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“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945



Legal Gap

● Silang selisih yang terjadi antara ‘hukum dalam model tekstualnya’ 
dan ‘realisasi aktual yang terwujud dalam wujudnya yang 
kontekstual’

● Akibatnya, ialah antara mereka yang berkukuh pada pendapat yang 
normatif (bahwa realitas itulah yang harus dipersalahkan sebagai 
pelanggaran yang harus dibebani sanksi) dan mereka yang 
berpendapat bahwa apabila penyimpangan telah terjadi dalam 
frekuensi yang tinggi dan melibatkan sejumlah besar “pelanggar”, 
maka model dan preskripsi hukum undang-undang itulah yang harus 
dianggap sebagai biang penyebab terjadinya anomali karena hukum 
macam itu sudah kehilangan pijakannya pada bumi realitas lagi.



` Legitimasi dalam 
Pembentukan 

Hukum? 

Bertegak sebagai 
personifikasi penegak 

hukum? 
Efektif ? Adil ? 



Siapa pembentuk aturan ini? Pada siapa berlakunya?   
Apa jelas aturannya? dan apakah efektif?  
Siapa eksekutornya? Bagaimana prosesnya? 
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Legal Gaps dan Legal Conflict
● Hukum  undang-undang yang tak bersesuai dengan hukum rakyat 

seperti itu, sekalipun telah disahkan sebagai hukum nasional, 
apabila tak bersesuaian dengan apa yang diyakini rakyat sebagai 
hukumnya, besar kemungkinannya untuk tidak dirujuk warga 
masyarakat sebagai petunjuk perilakunya

● Gagal memperoleh signifikansi sosialnya (social significance) 



● Hukum undang-undang seakan-akan kehilangan legitimasinya 
dan kehilangan daya keefektifan serta kebermaknaan  
sosiologiknya

● “Pelanggar” itu berkilah dengan merujuk ke dasar pembenar yang 
berada di ranah kesadaran dan keyakinannya sendiri. 

● Dengan begitu, upaya mentransformasi old societies to a new 
nation state seperti itu --  betapapun tingginya cita-cita 
nasionalisme yang mendasari dan mengilhami – ternyata tak 
selamanya menghasilkan apa yang diharapkan.
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Kebijakan Mengatasi 
Legal Gaps

● Legal gap akan tersadari sebagai masalah, dan tidak lagi cuma 
dipandang sebagai fakta biasa saja apabila apa yang disebut the 
formal  legal order dan the popular social order – menurut kebijakan 
para penguasa negara -- sudah tidak lagi sekadar dipandang sebagai 
dua yurisdiksi yang masing-masing diakui mempunyai ruang 
eksistensinya sendiri secara berpisahan. 

● Apabila masalah legal gap ini terus berlanjut dan tak tertangani 
dengan baik,  maka yang akan terjadi tak lain daripada legal conflicts. 



Bagaimana aturan mainnya, jelaskah? Mengapa tidak 
efektif? Bagaimana langkah mengatasinya?  



Langkah atasi Legal Gap

mendayagunakan wibawa sanksi hukum guna menggiring secara 
paksa para warga dari kesetiaannya sebagai partisipan popular 
order ke kesetiaannya yang baru sebagai partisipan national legal 
order
edukatif, lewat penyuluhan dan pembangkitan kesadaran baru 
akan pentingnya menerima hukum yang baru
legal reform, ialah langkah pembaharuan atas kandungan hukum, 
agar hukum itu dapat berfungsi secara lebih adaptif pada situasi-
situasi riil yang terdapat dalam kehidupan warga masyarakat



Kebijakan Dualisme, Masalah Legal 
Gap, dan Masalah HAM 

● Kebijakan dualisme adalah kebijakan yang 
menerima berlakunya dua sistem hukum pada 
waktu yang bersamaan untuk dua golongan 
penduduk yang berbeda sehubungan dengan 
kebutuhan hukum mereka yang berbeda

● Zaman pra-kemerdekaan, pemerintahan kolonial 
Hindia Belanda menjalankan kebijakan dualism ini, 
dan oleh sebab itu memandang hadirnya hukum 
rakyat yang tradisional bukan sebagai masalah. 



● Kebijakan dualisme tak berlanjut 
pada era pasca-kemerdekaan 
tatkala kepenguasaan 
pemerintah kolonial digantikan 
oleh kepenguasaan pemerintah 
nasional

● Orde Baru: Fungsi hukum 
perundang-undangan nasional –
sebagai law as tool of social 
engineering untuk 
mengamankan program-program 
pembangunan menjadi amat riil. 


