
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. 
Yang terhormat Ibu dan Bapak-bapak menteri,  
Yang kami hormati, segenap rombongan kunjungan kerja Presiden. 
 

Baru-baru ini Pak Rektor mengatakan bahwa Universitas Leiden 
mendirikan patung Prof.Djajadiningrat sebagai kenangan atas prestasi 
beliau. Pada waktu itu Leiden menjadi pusat pendidikan untuk 
pemerintahan Hindia Belanda, tetapi Leiden adalah juga sebuah pusat 
untuk perdebatan yang bebas.  

Seratus tahun yang lalu, politisi dan ahli hukum Belanda pada 
umumnya berpendapat bahwa perusahaan Belanda dapat menyewa 
lahan-lahan manapun dari pemerintah kolonial. Tetapi professor Van 
Vollenhoven tegas tidak sependapat. Beliau kokoh berpendirian bahwa 
masyarakat desa Indonesia-lah yang sebenarnya berhak atas tanah-tanah 
itu, bukan milik pemerintah kolonial. Memang, hukum adalah instrumen 
ekonomi tetapi juga instrumen untuk keadilan sosial.  

Tulisan Prof. Van Vollenhoven masih relevan sampai sekarang. 
Mahkamah Konstitusi Indonesia pada kasus nomor tigapuluh lima/tahun 
dua ribu duabelas (35/2012), merujuk pada karya beliau, mengenai 
pengakuan atas hutan adat, dan memerintahkan pembuat undang-undang 
untuk menyesuaikan UU tentang Kehutanan dengan pengakuan itu.   

 
Bapak Presiden yang kami muliakan, dan hadirin yang terhormat, 

Kami terus melakukan riset tentang hukum adat dan hukum Islam, 
tetapi sementara itu, memperhatikan tantangan yang dihadapi Indonesia, 
kerjasama fakultas hukum kita difokuskan utamanya pada hukum 
modern, hukum konstitusi dan administrasi, hukum pidana, dan hukum 
perdata. Penelitian kita bukanlah hanya sekedar mengenai aturan-aturan 
hukum tertulis, tetapi adalah mengenai hukum, masyarakat dan 
pembangunan.  



Riset itu dilakukan baik dengan perguruan tinggi maupun dengan 
Mahkamah Agung, Komisi Ombudsman, Kementerian Hukum dan 
HAM, Desa dan Dalam Negeri. Bersama KITLV tahun ini Leiden akan 
menjadi tuan rumah konperensi mengenai Undang-Undang Desa. Tahun 
ini juga, Universitas Leiden dan  KITLV telah mendirikan posisi baru 
Guru Besar di Leiden untuk Hukum dan Masyarakat Indonesia. 

Bapak Presiden yang kami muliakan dan seluruh rombongan yang amat 
kami hargakan. 

Sekarang, peneliti PhD Indonesia datang ke Leiden dengan 
dukungan dana swadaya, baik pribadi maupun publik.  Di Leiden 
mereka dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan mengenai Indonesia, 
sejarahnya, hukumnya, masyarakatnya, dan staf akademis dan 
perpustakaan yang memiliki perhatian yang mendalam tentang 
Indonesia. 

 
Pada umumnya peneliti dari Indonesia masih muda-muda, tetapi ada 

juga yang sudah pensiun, misalnya Bapak Jakob Tobing, mantan Ketua 
Panitia Ad-Hoc Amandemen UUD, tesis beliau adalah refleksi proses 
perubahan konstitusi Indonesia. 

 
Akhirnya, ..semoga kerjasama Universitas Leiden dengan 

pendidikan tinggi dan riset di Indonesia dapat terus berkembang dan 
memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia, yang 
sekarang ini maju pesat.  

 
Terima kasih. 


