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“Dari Hukum 
K o l o n i a l 
ke Hukum 

Nasional” yang ditulis oleh 
Soetandyo Wigniosoerbroto 
ini menjelaskan tentang 
dinamika sosial-politik yang 
terjadi dalam perkembangan 
hukum di Indonesia dalam 
kurun tahun 1840-1990. 
Dapat kita sebut juga sebagai 
diskursus perkembangan dari 
hukum kolonial ke hukum 
nasional.

Perkembangan hukum di 
Indonesia (sejak kedatangan 
VOC) hingga pertengahan 
abad ke-19 pernah ditulis 
secara komprehensif dan rinci oleh seorang 
penulis sejarah dari Australia, Jhon Ball (1982). 
Dalam garis besarnya, perkembangan itu dapat 
dibagi ke dalam tiga periode besar: 1840-1890, 
1890-1940, dan 1940-1990.

Perkembangan tata hukum di Indonesia 
pada periode 1840-1890 merupakan babakan 
baru dalam kebijakan kolonial di Indonesia. 
Politik eksploitasi yang kasar ditandai dengan 
monopoli usaha oleh VOC. Pada periode ini 
pula kekuatan politik beraliran liberal di negeri 
Belanda mencoba mengupayakan perubahan 
mendasar di dalam tata hukum kolonial. Ke-
bijakan inilah yang disebut dengan sebutan de 
bewuste rechtspolitiek.

Pada tahun 1890-1940 merupakan periode 
ketika kebijakan kolonial sangat dipengaruhi 
oleh politik etis pemerintah dan juga pemikiran 

Bubarnya Vereenigde Oostindische Compagnie 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC 
disebabkan oleh korupsi. VOC yang didirikan 
pada 20 Maret 1602 merupakan perusahaan Be-
landa yang melakukan monopoli untuk aktivitas 
perdagangan di Asia. Hampir dua abad men-
guasai Indonesia. Di samping kemajuan VOC, 
terjadi juga praktik korupsi di dalamnya, seperti 
jual beli jabatan dan memberi bayaran jika in-
gin menjadi pegawai VOC. Tak hanya itu, sistem 

DARI HUKUM KOLONIAL 
KE HUKUM NASIONAL

 “KEMERDEKAAN HANYALAH DIDAPAT 
DAN DIMILIKI OLEH BANGSA YANG 
JIWANYA BERKOBAR-KOBAR DENGAN 
TEKAD ‘MERDEKA, MERDEKA ATAU 
MATI’.”
– BUNG KARNO

SINOPSIS

TAHUKAH KAMU?

yang selalu memper-
timbangkan kemajuan 
penduduk pribumi, baik 
dalam hal taraf kemak-
muran ekonomi, kese-
jahteran sosial, maupun 
politik.

Pada periode 
ini juga kebijakan 
liberalisme mencoba 
membukakan peluang 
lebar bagi pemodal 
swasta dari Eropa untuk 
menanamkannya ke 
dalam usaha-usaha 
perkebunan besar di 
daerah jajahan. Tetapi 
di lain pihak, hal ini juga 

bertujuan untuk melindungi kepentingan desa 
dan sektor pertanian tradisional yang menjadi 
sumber kehidupan penduduk pribumi.

Perkembangan tata dan sistem hukum 
Indonesia sepanjang periode tahun 1940-
1990 dapat dibagi menjadi tiga tahapan: 
perkembangan sepanjang masa transisi yang 
penuh pergolakan (1940-1950); perkembangan 
pascarevolusi fisik yang ditandai dengan 
eksperimen pemerintahan parlementer (1950-
1960). Periode ini juga mencakup Dekrit 
Presiden untuk “kembali ke UU 1945” pada 
masa pemerintahan Presiden Soekarno guna 
menegakkan Demokrasi Terpimpin (1950-
1966); terakhir adalah periode pemerintahan 
Presiden Soeharto yang menamakan masa 
kekuasaannya dengan sebutan Era Orde Baru 
(1966-1990).

Buku ini juga menerangkan bahwa pada 
periode tahun 1940-1990 dapat disebut juga 
sebagai pascakolonial yang diawali dengan 
masa transisi yang penuh pergolakan. Bermula 
dari pecahnya Perang Pasifik dan dikuasainya 
kepualauan Nusantara oleh Jepang. Pecahnya 
revolusi fisik pada masa transisi sepanjang 
dasawarsa 1940-an, umumnya ditandai oleh 
kemauan kuat untuk melepaskan diri dari 
dominasi sistem hukum kolonial. Namun 
dalam realitasnya, masih terus memberlakukan 
ketentuan-ketentuan hukum kolonial dengan 

beberapa pengecualian berdasarkan pasal-
pasal peralihan.

Inilah periode yang diawali dengan 
keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang 
selama ini terjajah akan dapat diangkat dan 
dikembangkan secara penuh menjadi substansi 
hukum nasional. Namun kenyataannya, 
berakhir dengan pengakuan bahwa hal tersebut 
tidak akan mungkin terjadi apabila hanya 
dilandaskan pada niat, tekad, dan semangat 
belaka.

upeti juga terjadi di VOC, seperti pejabat yang 
lebih rendah harus memberi upah kepada peja-
bat di atasnya.
Pada tahun 1975, total utang VOC mencapai 
136,7 juta gulden yang mengakibatkan VOC ti-
dak dapat tertolong dan resmi dibubarkan pada 
tanggal 31 Desember 1977.

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-di-indo-
nesia-sejarah-runtuhnya-voc.html

Buku ini adalah masterpiece Soetandyo 
Wignjosoebroto mengenai sejarah 
pembentukan hukum di Indonesia, yang 
dulu disebut Hindia Belanda. Di dalamnya 
dipaparkan bagaimana persoalan yang dihadapi 
penguasa kolonial yang hendak mengintroduksi 
hukum kolonial di negeri jajahan yang 
mempunyai tata hukum lokal yang beragam. 
Politik-ekonomi yang mewarnai kebijakan 
hukum pemerintah kolonial menjadi fokus 
Soetandyo. Sejarah selalu berulang. Setelah 
memperoleh kemerdekaan, Indonesia masih 
belum selesai menata interaksi yang ideal dari 
hukum nasional dan hukum-hukum rakyat 
pribumi.

Buku ini sangat relevan bukan saja karena 
pembangunan sistem hukum nasional masih 
belum sepenuhnya lepas dari warisan-warisan 
sistem hukum kolonial, tetapi juga dikarenakan 
oleh kebutuhan untuk mengetahui secara akurat 
bagaimana sistem hukum ditransplantasi dan 
sikap kita hari ini untuk memosisikannya dalam 
membangun hukum yang berkeindonesiaan.



Perkembangan Pembentukan 
Undang-Undang di Indonesia

Berisi materi muatan un-
dang-undang ditinjau dari as-
pek sejarah konstitusi maupun 
pandangan para ahli.
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Menuju Masyarakat 
Komunikatif

Menuturkan pembahasan 
komprehensif atas karya-karya 
penting Habermas tentang 
sains, modernitas, dan post-
modernisme.

Reformasi Kebijakan Publik

Berisi diskursus tentang tujuan 
pembuatan keputusan dari 
hasil evaluasi. Apakah kebija-
kan tersebut perlu diperbarui, 
diganti dengan kebijakan baru, 
ataukah diperbaiki menjadi 
lebih baik.

KUHAP Sekarang

Membahas tentang pra dan 
pasca KUHAP, ketentuan pelak-
sanaan KUHAP, dan hukum aca-
ra pidana yang memuat beber-
apa inovasi.

Urbanization, Human Capital 
& Regional Development

Berisi 4 isu penting yaitu per-
masalahan urbanisasi; modal 
manusia dan masa depan atau 
pekerjaan; pembiayaan pem-
bangunan; dan pengelolaan 
sumber daya alam untuk pem-
bangunan berkelanjutan.

The Social Construction of 
Global Corruption

Membahas aspek tata 
kelola global korupsi yang 
sebelumnya dianggap tidak 
layak mendapat perhatian 
akademis.

The Global Anti-Corruption 
Regime

Membahas topik korupsi yang 
menantang, mengeksplorasi 
evolusi rezim larangan global 
terhadap aktivitas korupsi 
(rezim anti-korupsi global).

Political Corruption

Menggambarkan fenomena 
yang tidak diukur dengan rapi 
atau diterangi oleh banyak bea-
siswa yang sangat terlihat.

Corruption in Developing 
Countries

Buku ini adalah upaya dua 
kolaborator untuk memeriksa 
situasi sosial dengan simpatik 
yang sebagian besar akan men-
jadi diskusi tentang suap dan 
korupsi di Inggris.


