
Hukum sebagai instrumen melakukan perubahanHukum sebagai instrumen melakukan perubahan

empat faktorempat faktor yang harus diperhatikan dalam menggunakan   hukum   sebagai   yang harus diperhatikan dalam menggunakan   hukum   sebagai   
instrumen   melakukan perubahaninstrumen   melakukan perubahan--perubahan  guna mewujudkan  perubahan  guna mewujudkan  
tujuan  kebijaksanaan.  (Robert B. Seidman, 1978 : 311 tujuan  kebijaksanaan.  (Robert B. Seidman, 1978 : 311 -- 339)339)

�� Peraturan itu sendiri, artinya perundangPeraturan itu sendiri, artinya perundang--undangan harus  direncanakan  undangan harus  direncanakan  
dengan  baik  yang  memenuhi kaidahdengan  baik  yang  memenuhi kaidah--kaidah yang bekerja memenuhi kaidah yang bekerja memenuhi 
tingkah laku, harus  ditulis dengan jelas, dan  dapat  dipahami dengan  tingkah laku, harus  ditulis dengan jelas, dan  dapat  dipahami dengan  
kepastian. Sehingga suatu  ketaatan  atau tidak  taatnya  warga negara  kepastian. Sehingga suatu  ketaatan  atau tidak  taatnya  warga negara  
(masyarakat)  dapat disidik dan dilihat dengan mudah.(masyarakat)  dapat disidik dan dilihat dengan mudah.

�� Petugas  yang  menerapkan peraturan  hukum  harus melaksanakan Petugas  yang  menerapkan peraturan  hukum  harus melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan tegas.tugasnya dengan baik dan tegas.
Petugas  yang  menerapkan peraturan  hukum  harus melaksanakan Petugas  yang  menerapkan peraturan  hukum  harus melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan tegas.tugasnya dengan baik dan tegas.

�� Fasilitas berupa sarana dan prasarana hukum  yang diharapkan dapat Fasilitas berupa sarana dan prasarana hukum  yang diharapkan dapat 
mendukung pelaksanaan hukum.mendukung pelaksanaan hukum.

�� Warga  masyarakat yang menjadi sasaran  peraturan harus  bertindak  Warga  masyarakat yang menjadi sasaran  peraturan harus  bertindak  
sesuai dengan  peraturan  perundangsesuai dengan  peraturan  perundang--undangan yang berlaku. Tindakan  undangan yang berlaku. Tindakan  
masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum dalam  melaksanakan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum dalam  melaksanakan 
aktifitasnya tergantung kepada tiga variabel, yaitu: apakah normanya aktifitasnya tergantung kepada tiga variabel, yaitu: apakah normanya 
telah disampaikan,  apakah normanya sesuai dengan tujuan yang telah telah disampaikan,  apakah normanya sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan bagi posisi itu, dan apakah warga  masyarakat yang  terkena ditetapkan bagi posisi itu, dan apakah warga  masyarakat yang  terkena 
peraturan digerakkan oleh  motivasi yang menyimpang.peraturan digerakkan oleh  motivasi yang menyimpang.



8 prinsip tolak ukur hukum yang sosoknya sebagai 8 prinsip tolak ukur hukum yang sosoknya sebagai 
peraturan perundangperaturan perundang--undanganundangan

Aturan  hukum  yang  baik  sangat  berpengaruh  bagi penegakan  hukum. Ada Aturan  hukum  yang  baik  sangat  berpengaruh  bagi penegakan  hukum. Ada 
delapan prinsip tolak  ukur  hukum yang sosoknya sebagai peraturan delapan prinsip tolak  ukur  hukum yang sosoknya sebagai peraturan 

perundangperundang--undangan (undangan (Lon Fuller, dalam NR. Segra,  et.al,  1983 : 122Lon Fuller, dalam NR. Segra,  et.al,  1983 : 122--128128),yaitu:),yaitu:

•• UndangUndang--undang   yang  bersifat  umum   memerlukan peraturan undang   yang  bersifat  umum   memerlukan peraturan 
pelaksanaan.pelaksanaan.

•• UndangUndang--undang  agar dapat memenuhi fungsi  mengatur, harus diumumkan.undang  agar dapat memenuhi fungsi  mengatur, harus diumumkan.•• UndangUndang--undang  agar dapat memenuhi fungsi  mengatur, harus diumumkan.undang  agar dapat memenuhi fungsi  mengatur, harus diumumkan.
•• UndangUndang--undang  tidak  boleh berlaku  surut,  jika undangundang  tidak  boleh berlaku  surut,  jika undang--undang  itu undang  itu 

dilihat sebagai  alat  pemandu tingkah laku di masa yang akan datang.dilihat sebagai  alat  pemandu tingkah laku di masa yang akan datang.
•• UndangUndang--undang harus jelas, tidak boleh  mempunyai arti  ganda, dalam undang harus jelas, tidak boleh  mempunyai arti  ganda, dalam 

kontek hermeutika atau  metode penafsiran undangkontek hermeutika atau  metode penafsiran undang--undang.undang.
•• UndangUndang--undang  tidak  boleh  bertentangan  secara  bathiniah,  artinya  undang  tidak  boleh  bertentangan  secara  bathiniah,  artinya  

undangundang--undang  tidak   boleh melarang  dan  membolehkan suatu  undang  tidak   boleh melarang  dan  membolehkan suatu  
perbuatan  pada waktu yang bersamaan.perbuatan  pada waktu yang bersamaan.

•• UndangUndang--undang tidak boleh menentukan/ menuntut hal yang tidak mungkin.undang tidak boleh menentukan/ menuntut hal yang tidak mungkin.
•• UndangUndang--undang  harus  menjaga  konsitensi,  dalam arti undangundang  harus  menjaga  konsitensi,  dalam arti undang--undang undang 

tidak boleh sering dirubah.tidak boleh sering dirubah.
•• UndangUndang--undang  tidak hanya berlaku untuk  rakyat, tetapi juga mengikat undang  tidak hanya berlaku untuk  rakyat, tetapi juga mengikat 

penguasa.penguasa.



DiskresiDiskresi

diskresi (kebijakan)  mempunyai peranan penting diskresi (kebijakan)  mempunyai peranan penting 
dalam  penegakan hukum,dalam  penegakan hukum, ((Soerjono  Soekanto, 1983  :  14Soerjono  Soekanto, 1983  :  14) ) disebabkandisebabkan::

•• Tidak  ada  perundangTidak  ada  perundang--undangan  yang   sedemikian undangan  yang   sedemikian 
lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku 
manusia.manusia.

•• Adanya  kelambatanAdanya  kelambatan--kelambatan untuk  menyesuaikan kelambatan untuk  menyesuaikan 
perundangperundang--undangan  dengan  perkembanganundangan  dengan  perkembangan--perkembangan perkembangan 
di dalam masyarakat, sehingga  menimbulkan di dalam masyarakat, sehingga  menimbulkan 
ketidakpastian.ketidakpastian.

•• Kurangnya   biaya  untuk  menetapkan perundangKurangnya   biaya  untuk  menetapkan perundang--undangan  undangan  
sebagaimana yang dikehendaki oleh  pembentukan undangsebagaimana yang dikehendaki oleh  pembentukan undang--
undang.undang.

•• Adanya  kasusAdanya  kasus--kasus  individual  yang  memerlukan kasus  individual  yang  memerlukan 
penangan secara khusus.penangan secara khusus.


