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Abstrak 
Sistem hukum setiap negara bangsa yang merdeka serta berdaulat di dunia, lazimnya akan 

ditentukan atau dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh bangsa tersebut. Tidak terkecuali Sistem 
Hukum yang berlaku di Indonesia. Republik Indonesia yang sejak dikumandangkannnya 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, secara tegas maupun diam-diam; 
disadari maupun tidak telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur 
(termasuk segala bentuk prosesnya) serta substansinya, juga terus menerus berupaya untuk 
menyelaraskan sistem serta struktur, dan substansi hukum yang diwarisi itu dengan sistem yang 
hidup dalam masyarakat yakni menggunakan hukum adat yang bermuatan tradisi bangsa dengan 
“local characteristic”-nya. Bagi Indonesia, idealnya untuk membangun suatu sistem hukum 
nasional yang modern dalam era globalisasi di samping mengandung “local characteristic” seperti 
Ideologi bangsa Pancasila, kondisi-kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa, juga harus 
mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (international trends) yang diakui oleh 
masyarakat dunia yang beradab. Tanpa melakukan upaya penyelarasan semacam itu, maka 
Indonesia sebagai suatu negara  bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang 
timbul, baik dalam menangani persoalan internal masyarakatnya sendiri maupun dalam menangani  
persoalan-persoalan yang melibatkan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, peranan 
ideologi Pancasila menjadi sangat penting sebagai sumber jatidiri, kepribadian, moralitas, dan 
haluan kehidupan bangsa, sekaligus landasan ideal bagi pembentukan sistem hukum Indonesia yang 
akan dibangun pada masa yang akan datang.  
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Abstract 

The legal system of each nation states around the world is typically influenced and determined 
by its own national ideology. The condition, without exceptional also happens in Indonesia. The 
Republic of Indonesia, since its proclamation of independence 17 August 1945, has inherited the 
remaining colonial legal order such as legal structure (including all form and process) and the 
legal substance. The assimilation has happened both tacitly and expressly, consciously and 
unconsciously. Indonesia also continues to put an effort to synchronize its inherited legal system, 
structure and substance with the genuine system that life among its society; the Adat Law contains 
national tradition with its very own local characteristic. Ideally, for Indonesia in this globalization 
era, the development of the modern national legal system has to take into account the local 
characteristic (such as Indonesian ideology “Pancasila”, human conditions, nature, and national 
tradition), as well as international trends recognized by international civiled/modern community. 
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Without such synchronization, Indonesia as a nation-state would oscillate dealing with issues, both 
municipal issues, and international issues among nation states over the world.  Therefore, the role 
of “Pancasila” as national ideology appear to be a very vital. The ideology is a source to identify 
the national identity, personality, morality, and the direction for Indonesia, that become an ideal 
foundation for the making of Indonesian legal system in the future. 
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A. Pendahuluan 

Tidak berlebihan ungkapan Daniel S. 
Lev,1 bahwa “negara-negara baru mewarisi ba-
nyak hal dari pendahulunya di masa kolonial, 
karena berbagai revolusi yang dibarengi dengan 
penghancuran total sekalipun, yang jarang ter-
jadi pada negara-negara baru, tidak dapat me-
nyapu bersih bekas-bekas masa silam.” Gamba-
ran tersebut sangat tepat ditujukan pada kondisi 
Republik Indonesia yang sejak dikumandang-
kannnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 
1945 sampai sekarang, secara tegas maupun 
diam-diam; disadari maupun tidak telah terus 
mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang 
terdiri atas struktur (termasuk segala bentuk 
prosesnya) serta substansinya.  

Proses meneruskan segala bentuk sisa-sisa 
tertib hukum masa lalu di Indonesia hingga de-
wasa ini sangat sulit dihindari karena lebih dari 
satu abad tatkala Indonesia ini masih disebut 
Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda) “telah 
berlangsung proses introduksi dan proses per-
kembangan suatu sistem hukum asing ke/di da-
lam suatu tata kehidupan dan tata hukum ma-
syarakat pribumi yang otohton.”2 Sistem hukum 
asing yang dimaksud tidak lain adalah sistem 

                                                 
1 Daniel S. Lev., “Hukum Kolonial dan Asal-usul Pem-
bentukan Negara Indonesia” dalam Hukum dan Politik di 
Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3-
ES, 1990, h. 438. 
2 Soetandyo Wignjosoebroto boleh disebut sebagai satu-
satunya Guru Besar (bukan Ilmu Hukum) di Indonesia na-
mun secara konsisten dan rinci melalui beberapa bukunya 
mencoba mengintroduksikan dengan cara mengelaborasi 
kembali kondisi Indonesia di masa lalu termasuk proses 
pemberlakuan hukum asing kepada rakyat jajahan kala 
itu, sehingga generasi bangsa Indonesia dewasa ini diha-
rapkan mendapatkan panduan yang jelas mengenai hal 
tersebut. Untuk lebih lengkapnya paparan itu dapat dibaca 
pada bukunya. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari 
Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial-
Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakar-
ta: RajaGrafindo Persada, 1994, h. 1. 

hukum Eropa (khususnya Belanda) yang bera-
kar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan 
Romawi-Kristiani, dan yang dimutakhirkan le-
wat berbagai revolusi, mulai dari „Papal Revo-
lution‟ hingga Revolusi kaum borjuis-liberal di 
Perancis pada akhir abad 19. 

Sejalan dengan alur sejarah hukum Hindia 
Belanda yang banyak dipengaruhi oleh perkem-
bangan yang terjadi di masa VOC, Daendels, 
dan Raffles, berbagai perbaikan penting diper-
kenalkan sesudah tahun 1848. Sejenis konsti-
tusi, kitab-kitab hukum baru, reorganisasi pera-
dilan - sebagai akibat gelombang liberalisme 
yang berasal dari Belanda. Di masa itu bahkan 
sempat diintroduksikan oleh pemerintah jajahan 
bahwa penduduk Hindia Belanda dikelompokan 
ke dalam tiga golongan penduduk. Ketiga golo-
ngan dimaksud seperti dapat dibaca pada Indis-
che Staatsregeling3 yaitu: (1) Golongan Eropa 
(Europeanen) dan mereka yang dipersamakan 
dengannya; (2) Golongan Timur Asing (Vreem-
de Oosterlingen); dan (3) Golongan Bumi Pu-
tera (Inlanders). Untuk tiap golongan penduduk 
tersebut berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Asas 
utamanya adalah hukum adat bagi orang Indo-
nesia (Bumi Putera) dan orang-orang yang digo-
longkan sama dengan pribumi, sedangkan hu-
kum Belanda bagi orang-orang Eropa. Namun 
demikian karena sebab-sebab yang jelas dan 
masuk akal asas tersebut benar-benar tidak ber-
laku. Seperti yang dikemukakan Lev3 berikut-
nya, bahwa “perlakuan terhadap hukum adat se-
tempat adalah salah satu tema yang paling mem-
                                                 
3 Penggolongan rakyat ke dalam tiga golongan ini bermu-
la pada tahun 1844 menurut Pasal 109 Regeringsregle-
ment 1854 tetap saja berlaku dan diteruskan sebagai Pasal 
163 Indische Staatsregeling 1925 yang berlaku sejak ta-
hun 1925 sebagai pengganti Regeringsreglement 1854. 
Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit., h. 177. Lihat 
pula Pasal 131 ayat (2) jo Pasal 163 Wet op de Staatsin-
richting van Ned.-Indie, S. 1855 – 2. 
3  Daniel S. Lev, Op. Cit., h. 448. 
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