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Bagi mereka yang studi hukum, se-

jarah, politik berikut dengan sastra, 
buku yang dibedah ini sangatlah 
perlu dipahami, terutama tatkala 

‘bahasa’, khususnya ‘bahasa hukum’ 
mulai kerap dikesampingkan dalam 

literatur akademis. 

Buku ini menawarkan ketajaman 

analisis terkait dua kecacatan men-

dasar, dalam standar bahasa yang 
digunakan pemerintah dan kritisis-

menya itu sendiri.

Pertama, keduanya ditempatkan 

dalam suatu pendekatan instrumen-

tal terhadap bahasa, suatu pendeka-

tan yang melihat bahasa sebagai 
sebuah alat belaka oleh yuris, dan 
sebagai keperluan sekunder kon-

septual dalam menjalankan praktek 

hukum. 

Kedua, standar bahasa tersebut kian 
melemah sebagai dampak menurun-

nya pengetahuan mengenai bahasa 

Belanda, sebagai salah satu alat uta-

ma pengembangan bahasa hukum 
Indonesia yang notabene bersumber 
dari hukum Belanda.

Sesungguhnya buku dengan cover 
perhimpunan mahasiswa Indonesia 

di Belanda, dihasilkan dari karya 

disertasi penulis yang dipertahankan 

di Universitas Leiden (September 
2003), yang aslinya berjudul, “Van 
‘recht’ naar ‘hukum’; Indonesische 
juristen en hun taal, 1915-2000”. 

Oleh sebab itu, meskipun telah men-

galami penambahan dan penguba-

han agar semakin nyaman dibaca, 
standar penulisan akademik menjadi 

salah satu kelebihan dari buku ini.

Bab I memberikan pengantar konteks 
dari bagaimana isu bahasa hukum 
menjadi perdebatan yang menyita 
perhatian publik secara luas, baik di 
kalangan pemerintahan, akademisi, 

dan kaum yuris. 

Bab II mengeksplorasi suatu pandan-

gan yang lebih moderen mengenai 
bahasa dan hukum serta keterkaitan 
keduanya. Bagian yang cukup 

menarik ini diurai dalam dua bab 
berikutnya.

Rekaman penelitian sejarah dalam 
buku ini diawali pada masa kolonial 
di Hindia Belanda, yang mengawal-

inya di tahun 1915, dengan Bahasa 

Belanda sebagai bahasa resmi hu-

kum dalam ketetapemerintahannya. 

Kemudian dilanjutkan dengan desk-

ripsi mengenai pelarangan Bahasa 

Belanda di masa pendudukan Jepang 

yang pula berdampak pada penggu-

naan hukum di masa itu.

‘Revolusi bahasa’ dimulai saat 
terjadinya pergeseran penggunaan 

bahasa dari Belanda ke Indonesia, 
yang ditandai dengan lahirnya teks 

proklamasi dan naskah Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 
(UUD) di tahun 1945. 
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Kedua produk ini merupakan hasil 

pemikiran para pendiri bangsa yang 
sama sekali bukan dihasilkan oleh 
ahli hukum Belanda, ataupun Jepang. 

Menariknya, menurut Harold Mun-

neke yang dikutip dalam buku ini, 
konstitusi saat itu telah menampil-
kan sejumlah fungsi penting untuk 
berdirinya Republik Indonesia, yang 
teksnya menyuguhkan penegasan 

suatu bangsa dan telah mengasum-

sikan adanya kedaulatan negara. 

Dan ini berhasil dirumuskan secara 
baik kewenangan negaranya dalam 
konteks diskursus hukum, termasuk 

memasukkan ketentuan simbol ben-

dera dan bahasa dalam Bab XV UUD 
(Ab Massier 2008: 179). 

Tentunya, produk hukum itu telah 
memberikan daya tarik untuk mem-

bangkitkan solidaritas sosial bangsa 
Indonesia. Berangsur-angsur, produk 

hukum peralihan maupun yang baru 
‘diindonesiakan’.

Dalam pendidikan hukum pun de-

mikian. Faculteit der Rechtsgeleerd-

heid en Sociale Wetenschappen 

(Fakultas Hukum dan Pengetahuan 
Masyarakat, Universitas Indonesia), 
mulai mengganti bahasa pengantar 
Belanda menjadi bahasa Indonesia di 
akhir tahun 1950. 

Tekanan dari kubu nasionalis, akh-

irnya pula memaksa para pengajar 

hukum dan profesor Belanda digan-

tikan oleh orang-orang Indonesia di 
awal tahun 1950an. 

Secara bertahap bahasa Belanda tak 
lagi dipergunakan di dalam perkulia-

han hukum di fakultas-fakultas hu-

kum maupun sekolah tinggi hukum 
lainnya (Ab Massier 2008: 203-204). 
Hingga akhirnya di tahun 1974, 
mulailah secara sungguh-sungguh 

bahasa hukum tersebut dipikirkan 
oleh pemerintah, melalui Simposium 

Bahasa dan Hukum.

Bab V sebagai bagian akhir buku ini, 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
kunci, khususnya mengapa para 

ahli dan praktisi hukum tidak begitu 
memperhatikan bahasa mereka 
lebih dari seperempat abad, dimana 
kelemahannya dalam memperguna-

kan bahasa hukum tersebut untuk 
ditemukan, dan apa 

Lebih tepatnya, buku ini memperbin-

cangkan soal sejarah bahasa dari 
hukum dan praktik pembahasanya di 
Indonesia.

Bahasa hukum, demikian alienat-
ifkah? 
Massier berargumentasi bahwa hu-

kum haruslah dilihat sebagai hal yang 
tak mungkin terpisahkan dengan 

bahasa yang dikreasinya. Dan buku 
ini sangat terang menjelaskan bahwa 
pendidikan serta praktek hukum 

menjadi penting dikaji. Tidak saja 
menyangkut peristilahan yang digu-

nakan dalam peraturan perundang-

undangan, melainkan pula terkait 

dengan bekerjanya bahasa tersebut 
dalam proses pendidikan, penulisan, 

pengucapan bahasa-bahasa hukum.

Misalnya, mengutip apa yang dike-

mukakan G.J. Resink, seorang yang 

membaca (belajar) hukum di Re-

chtshoogeschool (Sekolah Tinggi 

Hukum) di masa 1930an dan akh-

irnya menjadi profesor di Universitas 
Indonesia, publikasi terjemahan 
bahasa Melayu dari Wetboek van 
Strafrecht (Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, 1915) yang diterap-

kan untuk seluruh penduduk adalah 

babakan penting, karena menjadi 
kitab yang terbuka untuk pertama 
kalinya, mengikat dan dianggap tun-

tas terhadap segala keberatan atas 
penggunaan bahasa tersebut dalam 
konteks hukum. Dan kenyataannya, 

bagaimanapun kaum yuris tidak 
melakukan sesuatu atau tandingan 

apapun dengan terjemahan tersebut 
(Ab Massier 2008: 155).

Akhirnya, sedikitnya perhatian untuk 
bahasa Indonesia sebagai masa 
depan bahasa hukum dipersepsikan 
sama asal bahasanya yang kemudian 
berkembang di kemudian hari seba-

gai ‘tool of the trade’ (alat dagang) 
bagi para sarjana hukum, yang cela-

kanya, memposisikan sebagai ‘the 
law itself’ (hukum itu sendiri) (Ab 
Massier 2008: 156). 

Perhatian lebih serius mengenai ba-

hasa hukum, menurut penulisnya, di-

awali sejak tahun awal 1970an, atau 

persisnya saat Simposium Bahasa 

dan Hukum yang diselenggarakan 

oleh kerjasama Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN) dan Uni-
versitas Sumatera Utara, pada 25-27 
November 1974 (Massier 2008:1). 

Simposium ini berskala nasional den-

gan fokus utama mengenai bahasa 
dan hukum. Saat itu, tidak sedikit 
pakar bahasa dan hukum datang, 
termasuk Profesor Soetan Moha-
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mad Sjah yang telah mempublikasi 
soal-soal bahasa hukum. Menteri 
Kehakiman saat itu, Mochtar Ku-

sumaatmaja, hadir dan berpendapat 
bahwa memang bahasa Indonesia 
tidaklah cukup memadai menjelas-

kan konsep-konsep hukum.

Meskipun mengindonesiakan bahasa 
hukum sebagai proyek yang belum 
tuntas, sebagian besar masyarakat 
Indonesia terlanjur merasakan 

bahwa bahasa hukum di Indonesia 
terlalu sulit dimengerti. Padahal, 
produk hukum seperti undang-
undang, berlaku dan mengikat bagi 
seluruh masyarakat termasuk bagi 
mereka yang tidak mengerti bahasa 
hukum. 

“Orang hukum-lah yang mengacau-

kan bahasa hukum. Mereka men-

erjemahkan bahasa hukum sesuai 
dengan kepentingan mereka masing-
masing,” tegas wartawan senior 

Karni Ilyas, pada peluncuran perdana 

Jurnal Hukum JENTERA dengan tema 
‘Bahasa Hukum’, di Jakarta (2002).

Bahasa hukum seolah menjadi alat 

alienasi dari upaya keadilan itu sendi-

ri, karena selain terlalu sulit untuk 

dimengerti, pula kuasa tafsir atas ba-

hasa. Juga kerapkali ditumpangi oleh 

kepentingan kekuasaan politik atau 
ekonomi tertentu, sehingga ia justru 

hadir memarginalisasi atau bahkan 
memanipulasi ketidakmengertian 
publik. Sementara di sisi lain, semua 
orang dianggap tahu hukum.

Jika kita telisik, sebenarnya kritik 
yang berkembang atas hukum dan 
penegakannya berhubungan erat 

dengan bahasa. Misalnya peng-

gunaan bahasa yang rumit, kalimat 
yang panjang, struktur gramatikal 
yang buruk, dan terminologi yang 
tidak ketat. 

Akibatnya, ketentuan hukum su-

lit dimengerti masyarakat awam, 
bahkan oleh penegak hukum. Kritik 
lainnya berkenaan dengan penyu-

sunan (drafting) ketentuan hukum 
yang ditengarai sebagai penyebab 
timbulnya multi tafsir atas ketentuan 
hukum.

Repotnya bagi awam, setiap orang 
dianggap tahu hukum atau undang-

undang (een ieder wordt geacht de 
wet/het recht te kennen). Ketidak-

tahuan seseorang akan hukum tidak 
dapat dijadikan alasan pemaaf atau 

membebaskan orang itu dari tuntu-

tan hukum (ignorantia iuris neminem 
excusat/ignorance of the law excuses 

no man).

Melengkapi Literatur
Buku ini hadir sesungguhnya untuk 

memberikan pemahaman perkem-

bangan konteks sejarah bahasa 
hukum yang selama ini kurang begitu 
diperhatikan. 

Cukup unik, di tengah keringnya 

pemahaman konteks tersebut, reka-

man sejumlah wawancara dalam 

buku ini memberikan fakta bahwa 
pada perkembangannya kini keahl-
ian mahasiswa dan akademisi untuk 

berbahasa Belanda berkurang dalam 
pendidikan tinggi hukum, justru 
sebaliknya, kerapkali melakukan 
pengutipan-pengutipan bahasa 
Belanda. 

Alasannya sederhana, prestisius, 
apalagi bila mereka para ahli hukum 
itu bisa berbahasa Belanda!
Dari sudut literatur, buku ini pula 
semakin melengkapi absennya kajian 
bahasa dalam dua buku sejarah 
peralihan hukum, yakni “Dari Hu-

kum Kolonial Ke Hukum Nasional: 
Suatu Kajian Tentang Dinamika 
Sosial-Politik Dalam Perkembangan 
Hukum Selama Satu Setengah Abad 
Di Indonesia, 1840-1990” yang ditulis 
Soetandyo Wignyosoebroto (1994) 
dan “The Leiden Legacy: Concepts of 
Law in Indonesia”, yang ditulis Peter 
Burns (Leiden: KITLV, 2004).

Sebagai akhir, apa yang perlu dike-

tengahkan dalam catatan Massier 

bahwa hukum dibangun di atas 
bahasa, tanpa bahasa hukum tiada. 
Jelaslah bahwa bahasa merupakan 
salah satu sarana utama penegakan 

hukum dan kepastian hukum. 

Alat-alat bantu bahasa, seperti ka-

mus hukum sangat sedikit dan tidak 
beredar luas, sehingga kesepakatan 
pemahaman atas kata/terminologi 

tidak kunjung tercapai. Tentu tak 
mudah dan singkat untuk mem-

benahinya, namun haruslah dimulai  
dari penyelenggara negara dan pula 

peran pendidikan tinggi hukum un-

tuk memastikan dokumen-dokumen 
hukum disusun dengan bahasa yang 
jelas, mudah dimengerti.
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