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Kata Sambutan

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha
l't'rryanyang, didahului dengan mengucapkan puji dan syukur kepada
Allah SWT yang menguasai sekalian alam dan tak lupa
rrrcnyampaikan Sholawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi
MLrhammad SAW.

l'cnerbitan suatr.r karya ilmiah dibidang ilmu khusunya bidang hukum,
tcrutama Sistem Hukurn Indonesia patut mendapat penghargaan dan
tlukungan sepenuhnya, mengingat referensi mata kuliah Sistem
llukum [ndonesia sangat minim. Hingga berdirinya Fakultas Ilmu
Srsial dan llmu Politik, universitas Sriwijaya, baru pertama kali ini
tliterbitkan buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia oleh dosen
pcngasuhnya. Penerbitan buku oleh pengasuh mata kuliah
tlilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu politik perlu digalakkan
rlirn didorong. Khususnya karya H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.,LL.D.,
Kctua Jurusan/Program Studi Ilmu Hubungan Internasional sekaligus
pcngasuh mata kuliah Sistem Hukum lndonesia di berbagai jurusan
rlilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, universitas
S'iwijaya dengan judul Sistem Hukum Indonesia sebagai hasil
kt'g,irahan penggaliannya patut diikuti dan dicontoh oleh pengasuh
rrrrlrr kuliah lainnya. Seperti diketahui pihak universitas telah
rrrcnyiapkan bantuan dana dan prasarana bagi setiap dosen
t I i I i ngkungan universitas Sriwij aya untuk menerbitkan buku.

llrrku ini telah memberikan banyak bahan tentang perkembangan
sislcm hukum di lndonesia, meliputi definisi, sumber hukum, sejarah
Irrrkum, macam-macam sistem hukum, sistem hukum Indonesia,
',rslcm peradilan dan penegaknya, sistem pemerintahan, alternatif
1rt'rryclcsaian sengketa, kebijakan pembangunan dalam bidang hukum
nriur[)un pcncgakan hukum di Indonesia.

llrrIrlltt ittlitlirlt scstutttt hitl yang tak hisa rtilawar-lawlr rlilllm scbrr:rlr
rnir',v;r':rkltl yiilt,l ntenHlrnrrl llrirrsill.srrprcl)ursi lttrkrrrrr (lltt' t.ttlt, pf'ltrx:)

lll



sepert

untuk

lndonesia. Setiap orang diharapkan tidaknya hanya ditun

membaca, mengerti dan memahami hukum tatapi juga

mengimplementasikannya dalam kehidupan

Permasalahannya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk memahami

hukum Indonesia mengingat berbagai kendala, utamanya

oleh masih lemahnya tradisi akademis yaitu kebiasaan mem

literature hukum. Terlepas dari berbagai keraguan tersebut diatas

sekaligus kenyataan penegakan hukumnya. Perilaku penegak hukum

yang menghadangnya, buku ini mencoba mengurai tema

dengan melihatnya secal'a utuh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari

perspektif dasar dari buku ini yakni Sistem Hukum Indonesia tida

bisa dilepaskan dari dinamika di luar, mulai dari adat, Islam

kolonialisme sampai globalisasi. Upaya ini dimulai denga

menjelaskan konsep hukum hingga contoh penegakannya.

Dalarn bahasannya buku ini mengantarkan pembaca mengena

berbagai perspektif terkini dalam studi sistem hukum. Selanjutn

bahasan beralih pada realitas hukum yang terbagi ke dalam berbaga

keluarga hukum, seperti hukum adat, civil law, common law,

hukum Islam. Setelah menyiapkan konteks, bahasan mulai tertuj

pada Indonesia, mulai dari studi penyelesaian sengketa di

pengadilan hingga program pembangunan nasional dalam bidan

hukum. Alhasil, buku ini tidak hanya mampu memberikan baha

akademik atas apa yang dimaksud dengan "hukum," tapi lebih dari i

ia menyediakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi mas

luas terkait dengan berbagai tema yang sangat mendasar dalam

ilmu hukum itu sendiri.

Semoga buku yang berjudul Sistem Hukum lndonesia rn

menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat di

referensi dan informasi serta menambah wawasar/peng

tentang sistem hukum di Indonesia. Saya mengharapkan penulis

berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan den

pemyempumaannya.

idi

lv

Akhirnya, saya monyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan

rckan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior mapun

vang letrih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutarma

dulunr bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut

rrrcrupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus

rlihidung ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis

tlulrm rnenyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami

rncngucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan

yung terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan

linggi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus dimasa yang

ukan datang.

Terirna kasih

Inderalaya, Mei 2018

Prof. Dr. Kiagus M. Sobri,M.Si.
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ihnu Sosial dan IlmuPolitik
Universitas Sriwijaya
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Kata Pengantar

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan pr4i dan syukur kepada

Allah SWT, karena berkat izin, panduan dan hidayahNya hingga bisa

lahir buku ini dihadapan para pembaca yang budiman. Rasa terima

kasih yang sebesar besarnya .iuga penulis haturkan kepada Prof Dr.

Kiagus. M. Sobri Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas IImu Sasial dan

IImu Politik, Universitas Sriwijaya" berkat sumbangsih dan jasa beliau

dalam membantu, memberi nasehat, saran, koreksi dan memotivasi

penulis sehingga terbitlah buku ini. Disamping itu, karena kerendahan

hati beliaubersedia rnernberikan kata sambutan dalam buku ini.

Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga

kepada Prof Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas

Sriwjaya yang tak henti-hentinya telah menrbantu dan rnendorong

serta memfasilitasi penulis untuk terus berkarya.

Pada saat ini belurn banyak lreredar buku pela3aran tentang

Sistern Hukurn Indonesia khususnya di Suunatera Selatan lebih khusus

lagi di kota Palembang dan Indralaya. Buku Sistem Hukunr Indonesia

yang beredar di Surnatera. Selatan dapat dihitung derrgan jari itupun

terkadang sudah lebih dari sepuluh tahun seiak saat penerbitan dan

jumlah esemplar persediaannya amat sangat terbatas. Karena itu tidak

hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistern Hukurn

Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan buku referensidalam

bidang ini, akan tetapi pengasuh mata kuliah pun mengalami

kesulitan untuk mendapatkan referensi yang memadai untuk mata

kuliah Sistem Hukum lndonesia. Penulis sangat menghargai

pendahulu, rekan-rekan dan teman sejawat yang telah menulis bulru

tentang mata kuliah tersebutbegitu juga bagi rnereka yang baru belajar

mata kuliah yang berkaitan dengan Sistem tr{ukum Indonesia. Tanpa

mcngurangi rasa honnat terhadap tetnan-teman sejawat yang telah

mcnulis huku tentang Sistern Flukum Indonesia, saat ini masih sangat

1rcrlu buku re{'erensi yang komprehensif tentang Sistem Hukurn

Ittcloncsilt.

VI

I)idalarn buku ini diawali dengan pendahurluan yang
rrrernlrnhas tentang del'lnisi sistem hukum, pengertian dasar sistem

Irrrkunr. Dilanjutkan dengan bab kedua tentang sumber hukum
Irrckrttcsia. Kemudian dilanjutkandengansejarah hukum Indonesia.
l'urln bab keempat, akan dibahas lnengenai macam-lnacam sistem

Irrrl'rrrtr. dilanjutkan dengan bab kelima mengenai Sistern Hukum
Intkrtrcsia. Pada bab keenam membicarakan sistem peradilan di
Irrtlurresia dan penegaknya. Lalu pada bab ketujuh dilengkapi dengan
rrnriun tentang sistem pemerintahan lndonesia. Dilanjutkan dengan

rrltcrnatif penyelesaian sengketa di indonesia. Kemudian pada bab ke

serubilan mengenani kebijakan program pernbangunan nasional dalam
lrrclang hlrkum Akhirnya, ditutup dengan bab penegakan hukuni di
Ittrkrrtr;sia.

Iluku ini diperuntukan tidak hanya bagi mahasiswa yang
hcluinr Sistern Hukum Indonesia di jurusan administrasi negara,

:lrsiologi, ilmu komunikasi dan hubungan internasional pada lakultas
rlrrrrr sosial dan ilmu politik, tapi juga mahasiswa di takultas lain dan
rrrrrsylrakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan memahami
rrr,k'rn lrukum di lndonesia. Untuk itu buku ini disajikan dalam
lrt'trlrr[ yang sederhan&, agar dapat dimengerti bagi pembaca pemula
nurupun bagi yang ingin mendalami Sistem Hukum indonesia.

llnttrk itulah penulis dengan senang hati rnembuka kesempatan

Lc;trull sun.ruzr pihak untuk rnemberikan kritik dan saran yang

hrrrnlrrrktrl'dalam rangka penyempurnaan buku ini dirnasa yang akan

rtrrlrrtrlt lr,trrri sangat rnenyadari bahwa tidak ada manusia yang
irulrl)rrrrru. bcgitupun tulisan dalarn buku ini jauh daripada sempurna
[rrrr.:rtir kctr:rtratasan dari penulis, oleh karenanya harapan karni agar

;trr r rr 
1 
lt'rrr lrlca rlapat rnentakl uninya.

lk:r surnaan dengan terbitnya buku ini, penulis ingin
ulr.ttgrn'rrpkln tcrinla kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr.

Allltn, M l.ii sclaku Kcpala LJPT Penerbit dan Percetakan lJnsri

lnrgttn rlnl ynrrtri tclah rncnrbcri nrotivasi, lrantuan clan kcscdiaannya

Itilllll ntcng lrrlhlrr [ruliu Sislcnr I lukurn Irrcloncsia rrri dan Ibu

vll



Maryati, staf UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya atas

bantuan dan perhatiannya, selanjutnya ucapan terima kasih penulis

tujukan kepada Guru Besar- Guru Besar, Ketua-Ketua Jurusan dan

teman sejawat, khususnya saudari Inda Mustika Permata, S.IP.,M.A.

dan saudara Bima Jon Nanda,S.IP.,M.A'yang membantu dalam

pengumpulan data dan proses pengetikan, begitu juga mahasiswa -

mahasiswi ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi dan sosiologi

khususnya kampus Inderalaya dan Palembang dari angkatan tahun

2015 yang mengambil mata kuliah Sistem Hukum

Indonesiadilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sriwij aya serta keluarga penulis.

Inderalaya, Mei 2018

Penulis
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Sistem ttuQym I ntonesia

BAB I
PENDAHULUAhI

A. Dctlnlci Sistem
Didalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud sistem

fdfhh "perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga

lfrrnbsntut totalitasr. Sistem juga berasal dari bahasa Yunani yaitu

ftpfmo"yrng berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau

ISmc, yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran
Itflbrmasi,materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya,

l&fuk menambah pengetahuan kita tentang definisf sistem adabaiknya
ih llhat dari berbagai sumber yang ada. Sistem dapat juga

sebagai sekelompok komponen dan elemen yang

menjadi satu untuk mencapai tujuan. Ada banyak

tcntang definisi dan pengertian sistem yang dijelaskan oleh

ahli. Definisi dan pengertian sistem menurut beberapa para

kita lihat didalam tabulasi dibawah ini:

Sbttm Tehtologl lqformasl, Yogyrkarta: Andi Offgct,Hal.2

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tqiuan
tertenfu. Sistem ini menggambarkan suatu

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata,

seperti tempat, benda dan orang-orang yang

behrl ada dan terjadi.
Sistem adalah kumpulan-kumprrlan dari
komponen-kcmponen yang memiliki unsur-

unsur keterkaitan antara satu dengan yarrg

Sistern adalah himpunan dari bagian-bagran

Ittalba Pcrurcanma SrrtG,t, Dcwhntasl ObJehlqfarmattlm,



S kt em !t{u funn -t ndo ne sia

yang saling berhubungan, yang secara bersama

mencapai tujuan-tujuan yang sama.

4. Murdick. R.G Sistem adalah seperangkat elemen yang

membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur

atau bagan-bagan pengolahan yang mencari

suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan

mengoperasikan data dan/atau barang pada pada

waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan

informasi dan/atau energy dan/ataubarang.

5 Bachsan Mustat-ao Sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan

sllatu kebulatan berdasarkan alam pikiran

masyarakat hukum yang bersangkutan.

5. Davis,G.B' Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen

yang beroperasi bersama-sama untuk

menyelesaikan suatu sasaran

6. Harijono
Djojditrardjos

Sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup

hubungan fungsional antara ciri tiap objek,

danyang secara keseluruhan merupakan suatu

kesatuan sccara fungsional.

7_ Sri Sanituti

Hariadi')

Suatu kesatrran yg terdiri dari bagian-bagian

yang saling herhr-rbungan satu sama lain, secara

fungsional saling tergantung yang dibatasi dalam

suatu lingkungan, dimana perubahan suatu

bagian trerakibat pada bagian lainnya,

membentuk satu kesatuan kerja untuk mencapai

tuf uan.

6. Dr. Soedjono Sistem adalah pemikiran bulat yang didalamnya

llani, Sidharta.l995. Fengantar Sistem Informasi Bisni,Jakarta.' P.T. ELEX Media
Komputindo, Hal.9
'Roberi, C" Murdick.1991. Si.stem lnformali unhtk Managemen Moder, Jakarta:
Erlangga., l-IaI.270

"Mustafa SH" Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesitt, Bandung: CV.Remadja
Karya.
Na.jih, Moklrammad dan Soimin. 2014. Fengcintar Hukum Inclonesict. Malang: Setara

Fress,Hal.33
'Gordon, ts. Davis. 199l.Kerangka Dascr Sistem Informa,si Managemen
Bagicrn.Jakarta: PT Pustaka Binmas Presinndo. Hal.45
oDr,l.. I'larijanto D.iojoclihardjo. lgS4,Pengantdr Sistem Kompuler, Bandung:
Iirlangga.I Ial.78
I lirri:rrli. Sri Sanituti, ,Slitle Presentasi
rr, /ori' r rr r, wcl'r.unair.ac. id/aclnr in/. . ./f 2005-a I I p

,.)

Sitam llukunt

)iriosisworo,SH.

Si^s tem 1H uQgm I nt{onesia

l)rrri beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
.ir.itrnr lt'r'rliri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, baik
lrrrrl-,,:;rrrr1,. lnaupun tidak langsung yang bekerjasama membentuk satu

l..t':lrrlrrrrr tlalam rangka mencapai suatu tujuan.Secara ringkas, sistem

rrrhrlrrlr strutu keseluruhan yang saling berkaitan, bekerjasama untuk
r r rt'r rt';r1lir i suatu tujuan

It. l)clinisi Hukum
Apabila berbicara mengenai definisi hukum atau pengertian

lrrrl,rrrrr irtlalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan seperti

nprr yirrl., tlikatakan oleh ahli hukum yang berasal dari negeri Belanda,
I I Vrrrr Apeldorn yang menyurting pendapat Van Kant dalam
I'rrl'rrnvrr "inleiding tot de studie van het Nederlance rech." Menurut
I I Vrrn Apeldorn, hukum merupakan bagian dari ihnu humaniora

r'lrtr ..iurt,'rt luas dan meliputi berbagai aspekkebudayaan. Disamping
llrr, lrrrl.rrrrr rroncakup dari berbagai segi dan aspek kehidupan manusia,

r rrup lrrlihrl'r clan sumbemyapun diberbagai bidangll. Secara etimolgis
letllrrlr "lrrrkrrrn" sering disamakan dengan "recht" dalam bahasa

Ite.lrrrrrlrr. '"lttrt'" dalam bahasa lnggris, "loi" atauoodroit" dalam bahasa

ftlrurr t,,. "rl,r'"' dalam bahasa Latin, "derecto" dalam bahasa Spanyol,
rltrrr ",//rr r/r,'" tlalam bahasa ltalial2.Apabila melihat istilah hukum asing
Ir,lh.'lrrt rlurtirs, ssolah-olah istilah hukum di Indonesia berasal dari
crrlrrlr .irrlrr r:.lrlrrlr tersebut diatas,khususnya istilah dari negara Belanda,
lrr'lr'11 ;,1,;, rrrr'rrgirrgat lndonesia pernah dijajah oleh Pemerintah Hindia
ll:'lrrnrlrr rl:rl:rrrr ktrrun waktu yang cukup lama. Padahal istilah hukum
i'rln!t rlrp,rrrrrlirrlr di Indonesia berasal dari bahasa Arab, dalam

lfr.rrgi'r lrlrn irrrrrirknya adalah "ahkam" yang berarti segala

"'f l111rre;errrrrrr.iill, l)r. Soed.iono, 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT.

fl el*l lmllrrrlrr l'r'r'rrrthr.
"lj+uf llr I I Vrrl APt'ltkrrn. 198(\,1'anganlur llmu Ilukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
irfrrl*r+ar 'llf 'r '{l lt) ),015. Rcruttntt l'rrtgrum l)ambangurutn Nu:;ional Jangku
{lpllrlrts,r/r lrrh ru lrr \rnlr' ( irlllkrt
"ll*rr,=ul, \rrrtr l')H(r. l'rttlttttttr Ilrtrt llttkrrnt, Malrtrr14: lrll Ilnrwiilyrr.llal.2T
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sesuatunyalt.Walauprrn demikian, kita dapat menemukan definisi
hukum secara filosofis maupun konseptual yafig diberikan oleh
beberapa ahli antara lain dibawah ini:

No Ahli Definisi Keterangan
I Plato Hukum merupakan sistem

peraturan-peraturan yang
teratur dan tersusun baik yang
bersifat mengikat.

Filosofis

2 Aristoteles Hukum merupakan kumpulan
peraturan-peraturan yang tidak
hanya mengikat masyarakat
tetapi juga hakim. Undang-
undang adalah sesuatu yang

berbeda dari bentuk dan isi
konstitusi, karena kedudukan
itulah undang-undang
mengawasi hakim dalam
melaksanakan jabatannya

dalam menghukum orang-orang
yang bersalah.

Filosofis

J Prof.Mr. L.J. Van

Apeldoorn
Hukum adalah gejala sosial,
tidak ada masyarakat yang

tidak mengenal hukum, maka
hukum . menjadi suatu aspek

kebudayaan yaitu agama,
kesusilaan, adat istiadat dan
kebiasaan.

Konseptual

4 J.Van Kant Hukum adalah serumpun
peraturan-peraturan bersifat
memaksa yang diadakan untuk
mengatur dan melindungi
kepentingan orang dalam
masyarakat.

Konseptual

5 Prof. Mr. Hukum adalah semua aturan Konseptual

lrl)c:partcmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977,Komus Besev Bahoset
.lakurtr: llalai Pustaka.tIal. l 263
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Sistem ltufutm I ndo nesia

lrM.Mcyers

l,corr l)uguit

l)r I.t.lt

Ir I

'llttrot rttt

Wrrr'1 ;11

Itrtalt nIrt

,\ rr

yang mengandung
pertimbangan kesusilaan,
ditqiukan kepada ringkah laku
manusia dalam masyarakat, dan
menjadi pedoman bagi
penguasa negara dalam
melaksanakan tugasnya.
Aturan tingkah laku anggota
masyarakat, Aturan yang daya
penggunaannya pada saat
tertentu diindahan oleh
masyarakat sebagai jaminan
dari kepentingan bersama dan
yg pelanggaran terhadapnya
akan menimbulkan reaksi
bersama terhadap pelakunya.

Konseptual

rcch,SH

irr. SI-1.

h rr,Sl I &

ntrolo,SI-:l

Hinrpunan peraturan (perintah
dan larangan) yang mengunls
Tata Tertib suatu masyarakat
dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat itu.

Konseptual

Hukum merupakan ktrmpulan
peraturan yang terdiri dari
norma dan sanksi, dengan
tujuan mewujudkan ketertibar-r
dalam pergaulan manusia.

Konseplual

Hukum adalah peraturan-
peraturan yang bersifat
memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat yang
dibuat oleh badan-badan resmi
yang berwajib, pelanggaran
mana terhadap peraturan-
peraturan tadi berakibat
diambilnya tindakan, yaitu
clengan hukuman.

Konseptual




