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KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Pembangunan Substansi/Materi Hukum
• pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk
meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
• Pembangunan substansi hukum, meliputi: pembentukan dan penataan peraturan perundang-undangan, hukum adat /kearipan lokal/hukum tidak tertulis
, dan jurisprudensi, serta Konvensi Internasional yang telah diratifikasi.

Pembangunan Struktur/Kelembagaan Hukum
• memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum,dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.
• Pembangunan kelembagaan hukum meliputi: keberadaan lembaga-lembaga penyelengaraan peradilan, aparatur hukum, dan pengawasan penegakan
hukum.
• Peningkatan kualitas penegakan hukum

Pembangunan Budaya Hukum
• Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
• Pembangunan budaya hukum dilakukan melalui: pendidikan hukum masyarakat, penyuluhan dan keteladanan hukum.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum
• Pembangunan sarana dan prasarana hukum merupakan proses untuk menunjang dan mendukung penyelenggaraan hukum berjalan dengan baik.
Pembangunan sarana dan prasarana hukum.
• Pembangunan sarana dan prasarana hukum, meliputi: peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penyelenggaraan hukum dikarenakan perkembangan
hukum, teknologi dan informasi, serta Jairingan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun
Kementerian/Lembaga.

Agenda RPJP
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 :
•Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum
dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku
dan pengaruh globalisasi.
•Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan
produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan
warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan
masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan
melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila
dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan
pengembangan hukum.

Kesadaran dan Kepatuhan Hukum
Masyarakat:
- optimalisasi Bantuan Hukum kepada
masyarakat miskin
- Menata/menggiatkan Pendidikan hukum
dan Penyuluhan hukum

Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587e0fdb06ea8/ini-3-agenda-paket-reformasi-hukum-jilid-ii

Upaya Pembaharuan Hukum Acara
Perdata

Sumber utama hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya menginduk pada ketentuan ketentuan yang terdapat
dalam HIR/RIB Stb 1941 : 44, RBG/RDS Stb 1927 : 227 , BW Buku ke-4, serta dilengkapi dengan berbagai peraturan
perUUan yang terkait, Perjanjian antar Negara terkait hukum acara perdata, PERMA, SEMA, Jurisprudensi MA tentang
hukum acara perdata, Putusan MK (terkait inkonstitusionalitas UU terkait hukum acara perdata, serta sumber sumber
hukum yang lainnya.

Meskipun tidak seluruhnya, namun dapat dikatakan bahwa sebagian substansi HIR/RIB serta RBG/RDS boleh dikatakan
sudah “out of date”, kurang sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan saat ini. Sehingga disana sini terjadi kekosongan
hukum dalam praktek peradilan perdata. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, selama ini telah dilakukan
upaya-upaya pembaharuan hukum, antara lain dengan memberlakukan berbagai peraturan perundang undangan
tertentu, atau mengisi kekosongan hukum melalui jurisprudensi MA, putusan MK, menerbitkan PERMA dan SEMA.
Namun upaya pembaharuan hukum tersebut boleh dikatakan masih bersifat parsial, sectoral,, “tambal sulam”,
melainkan masih belum dilakukan pembaharuan hukum secara lebih sistemik, unifikatif, kodifikati.
Pembaharuan hukum acara perdata melalui pemberlakuan UU Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai Ius
Constituendum, pada dasarnya sudah sangat mendesak, dalam rangka untuk mengakomodasi dan menormakan
berbagai kebutuhan praktek peradilan modern yang substansi tidak diatur dalam HIR/RIB dan RBG/RDS, serta untuk
mengantisipasi arah dan trend perkembangan praktek peradilan perdata Indonesia di masa yang akan datang dengan
memperhatikan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola hubungan masyararakat.

PENYUSUNAN RUU
HUKUM ACARA
PERDATA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menginisisasi pembaharuan
hukum acara perdata melalui 2 unit utama di lingkungannya, yaitu:
• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk menyusun draft RUU HAPER dan kemudian
mengharmonisasikannya.
• BPHN membentuk Tim Penyusunan NA HAPER (2011, 2012 dan 2015),
Tim Penyelarasan NA HAPER (2018) dan Tim Analisis dan Evaluasi terkait
Hukum Acara Perdata (2017).

RUU Hukum Acara Perdata
Dalam Prolegnas
Masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 sekaligus
masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 (Berdasarkan
Keputusan DPR RI No. 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU
Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019)
 RUU Usulan Pemerintah
Posisi RUU saat ini sedang dalam Penyampaian ke Presiden dalam
rangka penerbitan Surat Presiden (Surpres)

STRATEGI PENYUSUNAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2020-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
• Residu Prolegnas 2015 2019
Usulan RUU

• RPJP Tahap IV, RPJMN
2020-2024
• Usulan baru

PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN
2020 – 2024
di Lingkungan Pemerintah
Strategi yang dilakukan BPHN untuk
persiapan Prolegnas jangka Menengah 2020-2024
• Mereview residu RUU:
• RUU dalam tahap Pembahasan di DPR

Analisis kebutuhan dalam Prolegnas jangka
menengah memperhatikan kriteria substantif
(Psl 18 UU 12/2011)
dan kriteria teknis (Psl 19 UU 12/2011)

• RUU dalam Penyusunan di internal Pemerintah
• RUU yang belum ditindaklanjuti penyusunannya yang masih
memiliki urgensi untuk dimasukkan baik RUU Praakrsa
Pemerintah maupun prakarsa DPR/DPD

• Kebutuhan RPJMN 2020 -2024
• Program kerja Pemerintah
• Aspirasi dan Kebutuhan Hukum masyarakat

• Mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi atau Era
Industri 4.0 dan 5.0
• Upaya pembenahan regulasi

LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN
HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA
FILOSOFIS
• Pembaharuan substansi hukum acara perdata perlu dilakukan untuk
memberi dukungan pada penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan nasional untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan
bagi masyarakat

SOSIOLOGIS
• Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi,
menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi
persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien

YURIDIS
• kondisi pengaturan hukum acara perdata tidak hanya termuat dalam
HIR/RBg/RV (produk kolonial) melainkan juga tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan

SASARAN, JANGKAUAN
DAN ARAH PENGATURAN
SASARAN
• Kodifikasi HAPerdata yang bersifat unifikasi

ARAH
• menambah norma maupun mempertegas kembali
pengaturan yang sudah ada
• Setelah RUU Hukum Acara Perdata diberlakukan,
tidak dimungkinkan terbit pengaturan diluar UU
HAPerdata yang memuat substansi hukum acara
perdata

JANGKAUAN
• Aparat peradilan, a.l Hakim, Ketua Pengadilan, Panitera, Juru sita
• para pihak yang beracara di persidangan perdata, ahli waris, kuasa
hukum para pihak termasuk aparat penegak hukum

RUANG LINGKUP
PENGATURAN
Terdiri dari 14 (empat belas) BAB dan 353 Pasal
1. Tuntutan hak (Gugatan dan permohonan, Pendaftaran, Penetapan
Hari Sidang, dan Pemanggilan
2. Pemberian Kuasa Khusus
3. Kewenangan Pengadilan (wewenang relatif dan absolut)
4. Pengunduran Diri dan Hak Ingkar
5. Upaya Menjamin Hak
6. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Acara Biasa , Acara Singkat
dan Acara Cepat )
7. Pembuktian (pengakuan, surat, Kesaksian, Persangkaan , Sumpah,
Pemeriksaan setempat dan ahli)
8. Putusan
9. Upaya Hukum terhadap putusan (Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
10. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (pelaksanaan putusan,
pengakuan utang, penyanderaan,

Hal-hal yang diatur terkait pelaksanaan putusan pengadilan
A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
1. Pelaksanaan putusan pengadilan di luar wiayah RI
2. Perubahan batas waktu kewajiban penyampaian laporan tertulis dari Ketua pengadilan
yang dimintakan tolong untuk mlaksanakan putusan.
3. Batas waktu ketua pengadilan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah
agar melaksanakan putusan pengadilan
4. Yang melakukan sita
5. Batas waktu pengumuman lelang
B. Penyanderaan
1. Alasan dilakukan penyanderaan:
2. Syarat dikabulkan penyanderaan:
3. Yang tidak bisa di sandera
4. Tempat penyanderaan
5. Biaya penyanderaan
6. Lamanya penyanderaan dan perpanjangan waktu

