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1. Era Vereenigde Oost Indische

Compagnie (VOC) Th 1602-1799
� Monopoli perdagangan

� Hak Octrooi

� Pemaksaan aturan hukum (yg dibawanya) dlm masalah
perdagangan (termasuk kpd orang2 pribumi) � Hukum positip org 
Belanda di daerah perdagangan. Tdr dr: Ketentuan2 Hukum di atas
kapal-kapal dagang dan asas-asas hukum Romawi.kapal-kapal dagang dan asas-asas hukum Romawi.

� Kewenangan Gub. Jendral (sejak era Pieter Both th 1610) membentuk
peraturan utk perkara2 istimewa (menyesuaikan kebutuhan pegawai
VOC di daerah jajahan).

� Dituangkan dlm plakat, th 1642 diinventarisir dan dikumpulkan
kembali dan diberi nama “Statuta van Batavia” yg kemudian
diperbarui (th 1766) mjd “Nieuwe Bataviase Statuten”



2. Era Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Th 1800 – 1811 dan Raffles (Inggris) Th

1811-1814
� Era Daendels (1800-1811)� tdk merubah aturan hukum

yang berlaku

� Era kekuasaan Inggris olehThomas Stamford Raffles (1811-
1814)

- Kebijakan landrente (sewa tanah / pajak bumi)- Kebijakan landrente (sewa tanah / pajak bumi)

- Pembentukan lembaga pengadilan. Tdr dr:

1. Division’s Court � perkara perdata kecil (<20 ropyen) 
di tingkat kawedanan dg pejabat pengadilan para
wedana dan demang



2. District’s court � Perkara perdata pd umumnya (20 < 
< 50 ropyen). Diketuai oleh Bupati.

3. Resident’s court � Perkara pidana pd umumnya (selain
yg diancam dg hukuman mati) dan perkara perdata
besar (≥50 ropyen). Diketuai oleh Residen.

4. Court of Circuit � Mrp pengadilan keliling utk
perkara pidana yg diancam dg hukuman mati

� Era Raffles berakhir th 1814. Hingga saat itu, secara garis besar tdk
ada perubahan dlm substansi hukum yg berlaku (Hukum yg
berlaku disesuaikan dg gol penduduk masing2 / 
pluralisme hukum)



3. Era Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda Th 1814-1855

� Pada th 1811-1814, negeri Belanda (dan negara2 Eropa
daratan/kontinental lainnya) sedang dianeksasi oleh Perancis
(di bawah kekaisaran Napoleon).

� Diaplikasikannya prinsip Rechtstaat (negara hukum)

� Perubahan sistem pemerintahan: monarkhi absolut �� Perubahan sistem pemerintahan: monarkhi absolut �
monarkhi konstitusional.

� Pasca aneksasi Perancis th 1814, di Belanda mulai dibuat
konstitusi dg nama Nederlands Gronwet 1814

� mendorong kodifikasi2 hukum, terutama kodifikasi
hukum perdata (sbg pengaruh Civil Code Napoleon)  



� Kodifikasi hukum perdata Belanda selesai th 1830, dan
diberlakukan th 1838

� Mendorong munculnya semangat de bewuste rechtspolitiek
[Soetandyo ]

� Mendorong pembentukan kodifikasi hukum perdata bagi
org2 eropa di Hindia Belanda.

� Dibentuk Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda.



� Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda dlm kerjanya
menghasilkan:

1. Reglement of de Rechterlijk Organisatie / RO (Peraturan
Organisasi Pengadilan).

2. Algemene Bepalingen van Wetgeving / AB

(Ketentuan Umum ttg Perundang-Undangan).

3. BurgerlijkWetboek / BW (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

4. Wetboek van Koophandel / WvK (Kitab UU Hukum Dagang).

5. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering / RV (Peraturan ttg
Acara Perdata)

- Kesemua Per-UU-an di atas diberlakukan di Hindia Belanda
mulai th 1848.



� Pasal 11 AB:

Memerintahkan hakim untuk menggunakan hukum perdata
Eropa (BW) bg gol penduduk Eropa dan hukum
perdata adat bg gol lain (bumiputera) dlm menyelesaikan
perkara. � dualisme (pluralisme) hukum.

� Muncul permasalahan I:

Apa kriteria pembeda antara gol. Eropa dan gol. Pribumi?

�� berdasarkan perbedaan agama (pasal 6-10 AB).



4. Era Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda th 1855-1926

� Th 1848 tjd perubahan sistem pemerintahan di negeri
Belanda: monarkhi konstitusional � monarkhi parlementer.

� Pembentukan per-UU-an adl hsl kerja sama raja dan
parlemen.

� Perubahan per-UU-an mulai dari Grondwet Belanda (hasil� Perubahan per-UU-an mulai dari Grondwet Belanda (hasil
amandemen diresmikan th 1848) hingga per-UU-an di daerah
jajahan. 



� Di Hindia Belanda dibentuk Peraturan Dasar ttgTata Pemerintahan yg disebut dg 
Regerings Reglement (RR)

� Pasal 75 RR � mengatur ttg hukum yang berlaku di Hindia Belanda (isi = pasal 11 
AB �dualisme hukum)
- Perbedaan: kriteria pembeda gol. penduduk (tdk lg memakai agama, ttp

memaki status “yg menjajah” dan “yg dijajah”� psl 109 RR)
� Pada tahun 1866 (S.1866:55) diundangkan kitab hukum pidana bg orang2 Eropa di

Hindia Belanda (hsl saduran Code Penal Belanda yg diilhami Code Penal Perancis).
� Pada th 1872 (S.1872:85) diberlakukan kitab hukum pidana bg gol.non Eropa yg

isinya scr garis besar sama dd kitab hukum pidana Eropa.
� Pada th 1915(S.1915:732) diundangkan Wetboek van Strafrecht / WvS yang pd 

tahun 1918 diberlakukan bagi semua golongan penduduk.tahun 1918 diberlakukan bagi semua golongan penduduk.
� Pada th 1920 tjd perubahan RR (dikenal dg RR baru)

Persamaan dan perbedaan antara RR lama dan RR baru:
- Persamaan: tetap mempertahankan dualisme hukum perdata (pasal 75 RR)
- Perbedaan: gol penduduk dibagi mjd 3 (jk dulu 2),yakni gol eropa, 

pribumi, dan timur asing, dg kriteria pembeda status “yg mendatangi” dan
“yang didatangi.” (psl 109 RR)



4. Era Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda th 1926-1942

� Th 1918 oleh pemerintah Belanda dibentuk Volksraad (Dewan
Rakyat) sbg wadah rakyat pribumi untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan daerah jajahan.

� Th 1926, Volksraad diberi kewenangan untuk ikut serta
dalam pembentukan undang-undang (berdasarkandalam pembentukan undang-undang (berdasarkan
perubahan II Grondwet Belanda th 1922 khusus ttg tata
pemerintahan Hindia Belanda).

� Regerings Reglement diubah dan diganti mjd Indische
Staatsregeling/ IS.



� Pasal 131 IS (salinan psl 75 RR):

- Mendorong upaya legislasi (pembuatan hukum dlm bentuk tertulis) di Hindia
Belanda.

- Dualisme hukum tetap dipertahankan

- Namun ada dorongan unifikasi, yakni secara tidak penuh mll penetapan
Gub.Jendral atas perkara-perkara tertentu (jk dipandang perlu) yang harus
diatur dg hukum eropa (toepasselijk verklaring) dan secara pasif melalui
mekanisme penundukan diri scr sukarela thd hukum Eropa (vrijwillige
onderweping).

� Pasal 163 IS (salinan psl 109 RR baru):

Membedakan penduduk mjd 3 golongan � Eropa, Pribumi, danTimur Asing.

- Yang termasuk gol eropa (psl 163 ayat 2 I.S):

1. Semua orang Belanda

2. Semua orang yg berasal dr Eropa non Belanda

3. Semua orang Jepang

4. Semua orang (non 1, 2, 3) yg negaranya menerapkan hukum keluarga yg
sama dengan hukum Belanda

5. Semua anak sah dari orang-orang yang termasuk poin. 2, 3, dan 4. 



- Yang termasuk gol pribumi (Psl 163 ayat 3 I.S):

1. Penduduk asli Hindia Belanda

2. Gol. lain yang meleburkan diri dg penduduk asli
Hindia Belanda.

- Yang termasuk golTimur Asing (psl 163 ayat 4 I.S):

� mereka yang tidak termasuk ke dalam gol Eropa
maupun gol Pribumi. (agar tidak ada penghunimaupun gol Pribumi. (agar tidak ada penghuni
Hindia Belanda yang terlewatkan dari pembagian
golongan penduduk).



� Ketentuan dlm Pasal 131 dan 163 I.S ttg hukum yg berlaku berdasarkan gol
penduduk dpt diringkas dlm matriks spt berikut:

GOL:

HUKUM:

Eropa Pribumi TimurAsing

Tionghoa Non Tionghoa

Perdata
Materiil

Hk Perdata
Eropa (BW & 
WvK)

HkAdat Hk Perdata
Eropa (BW & 
WvK)

HkAdatnya

Pidana Materiil WvS WvS WvS WvS

Perdata Formil Reglement op de 
Burgerlijk
Rechtsvordering
(RV)

Jawa & 
Madura 

Luar
Jawa & 
Madura

Tdk Diatur Tdk Diatur

Herziene

Inlands 

Regleme

nt (HIR)

Regleme

nt

Buitenge

westen

(Rbg)

Pidana Formil Reglement op 

de 

Strafvordening

HIR Rbg Tdk Diatur Tdk Diatur



� Susunan Badan Peradilan bagi gol. Eropa utk wil. Jawa dan
Madura:

1. Residentiegerecht

- Berada di kota karesidenan

- Susunan kelembagaan: Seorang hakim tunggal dan seorang
panitera (yang sekaligus bertugas di Pengadilan Landraad)

- Memiliki kewenangan mengadili atas:

o Perkara perdata kecil (bagi orang-orang Eropa)

Perkara perdata dimana orang Eropa / Tionghoa sbgo Perkara perdata dimana orang Eropa / Tionghoa sbg
pihak tergugat

o Perkara perdata orang-orang Indonesia danTimur
Asing non Tionghoa yang menundukkan diri dg 
sukarela pd hukum perdata Eropa (vrijwillige onderweping)

o Persengketaan perjanjian kerja orang Indonesia dan
TimurAsing non Tionghoa (walaupun tidak tunduk pd 
hukum perdata Eropa)



2. Raad van Justitie

- Tdp di:

1. Jakarta (Batavia), membawahi wil:

Jabar, Lampung, Palembang, Jambi, Bangka-Belitung, 
dan Kalimantan Barat.

2. Semarang, membawahi wil:

Jateng

3. Surabaya, membawahi wil:

Jatim, Madura, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur.

- Susunan kelembagaan terdiri dari: Presiden, wakil
presiden, anggota, Officier van Justitie, Substituut-Officier van 
Justitie, Justite, Panitera, Wakil Panitera pertama



- Memiliki kewenangan:
o Peradilan (bagi orang Eropa) untuk perkara pidana dan perdata

pada umumnya.
o Peradilan harian bagi orang Tionghoa yang melakukan gugatan

perdata kepada sesama orangTionghoa atau Eropa.
o Peradilan harian atas perkara perdata dg tergugat adalah orang

Indonesia danTimur Asing non Tionghoa yang tunduk scr
sukarela pada hk. perdata Eropa.

o Peradilan bagi semua golongan atas perkara
tertentu:penemuan barang di laut, tindak pidana kepailitan, dan
pembajakan dlm pelayaran perdagangan.pembajakan dlm pelayaran perdagangan.

o Menyelesaikan sengketa kewenangan antara: hakim dg pegawai
di bawahnya, hakim peradilan pemerintah dg hakim peradilan
bumiputera, dan antara hakim peradilan pemerintah dan peradilan
bumiputera dg hakim peradilan swapraja.

o Sbg pengadilan tingkat banding atas perkara yang tlh diputus
di pengadilan Residentiegerecht dan pengadilan Landraad. 
(dilakukan di RvJ Jakarta)

o Juga dpt berfungsi sbg Politierechter (hakim kepolisian) untuk
perkara pidana ringan. Dilakukan oleh seorang hakim tunggal shg
jg disbut sbg “KamarTunggal.”



3. Hooggerechtshof
- Merupakan peradilan yang tertinggi di Hindia Belanda, hny berkedudukan

di Jakarta untuk membawahi wilayah hukum seluruh Hindia Belanda.
- Presiden Hooggerechtshof diangkat oleh Raja dan kedudukannya diatur dlm

Indische Staatsregeling
- Memiliki kewenangan:
o Pengawas pengadilan-pengadilan di bawahnya
o Pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas perkara pidana dg 

terdakwa para pegawai kehakiman, pegawai tinggi pemerintahan, dan
anggota Volksraad

o Pengadilan tk. banding atas perkara perdata yg diadili di
Residentiegerecht di luar wil Jawa dan Madura dg nilai gugatan f.500 keResidentiegerecht di luar wil Jawa dan Madura dg nilai gugatan f.500 ke
atas

o Pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas perkara perdata yang 
ditolak / dihambat penyelesaiannya di Raad van Justitie atau di
Residentiegerecht

o Menyelesiakan sengketa kewenangan para hakim: hakim peradilan
pemerintah dg hakim bumiputera, hakim peradilan pemerintah dan
peradilan bumiputera dg hakim swapraja, hakim sipil dg hakim militer

- Keputusan dari mahkamah Hooggerechtshof dinamakan sbg “Arrest”



� Susunan badan pengadilan bg gol Eropa utk wil di luar Jawa
dan Madura:

1. Residentiegerecht

- Berada di ibu kota karesidenan

- Susunan tdr dari seorang hakim sarjana hukum yg
sekaligus sbg ketua Landraad (jika ada), atau seorang
pegawai pemerintahan Belanda (jk tdk ada landraad)

- Memiliki kewenangan:- Memiliki kewenangan:

o Perkara pidana utk orang Eropa utk tingkat I 
dan terakhir berupa tind.pidana
pelanggaran dg ancaman pidana kurungan
max 3 bulan atau denda max f.300 tanpa
penyitaan barang. (Jk di daerah tsb tdk ada
Landsgerecht sbg pengadilan pidana semua gol.)



o Perkara perdata pd tk I atas gugatan (org 
Eropa atauTionghoa) pada orang Indonesia 
atauTimur Asing non Tionghoa yg tunduk
scr sukarela pada hukum perdata Eropa dg nilai
gugatan f.500-f.1500 (utk wil. Aceh, Sumatera 
Timur, Jambi, Riau, Bangka Belitung, Palembang, 
Lampung, Kalimantan – Barat – Selatan –Timur, 
Bali – Lombok, Sulawesi, Menado, danTernate) Bali – Lombok, Sulawesi, Menado, danTernate) 

o Perkara perdata tk I atas gugatan perdata kpd
tergugat org Indonesia atauTimur Asing
non Tionghoa yg tunduk scr sukarela pd 
hukum perdata Eropa dg nilai gugatan > 
f.1500 (utk wil. idem di atas)



o Perkara perdata atas gugatan org Eropa, Tionghoa, 
TimurAsing non Tionghoa dan Pribumi yang tunduk
scr sukarela pd hk perdata Eropa (utk wil. Sumatera 
Barat danTapanuli)

o Perkara perdata bagi orang Eropa danTionghoa dg 
nilai gugatan tak terbatas (utk wil Amboina, Tual, 
Irian Utara, dan Irian Barat. Sdk bg org Pribumi dan
TimurAsing non Tionghoa ke Residentiegerect)

2. Raad van Justitie
- Tdp di:

1. Padang, membawahi wil:1. Padang, membawahi wil:
Sumbar, Tapanuli, dan Bengkulu.

2. Medan, membawahi wil:
Aceh, Sumatera Timur, dan Riau.

3. Makasar, membawahi wil:
Sulawesi,Manado.  Timor, dan Maluku.

- Kewenangan: sama dg Raad van Justitie
Jawa&Madura



� Susunan pengadilan bagi gol. Pribumi di wil Jawa&Madura:

1. Districtsgerecht

- Terdapat di daerah kawedanan.

- Susunan kelembagaan:

Terdiri dari seorang wedana sbg hakim tunggal.

- Memiliki kewenangan:

o Perkara pidana ringan / pelanaggaran (yg
dilakukan oleh orang pribumi) dg ancaman
denda max f.3,-

o Perkara perdata (gugatan oleh orang non 
Eropa danTionghoa) dg nilai gugatan <f.20,-



2. Regentschapsgerecht

- Tdp di kota-kota kabupaten

- Susunan kelembagaan:

Tdr dari seorang Bupati (atau Patih) sbg hakim 
tunggal, dibantu oleh pegawai kabupaten, penghulu
dan jaksa (adjunct magistraat) 

- Memiliki kewenangan:

o Pidana pelanggaran (oleh org Pribumi) dg 
ancaman hukuman max 6 hari atau denda
max f.10,-

o Perdata (atas gugatan oleh orang non Eropa
danTionghoa) dg tergugat org Pribumi dg nilai
gugatan f.20,-< <f.50,-

o Pengadilan tk. banding dari Districtsgerecht



3. Landraad
- Tdp di kota-kota kabupaten atau kota lain sesuai

kebutuhan.
- Susunan kelembagaan:

Tdr majelis hakim dg seorang sarjana hukum sbg hakim 
ketua yg membawahi pegawai pemerintahan sbg hakim 
anggota, seorang panitera, seorang jaksa (jika perkara
pidana), dan seorang penasihat sidang jika yang 
diperkarakan orang beragama Islam atau gol lain yang 
berlaku hk. Adat.

- Memiliki kewenangan:- Memiliki kewenangan:
o Perkara perdata dan pidana (yg mengadili gol. 

Pribumi) yg diperkenankan oleh UU utk diadili pd 
tk. pertama.

o Perkara perdata pd tk. pertama utk gol Timur
Asing non Tionghoa yg berlaku hukum adatnya.

o Pengadilan tk. banding dari Regentschapsgerecht.
o Permohonan banding dari Landraad ke Raad van 

Justite



� Susunan pengadilan bg gol. Pribumi utk wil. luar
Jawa&Madura

1. Negorijrechtbank

- Hanya tdp di desa (negorij) di Ambon.

- Susunan kelembagaan:

Tdr dari majelis yang diketuai kepala negorij dg 
anggota-anggota negorij sbg anggota majelis.

- Kewenangan:- Kewenangan:

o Perkara pidana pelanggaran atas semua
golongan yg diancam kurungan max 6 hari
atau denda max f.15,- di luar pelanggaran
fiskal.



2. Districtsgerecht
- Tdp di kawedanan dari daerah Bangka Belitung, Menado, 

Sumbar, Tapanuli, dan Kalimantan Selatan-Timur.
- Susunan kelembagaan:

Tdr dari hakim tunggal seorang wedana utk wil Bangka 
Belitung dan Manado, atau majelis hakim dg wedana sbg
ketua dan bbrp anggota yg ditunjuk oleh Residen.

- Kewenangan (utk wil Bangka Belitung dan Manado):
o Perkara perdata atas gugatan oleh org 

Pribumi danTimur Asing non Tionghoa kpdPribumi danTimur Asing non Tionghoa kpd
org Pribumi dg nilai gugatan ≤ f.50,-

o Perkara pidana pelanggaran (oleh org Pribumi) 
dg ancaman kurungan max 6 hari atau denda
max f.15,- di luar pelanggaran fiskal

o Banding putusan Districtsgerecht dilakukan ke
Landraad utk perkara dg nilai > f.20,- , atau ke
Magistraatsgerecht utk perkara pidana pelanggaran dg 
ancaman kurungan atau dengan f.3 < < f.20,- utk
wil Bangka-Belitung dan Manado.



3. Magistraatsgerecht

- Merupakan pengadilan setingkat Landgerecht utk wil-wil
yang tdk tdp Landgerecht.

- Susunan kelembagaan:

Tdr dari hakim tunggal yg merupakan pegawai-pegawai
pemerintah Belanda yg diangkat oleh Residen.

- Kewenangan:

o Perkara pidana yang dilakukan oleh gol. Pribumi dano Perkara pidana yang dilakukan oleh gol. Pribumi dan
TimurAsing non Tionghoa

o Perkara perdata bg orang pribumi danTimurAsing
non Tionghoa yang menundukkan diri scr sukarela
pd hk perdata Eropa dg nilai gugatan max f.30,-

o Pengadilan tk. banding  dari putusan Distrcitsgerecht
utk perkara pidana pelanggaran dg ancaman
kurungan atau dengan f.3 < < f.20,- utk wil Bangka-
Belitung dan Manado.



4. Landgerecht

- Memiliki kedudukan dan susunan kelembagaan yang 
sama dg Landraad di Jawa, kecuali utk daerah yg
kekurangan sarjana hukum diketuai oleh pegawai
pemerintah Belanda.

- Kewenangan:

o Perkara perdata dan pidana sbg pengadilan
biasa bg gol pribumibiasa bg gol pribumi

o Banding dilakukan ke Raad van Justitie



� Lembaga peradilan lain di luar lembaga-lembaga di atas:
1. Pengadilan Swapraja

- Tdp di daerah yang memiliki pemerintahan sendiri dan
diselenggarakan oleh pemerintah tersebut sbg akibat
kontrak politik dan ijin penyelenggaraannya oleh
Pemerintah Belanda (cth: wil Surakarta danYogyakarta).

2. PengadilanAgama
- Tdp di seluruh wil Hindia Belanda
- Utk wil Jawa&Madura, tdr dari dua tingkat yakni:

1. Raad agama (Pri-esterraad)1. Raad agama (Pri-esterraad)
2. MahkamahTinggi Islam (Hof voor Islamietische Zaken)
Utk wil luar Jawa&Madura susunannya sama, hanya
penamaannya berbeda menyesuaikan wil. ybs.

- Kewenangan:
o Mengadili perkara perdata hukum keluarga

(masalah: nikah, talak/cerai, rujuk, waris, dan
wakaf) orang Islam.



3. Pengadilan Militer
- Kewenangan:

o Mengadili perkara pidana oleh anggota militer
(Angkatan Darat dan Angkatan Laut) bg semua
golongan.

- Susunan kelembagaan:
1. a. Krijgsraad � utk Angkatan Darat

Tdp di Padang, Cimahi, dan Makasar. Tdr dari
majelis hakim dg seorang sipil sarjana hukum sbg
ketua dan empat orang perwira sbg anggota yg
diangkat oleh Komandan Garnisum, dan seorangdiangkat oleh Komandan Garnisum, dan seorang
Penuntut Umum (Auditeur Militair) sarjana
hukum.
b. Zeekrijgsraad � utk Angkatan Laut
Tdr dr perwira-perwira angkatan laut yg
mengadili perkara di atas kapal.

2. Hoog Militair Gerechtshof
Hny tdp di Batavia, sbg pengadilan tk. banding
dari Krijgsraad dan Zeekrijgsraad.



5. Masa Pendudukan Jepang

Th 1942-1945
� Hukum yang berlaku tidak berubah

Peraturan Osamu Sirei (UU BalaTentara Jepang) No. 1 Th
1942 pasal 3:
“Segala badan pemerintahan dan kekuasannya, hukum dan undang-
undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi
sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturansementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan
pemerintah militer.” 

Politik hukum � kembali merujuk pada pasal 131 dan
pasal 163 I.S.

� Pemerintah Jepang melakukan perubahan atas badan-
badan peradilan



� Perubahan atas badan-badan peradilan tersebut antara lain:

- Dihapuskannya dualisme dalam tata peradilan.

Shg badan-badan peradilan yang ada diperuntukkan bagi
semua golongan.

- Berdasarkan kebijakan di atas, maka badan-badan
peradilan yang ada tinggal meliputi:

1. Hooggerechtshof sbg pengadilan tertinggi, dg nama
yang diganti mjd Saiko Hoin.yang diganti mjd Saiko Hoin.

2. Raad van Justite, yang berubah nama mjd Koto Hoin.

3. Landraad, yang berubah nama menjadi Tiho Hoin.

4. Landgerecht, yang berubah nama menjadi Keizai Hoin.

5. Regentschapsgerecht, yg berubah nama menjadi Ken 
Hoin.

6. Districtsgerecht, yg berubah nama menjadi Gun Hoin.



6. Masa Kemerdekaan

Th 1945-sekarang
� Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (pra amandemen):

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang
dasar ini.”

Amandemen

� Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945:
“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang
dasar ini.”

� Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945:
“Semua badan negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang 
baru menurut undang-undang dasar ini.”



� Sehingga politik hukum ttg hukum yg berlaku di Indonesia 
saat ini:

Aturan Peralihan UUD 45 

(Pasal II pra amandemen�pasal I post amandemen)

Pasal 3 Peraturan Osamu Sirei No.1 Th 1942

Pasal 131 dan 163 I.S.



� Sedangkan ttg badan peradilan, kebijakan pemerintah nasional
pasca kemerdekaan adl:
- Mempertahankan unifikasi badan-badan peradilan

(diberlakukan bagi semua golongan penduduk)
- Struktur lembaga-lembaga peradilan yang ada

disederhanakan lagi mjdsbg berikut:
o Gun Hoin (Districtsgerecht), Ken Hoin (Regentschapsgerecht), 

dan Keizai Hoin (Landsgerecht) � dihapus, dan fungsinya
semua dialihkan ke Tiho Hoin (Landraad) yang kemudiansemua dialihkan ke Tiho Hoin (Landraad) yang kemudian
bernama Pengadilan Negeri sbg pengadilan umum
tk.I

o Koto Hoin (Raad van Justite) dijadikan pengadilan tk. 
banding (tk.II) dan bernama PengadilanTinggi

o Saiko Hoin (Hooggerechtshof) dijadikan sbg pengadilan tk. 
Kasasi dan bernama MahkamahAgung.



� Sehingga struktur sistem lembaga peradilan di Indonesia saat
ini:

Districtsgerecht (Gun Hoin), Regentschapsgerecht (Ken Hoin), Landsgerecht (Keizai Hoin)

Dihapus dan dilebur

Landraad (Tiho Hoin)
PENGADILAN NEGERI Tk.IPENGADILAN NEGERI Tk.I

Banding

Raad van Justite (Koto Hoin)
PENGADILAN TINGGI                 Tk. II

Kasasi

Hooggerechtshof (Saiko Hoin)
MAHKAMAH AGUNG           Tk. kasasi



Sekian dan Terima Kasih
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