
TRANFORMASI NILAI DALAM PENEMUAN DAN TRANFORMASI NILAI DALAM PENEMUAN DAN 
PEMBENTUKAN HUKUMPEMBENTUKAN HUKUM

Indonesia menggunakan sistem hukum modrenIndonesia menggunakan sistem hukum modren

KomponenKomponen--komponen dari institusi hukum:komponen dari institusi hukum:
�� NilaiNilai

�� KaidahKaidah

�� PeranPeran

�� OrganisasiOrganisasi

Perkembangan hukum modren juga tercermin dalam Perkembangan hukum modren juga tercermin dalam 
perkembangan, perubahan dan transformasi keempat unsur perkembangan, perubahan dan transformasi keempat unsur 
tersebut kepada bentuktersebut kepada bentuk--bentuk yang lebih barubentuk yang lebih baru
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Hukum modren muncul dalam konteks masyarakat liberalHukum modren muncul dalam konteks masyarakat liberal

Muncul sebagai sistem “Rule of Law” yg memisahkan dirinya Muncul sebagai sistem “Rule of Law” yg memisahkan dirinya 
sebagai suatu institusi modren yang otonomsebagai suatu institusi modren yang otonom

Rule of Law memp komitmen  thdp keumuman (generality) dan Rule of Law memp komitmen  thdp keumuman (generality) dan 
otonomiotonomi

Proses transformasi yg menjadikan hukum merupakan bagian Proses transformasi yg menjadikan hukum merupakan bagian 
dari transformasi sosial, politik, ekonomi yg lebih besar, yaitu dari transformasi sosial, politik, ekonomi yg lebih besar, yaitu 
tatanan yang kapitalismetatanan yang kapitalisme

Sistem hukum modren Sistem hukum modren �������� tata hukum atau sistem hukum yg tata hukum atau sistem hukum yg 
sesungguhnyasesungguhnya

Karakteristik Karakteristik �������� bersifat publik, positif, umum (general) dan bersifat publik, positif, umum (general) dan 
otonomotonom



Sistem nilai di Indonesia

Memutuskan untuk menggunakan hukum modren, menyebabkan 
terjadinya transformasi nilai-nilai

Indonesia ���� komunalisme (kebersamaan) lebih diutamakan dari 
individualisme

���� musyawarah dan bukan penyelesaian konflik

���� mengutamakan politik daripada ekonomi���� mengutamakan politik daripada ekonomi

Pasal 33 UUD 1945

☺☺☺☺ sejauhmana nilai tersebut diterima dan menyebar ke 
sekalian lembaga dan bidang-bidang dalam masyarakat ?



Pembangunan Hukum Nasional

Hukum Nasional ���� Pancasila

WAWASAN POLITIK AKAN MENDAHULUI  DAN MENJADI DETERMINAN 
PENTING DALAM MENJALANKAN RODA PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Rule of Law Rule of Moral

Penyelesaian konflik PerdamaianPenyelesaian konflik Perdamaian

Perundang-undangan Moral, keadilan

Prosedur Empati

Kebenaran hukum (legal justice) Kebenaran substantial

Birokrasi Komitmen


