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Abstract 

Politics of law can reach all of the legal system from the legal system through 

an extensive legal subsystem. But, the generally, talks about the politics of law 

more focused on legal matters or in the direction of the substance and content of 

any law outlined to be made. The political law is the answer of questions about 

what to do with the law in perspective formal of state to achieve the purpose state. 

In this sense, the main political foothold of national law is the destination country 

which gave birth to the national legal system that must be built with a choice of 

content and particular ways.  
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I.  Pendahuluan  

Cakupan pembicaraan tentang pembangunan sistem hukum melalui politik 

hukum dapat menjangkau semua subsistem dari sistem hukum yang luas itu. 

Tetapi, pada umumnya pembicaraan tentang politik hukum lebih banyak terfokus 

pada materi hukum atau pada arah tentang substansi dan isi hukum apa saja yang 

digariskan untuk di buat. Ini sebenarnya tidak salah karena memang materi 

hukumlah yang sangat penting di dalam sistem hukum dan politik hukum.
1
 

Secara konseptual, komponen-komponen pokok yang ada di dalam 

pembangunan politik adalah bahwa pemerintah harus selalu mampu menanggapi 

setiap perubahan yang ada dalam masyarakat, sebab suprastruktur dan 

infrastruktur politik yang ada memang efektif dan berfungsi secara optimal, yang 

kesemuanya didukung oleh warganegara yang dinamis dan berada dalam naungan 

persamaan hukum dan perundang-undangan. Pencapaian hal-hal tersebut biasanya 

selalu akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut identitas (jati diri) 

bangsa, legitimasi kekuasaan, partisipasi anggota masyarakat, serta menyangkut 
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pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui sistem yang efektif yang 

menjangkau keseluruh lapisan masyarakat.  

Setiap kali kita berhasil mengatasi suatu permasalahan tersebut maka berarti 

kita "maju" di dalam melakukan pembangunan politik di dalam mengembangkan 

sistem demokrasi. Sejak awal Indonesia berdiri, kehidupan politik dan hukum 

diwarnai begitu rupa, tidak dalam pengertian hingar bingarnya demokrasi, tetapi 

justru secara mencolok dapat dikatakan oleh sentralisasi kekuasaan pada satu 

tangan, meskipun sebenarnya konstitusi telah memberi peluang yang cukup besar 

kepada hukum.
2
 

Bingkai kekuasaan merupakan hal yang tidak mungkin dilepaskan dari 

pelaksanaan roda kenegaraan, karena dalam negara terdapat pusat-pusat 

kekuasaan yang senantiasa memainkan peranannya sesuai dengan tugas dan 

wewenang yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya sering 

berbenturan satu sama lain, karena kekuasaan yang dijalankan tersebut 

berhubungan erat dengan kekuasaan politik yang sedang bermain. Jadi negara, 

kekuasaan, hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang sulit untuk 

dipisahkan, karena semua komponen tersebut senantiasa bermain dalam 

pelaksanaan roda kenegaraan dan pemerintahan.
3
 

Sejalan dengan jalannya roda pemerintahan di Indonesia maka terus bergulir 

dari era orde lama selanjutnya digantikan orde Baru yang merupakan sebutan bagi 

masa pemerintahan Presiden Soeharto yang telah memerintah dari tahun 1966 

hingga 1998. Politik Presiden Soeharto selaku penguasa pada saat orde baru 

secara dramatis telah mengubah berbagai kebijakan yang dijalankan pada masa 

orde lama. Selanjutnya era pemerintahan orde baru pun runtuh dan digantikan 

oleh era reformasi yang salah satu tujuannya adalah reformasi di bidang hukum.  

Oleh karena itu, bicara politik hukum maka ini ditentukan oleh sifat dan 

bentuk negara yaitu hubungan kekuatan antara yang memerintah dan yang 

diperintah. Umumnya politik hukum itu membuat kaedah-kaedah yang 

menentukan bagaimana manusia bertindak. Dengan membuat hukum baru maka 
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politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan 

sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas (hukum yang berlaku) dengan 

realitas sosial. Hukum yang dibentuk seperti itu akan dimulai dengan 

penyelidikan-penyelidikan yang mendalam mengenai perubahan-perubahan yang 

terjadi perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan dalam hukum sedang 

berlaku agar hukum yang baru nantinya akan sesuai dengan kenyataan sosial.
4
 

Jadi, adalah benar bahwa politik hukum ditentukan oleh sistem politik yang dianut 

dan sifat negara itu sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan baik dari dalam 

maupun dari luar sistem, tergantung hukum apa yang akan atau di baharui.
5
 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka permasalahan yang coba dibahas 

dalam tulisan ini difokuskan pada konstruksi politik hukum yang terjadi di 

Indonesia. Kajian yang penulis uraikan tidak terlepas dari koridor bahwa 

Indonesia adalah negara hukum.  

 

II. Pembahasan  

Konfigurasi Politik Hukum dan Produk Hukum  

Perspektif politik hukum nasional pertama-tama dapat ditemukan di dalam 

kunci pokok pertama Sistem Pemerintahan Negara Indonesia seperti tertuang di 

dalam Penjelasan UUD 1945 yang berlaku sebelum dilakukannya amandemen 

terhadap UUD 1945 yang telah menyebutkan dengan tegas bahwa "negara 

Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 

(machtsstaat)". Penegasan kunci pokok pertama tersebut dapat dipandang sebagai 

perspektif resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional. Dengan penegasan 

tersebut, berdasarkan perspektif resmi, maka secara jelas memperlihatkan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu harus memainkan peranan yang 

menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara di Indonesia. Selanjutnya dengan bergulirnya waktu dan di 

amandemennya UUD 1945 maka ketentuan bahwa Indonesia sebagai negara 

hukum semakin di pertegas sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD 1945 

yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam arti umum 
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negara berdasarkan hukum adalah terjalinnya rasa saling percaya antara rakyat 

dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan 

wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan 

dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan 

negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.
6
 

Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman 

ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan 

kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi 

berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang 

kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam 

perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu perjuangan 

dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari 

sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman 

golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri kekuasaan 

sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk 

membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat 

dengan menggunakan berbagai ideologi seperti; individulisme, liberalisme, 

universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi 

konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara.
7
  

Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan 

tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan 

pelaksanan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat yang hampir senada disampaikan 

oleh Loewnstein di dalam bukunya Political Power and the Govermental Proce's, 

bahwa konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses 

kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan:
8
 

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,  
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2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta 

menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.  

Hukum merupakan produk politik yang mengantarkan bahwa konfigurasi 

politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Variabel 

konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang 

otoriter (non-demokratis), sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas 

produk hukum yang berkarakter rosponsif atau otonom dan produk hukum yang 

berkarakter ortodoks/ konservatif atau menindas. Dengan pemecahan kedua 

variabel tersebut ke dalam konsep-konsep yang dikotomis, dimana hipotesis 

dinyatakan bahwa "Konfigurasi politik yang melahirkan produk hukum yang 

berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter 

(non-demokratis) akan melahirkan produk hukum yang berkarakter 

konservatif/ortodoks atau menindas", konsep-konsep itu kemudian diberi 

pengertian sebagai berikut:
9
  

1. Konfigurasi politik demokrasi adalah konfigurasi yang membuka peluang 

bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif 

menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian 

pemerintah lebih merupakan 'komite' yang harus melaksanakan kehendak-

kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan 

perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih 

menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat 

melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman "pembredelan".  

2. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menetapkan pemerintah 

pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi 

masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, 

dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan 

parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi 

(rubber stamps) atas kehendak pemerintah; sedangkan pers tidak memiliki 

kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dan bayang-

bayang pemreidelan.  
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3. Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang karakternya 

mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun 

berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu 

mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum 

responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, 

dan lembaga peradilan, hukum, diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi 

kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga 

tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi 

pemerintah sendiri.  

4. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang karakternya 

mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga 

pembuatannya tidak mengundang partisipasidan aspirasi masyarakat secara 

sungguh-sungguh. Jika prosedur seperti itu ada biasanya lebih bersifat 

formalitas. Di dalam produk yang demikian biasanya hukum diberi fungsi 

dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan 

ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya 

bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi oleh pemerintah 

menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan 

pelaksanaan.  

 

Konstruksi Politik Hukum Nasional  

Jika mempelajari hukum hanya sebagai pasal-pasal dan melepaskannya dari 

kajian tentang norma dan segi-segi yang mempengaruhinya bisa menyebabkan 

datangnya frustasi dan kecewa yang berkepanjangan. Pakar hukum Von 

Kirchmann pernah mengatakan bahwa bergudang-gudang buku tentang undang-

undang yang ada diperpustakaan bisa dibuang sebagai sampah yang tak bernilai 

ketika ada keputusan politik di parlemen yang mengubah isi undang-undang 

tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana politik mempengaruhi hukum atau sebaliknya 

hukum mempengaruhi politik yang kemudian mengkristal di dalam politik hukum 



(legal policy) yang digariskan oleh suatu negara menjadi sangat penting untuk 

dipelajari demi ilmu hukum itu sendiri.
10

 

Sehingga politik hukum merupakan legal policy atau kebijakan hukum yang 

hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan 

negara tertentu yang dapat meliputi : 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan 

hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas 

hukum yang telah ada dan pembuatan-pembuatan hukum baru; 3) penegasan fungi 

lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan 4) peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambilan kebijakan.
11

  

Oleh karena itu, politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi 

semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita 

bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum di Negara 

Republik Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945,
12

 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Apa yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut 

kemudian dijabarkan lebih rinci pada pasal-pasal UUD 1945 dan dioperasionalkan 

dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang ada 

di bawahnya.
13

 

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum 

yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, 

struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub 

unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang 

bersumber dari Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945.
14

 

Hal ini karena politik hukum itu sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan 

tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna 

mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum 
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nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional 

yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian, 

politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni sebagai arahan 

pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi 

apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir 

legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.
15

  

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi 

bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara 

(Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

Pancasila ini dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. 

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi landasan politik hukum yang berbasis 

moral agama; sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" menjadi landasan politik 

hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non 

diskriminatif, sila "Persatuan Indonesia" menjadi landasan politik hukum untuk 

mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya 

masing-masing; sila Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan" menjadi landasan politik hukum yang meletakkan 

kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis) dan sila "Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia" menjadi landasan politik hukum dalam hidup 

bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial 

dan ekonomis tidak di tindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.
16

 

Dalam penerapannya, jika konfigurasi politik yang demokrasi berakhir pada 

tahun 1959, maka ketika pada tanggal 5 Juli Presiden Sukarno mengeluarkan 

dekrit yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi 

terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin yang berlangsung tahun 1959 sampai 

1966 konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter. 

Didalamnya Sukarno menjadi aktor utama dalam agenda politik nasional sehingga 

pemerintahan Sukarno pada era ini dicirikan sebagai rezim yang otoriter.  
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Orde Baru lahir di atas pergolakan politik dan ambruknya ekonomi Indonesia 

sampai pada titik terendah. Secara politik ketika itu Indonesia terlibat dalam suatu 

kemelut yang menegangkan membahayakan menyusul peristiwa G30S/ PKI yang 

ternyata telah membawa Indonesia ke dalam krisis politik yang parah. Bersamaan 

dengan itu ambruknya perekonomian ditandai oleh hiperinflasi, menipisnya 

cadangan devisa, devisit anggaran negara yang sangat besar, langkanya barang 

konsumsi, dan berbagai kemerosotan ekonomi lainnya. Tampaknya para 

pemimpin orde baru ketika itu melihat bahwa demokrasi politik dan perbaikan 

ekonomi merupakan pilihan yang dilematis dan tidak dapat dilakukan secara 

simultan. Tepatnya, jika ingin membangun demokrasi politik, perbaikan ekonomi 

harus ditunda; sebaliknya, jika perbaikan ekonomi yang akan digarap, demokrasi 

politik harus ditunda. Stabilitas nasional dapat tercipta jika ada pemerintah yang 

kuat dan integrasi berlangsung kokoh.
17

  

Pada periode orde baru arah konfigurasi politik pembangunan lebih 

menekankan pada bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan, konfigurasi 

politik di desain untuk negara kuat yang mampu menjamin dan membentuk 

negara kuat. Kehidupan politik yang stabil sengaja diciptakan karena 

pembangunan ekonomi akan hanya berhasil jika di dukung oleh stabilitas nasional 

yang mantap.
18

 Berdasarkan hal tersebut, sejak awal perjalanannya Orde Baru 

telah melakukan langkah-langkah untuk membangun stabilitas dengan upaya 

pembangunan pemerintah yang kuat dan penggalangan intergrasi nasional. 

Adapun langkah-langkahnya, adalah sebagai berikut.
19

 

 

1.  Penciptaan format baru politik  

Format baru politik yang dibentuk itu terutama diarahkan pada komposisi 

DPR yang dituangkan dalam UU No.15 dengan UU No. 16 Tahun 1969. 

Pemerintah mengusulkan pemilu dengan sistem distrik dan pengangkatan anggota 

DPR sebanyak 50%; sedangkan partai-partai menghendaki sistem proporsional 

dan pengangkatan yang jauh di bawah 50%(5%), sehingga dicapailah konsensus 
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antara pemerintah dan partai-partai yakni pemilu dilaksanakan dengan sistem 

proporsional (dengan sedikit campuran sistem distrik) dan pengangkatan anggota 

DPR sebanyak 100 orang dari 460 orang dengan komposisi seperti itu pemerintah 

orde baru ini memiliki cadangan kekuatan untuk mengamankan berbagai 

kebijakasanaan politiknya dari gangguan DPR sebab anggota-anggota DPR yang 

diangkat bersama anggota-anggota DPR hasil pemilu yang dari Golkar dapat 

memback-up setiap kebijaksanaan pemerintah. Dengan format seperti ini stabilitas 

dan pembangunan dapat terjamin. Kenyataan inilah yang kemudian dapat 

menjelaskan mengapa stabilitas politik pada orde baru begitu mantap sehingga 

pembangunan ekonomi dapat menunjukkan hasilnya secara signifikan.  

 

2.  Penyederhanaan sistem kepartaian  

Langkah lain yang ditempuh pemerintah untuk menciptakan stabilitas, 

terutama untuk memperkecil peta sumber-sumber konflik, adalah dengan 

menyederhanakan sistem kepartaian. Pemerintah Orde Lama sebenarnya 

meninggalkan begitu banyak partai politik tetapi menjelang Pemilu 1971 

pemerintah Orde Baru melakukan seleksi sehingga hanya 9 parpol dan Golkar 

yang dapat menjadi kontestan. Dengan adanya penyederhanaan disederhanakan 

sehingga energi bangsa ini dapat dikonsentrasi untuk keperluan pembangunan. 

Bersamaan dengan itu, sistem kepartaian menganut pula prinsip floating mass 

sehingga masyarakat dapat dihindarkan dari percekcokan pilitik yang dapat 

menghambat pembangunan. Dalam bahasa politik kebijaksanaan seperti ini dapat 

dipandang sebagai pengambilan atas proses demokratisasi karena kepentingan 

pembangunan yang menganut paradigma pertumbuhan ekonomi dan ternyata 

cukup berhasil.  

 

3.  Pemasyarakatan P4  

Selanjutnya pemerintah, tepatnya Presiden Soeharto menyampaikan 

gagasannya tentang eka prasetia Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan 

Pengalaman Pancasila (P4). Presiden mengemukakan tentang perlunya P4 ini 

karena tampaknya masyarakat Indonesia baru memiliki Pancasila tetapi belum 

menghayati dan mengamalkannya. Lemahnya penghayatan dan pengalaman 



Pancasila ini menjadi potensi yang membahayakan bagi sendi-sendi persatuan dan 

kesatuan serta stabilitas nasional yang telah dibangun. P4 tidaklah menggantikan 

kedudukan UUD 1945 tetapi dapat berjalan berdampingan dengan memberikan 

pedoman-pedoman atau penjabar atas pancasila dalam kedudukannya selain 

sebagai dasar negara. Dengan ditetapkannya P4 ini penggalangan integrasi bangsa 

semakin dimantapkan karena ada rujukan bersama bagi bangsa Indonesia untuk 

berperilaku secara Pancasilais dan menyadari keberadaannya sebagai bangsa yang 

bhineka tunggal ika.  

 

4. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas.  

Langkah penggalangan integrasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah 

mencapai puncaknya ketika MPR berhasil memasukan di dalam GBHN 1983 

bahwa pancasila harus menjadi satu-satunya asas di dalam orsospol. Dengan 

ditetapkanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka tali perekat bangsa 

semakin kuat sehingga tindakan-tindakan disintegratif dapat diminimalkan dan 

stabilitas nasional dapat lebih dimantapkan sehingga roda pembangunan yang 

lebih diarahkan para pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan tanpa terlalu 

banyak dihadapkan pada pertengkaran-pertengkaran politik.  

Namun, pada akhirnya penyelenggaraan negara pada masa orde baru telah 

menyimpang dari ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang mengakibatkan 

ketidakseimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga Negara yang akhirnya 

melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berdampak pada 

krisis multi dimensional pada seluruh aspek kehidupan. Kondisi inilah yang telah 

membangkitkan gerakan reformasi di seluruh tanah air hingga pada akhirnya orde 

baru yang telah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun pun menjadi tumbang.  

Reformasi pada akhirnya telah membawa perubahan mendasar dalam sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang 

hukum dan politik. Pada masa reformasi inilah UUD 1945 di amandemen, hal ini 

sejalan dengan pemikiran bahwa perubahan konstitusi merupakan dasar pijakan 

bagi negara demokrasi konstitusional.  

 

 



Kesimpulan  

Hukum merupakan produk politik yang mengantarkan bahwa konfigurasi 

politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Variabel 

konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang 

otoriter (non-demokratis), sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas 

produk hukum yang berkarakter rosponsif atau otonom dan produk hukum yang 

berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas.  

Politik hukum itu sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau 

diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan 

negara. Di dalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum nasional adalah 

tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus 

dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Selanjutnya dalam mencapai 

tujuan negara ada dalam konstitusi untuk membatasi kesewenangan tindakan 

pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan 

pelaksanan kekuasaan yang berdaulat. Hukum merupakan produk politik yang 

mengantarkan bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk 

hukum tertentu pula. politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi 

semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita 

bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum di Negara 

Republik Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.  
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