali dari sejak dulu 

sampai sekarang. Hukum yang tidak sejalan dengan tujuan hidup masyarakat harus 

diadakan perubahan, namun prinsip dasar hukum tersebut tidak boleh dirombak, 

bukan hukum sudah tidak lagi dapat dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat. 

Namun hukum haruslah berisfat progresif, dengan mengajak masyarakat untuk 

melihat kembali dan mereview kembali jika adanya unsur kekeliruan yang sudah 

tidak dapat menjadi pedoman hidup masyarakat. Maka di sini lah hokum diperlukan 

adanya perbahan untuk mendukung dan disesuaikan dengan perkembangan dan 

kebutuhan hidup masyarakat.49 

Kriteria hukum progresif yang lainnya adalah mengajak masyarakat secara 

aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum 

dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu hukum progresif sangat bersetuju 

dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan 

dan kemandekan. Dalam arti hokum tidak harus bersifat pasif yang digunakan dan 

diterapkan di kehidupan masyarakat tanpa adanya manfaat dan cita-cita.50  

                                                 
49 ibid 
50 ibid 
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