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vKata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
kesehatan dan kemampuan berfikir kepada manusia, sehingga 

dapat melangsungkan hidup dan membuat peradaban dunia dengan 
segenap kemampuan nalar dan nuraninya, melahirkan teknologi 
mutakhir sebagai pengabdian dan ibadah hanya kepada-Nya semata-
mata. Shalawat dan taslim keharibaan Rasulullah SAW atas akhlak mulia dan suri 
tauladannya, sehingga menjadi panutan bagi umat manusia dan 
rahmat bagi seluruh sekalian alam. 

Kehadiran karya ilmiah dalam bentuk buku ini ke tengah 
pembaca masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan 
dan keterbatasannya. Namun demikian, semoga goresan ini 
bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi yang berminat pada tema 
kajian ini, mudah-mudahan dapat membantu kegelisahan pembaca 
untuk menjawab problematika ketatanegaraan kita dalam era 
reformasi dengan produk politik hukum yang terkadang bias dan 
ambigu, antara kepentingan rakyat, kekuasaan dan partai politik 
penguasa (rulling party).

Menyadari dengan sepenuh hati, kehadiran buku ini tak lebih 
sebagai refleksi terhadap situasi kekinian hubungan politik dan 
hukum yang semakin menarik dikaji lebih jauh. Untuk itu, dalam 
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qalam ini sembari mengharapkan limpahan ridho Allah, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut ambil 
bagian dalam proses penyelesaian buku ini; Kepada kedua orang 
tua penulis Drs. H. Radjamuddin dan Hj. ST. Sumiati yang telah 
mengasuh dan membesarkan penulis dengan kasih dan sayangnya 
yang tak pernah sirna hingga saat ini; kepada yang terpelajar dengan 
keteduhan dan kedalaman ilmu hukumnya, khususnya dalam bidang 
ketatanegaraan, Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH., M. Sc. dan 
Prof. DR. Andi Pangeran Moenta, SH., MH. Atas ide, gagasan, dan 
masukannya terhadap tulisan ini. 

Kepada kawan-kawan aktivis di PB HMI, DPP KNPI, para 
aktivis pembela HAM (Human Rigths Defenders) pada Perhimpunan 
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel 
maupun di Jakarta, Jaringan LSM dan lain-lainnya yang tidak 
dapat disebutkan kelembagaan maupun namanya satu persatu, 
mereka semua adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa 
ini. Dan yang terkhusus, Istri saya Hj. Rewi Rahmi Muin, SH. Yang 
banyak memberikan support atas penyelesaian buku ini dan setia 
mendampingi penulis walau-pun bolak-balik Makassar-Jakarta-
Bandung di tengah kesibukannya yang lain sebagai Penegak Hukum. 

Akhirnya, kepada Allah jualah segala-Nya kami serahkan dan 
semoga dapat bernilai Ibadah disisi-Nya. Amin.

Jakarta, 1 Juli 2013
Penulis,

Syamsuddin Radjab
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A.  Latar Belakang 

Gemuruh tuntutan penegakan supremasi hukum di era reformasi 
saat ini, tidak hanya sekedar dilatar-belakangi oleh sejarah 

ketatanegaraan Indonesia yang traumatis dikala hukum tidak 
berdaya berhadapan dengan tirani kekuasaan, tetapi terlebih karena 
secara konstitusional dalam UUDN RI 19451 pada pasal 1 ayat 1, 2 
dan 3 dinyatakan: (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang 
berbentuk republik, (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, (3) Negara Indonesia 
adalah negara hukum.2 Diktum pasal di atas mengeksplisitkan 
Indonesia sebagai klaim negara demokrasi, yang berarti bahwa 
kedaulatan ada di tangan rakyat dan kehendak rakyat merupakan 
dasar menentukan sistem politik dan hukum melalui mekanisme sah 
yang dilegalisasikan dalam kerangka negara kesatuan (Unitary State).

Negara demokrasi, norma-norma dasarnya ditentukan oleh 
kedaulatan rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat) negara dihadirkan 
sebagai institusi yang dipercaya untuk mewujudkan keinginan 
rakyat melalui pemerintah atau penguasa oleh karena negara sendiri 

1 Lihat hasil amandemen UUDN RI 194� (perubahan ketiga). Amandemen ini dalam em-Lihat hasil amandemen UUDN RI 194� (perubahan ketiga). Amandemen ini dalam em-Amandemen ini dalam em-

pat tahap. Tahap pertama 9 pasal dan ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 se-

suai dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001. tahap kedua, 2� pasal dan ditetapkan pada 

tanggal 18 Agustus 2000, tahap ketiga 23 pasal ditetapkan pada tanggal 9 Nopember 

2001 dan tahap keempat sebanyak 13 pasal ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. 

Perlunya mengamandemen UUD 194� atau bahkan dibuat konstitusi baru oleh karena 

mengandung beberapa kelemahan, seperti, (1) Tidak adanya mekanisme Check and 
Balances; (2) Banyaknya atribusi kewenangan; (3) Adanya pasal-pasal yang multi taf-

sir; dan (4) Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara) yang kemudian 

melahirkan Executive Heavy. Lihat pada Moh. Mahfud, MD. Demokrasi dan Konstitusi 
di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 147-1�0.

2 Dalam UUDN RI 194�, pernyataan, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum 
(rechtstaat). Hanya dimuat dalam penjelasan UUD sehingga melahirkan pandangan 

yang berbeda terhadap konsep-konsep “Negara Hukum” Indonesia dan dalam aman-

demen ketiga ini baru secara jelas ditegaskan sebagai Negara Hukum.
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merupakan sebuah konsep abstrak3. Lain halnya dengan negara yang 
menganut paham kedaulatan negara, norma-norma dasarnya tidak 
ditentukan oleh rakyat melainkan kehendak negara atau penguasa 
semata. 

Tipe negara ini amat anti dengan kritik dalam penyelenggaraan 
negara. Kritik terhadap pemerintah diartikan sebagai ronrongan 
terhadap kewibawaan negara seperti yang terjadi pada negara-
negara blok kiri (komunis–sosialis).4 Sedangkan dalam paham negara 
ketuhanan (teokrasi) kedaulatan ada pada Tuhan yang didelegasikan 
kepada raja atau paus -dalam sejarah gereja- di dunia sehingga raja 
merasa berkuasa dan berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan 
alasan bahwa perbuatannya itu sudah menjadi kehendak Tuhan.5

Dasar-dasar penyelenggaraan kekuasaan negara diatur dalam 
konstitusi (‘droit constitusional)6 guna mencegah kesewenang-
wenangan pemerintah atas kehendak rakyat. Konstitusi merupakan 

3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 39. Lihat 

pula F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Bina Cipta, 199�), h. 9�.
4 Kedaulatan negara dapat diparalelkan dengan teori hemegoni negara yang dicetuskan 

oleh Antonio Gramsci dengan asumsi, negara harus mengendalikan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat yang dapat mengganggu pemerintahan. Lihat Nezar Patria dan 

Andi Arief, Antonio Gramsci: Negara Hegemoni, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 

h. 42.
� Soehino, SH, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberti, 1998), h. 1�3. Lihat pula Muhammad 

Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi 
Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 6�. Bandingkan dengan konsep Teo-Demokrasi ala 

Abu A’la al-Maududi, The Islamic Law and Constitution, diterjemahkan oleh Asep 

Hikma dengan judul, Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993), h. 1�9-160.
6 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia,(Jakarta: Dian 

Rakyat, 1989), h. 10. Konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara 

atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lihat pula, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi 

dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi,��-DNDUWD��37��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD��
2001), h. 77. 
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undang-undang dasar (Gronwet)7 sebagai perwujudan dari kehendak 
rakyat yang dikristalisasikan dalam bentuk peraturan-peraturan 
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara 
mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu 
masyarakat dan merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku 
dalam suatu negara. 

Dengan demikian,  negara dan konstitusi merupakan lembaga 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab konstitusi 
sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, tentang bagaimana 
kekuasaan negara harus dijalankan.8 Oleh Carl Smith konstitusi 
dianggap sebagai keputusan politik tertinggi,9 sehingga konstitusi 
mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. 
Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi 
mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.10

Sehubungan dengan itu, konstitusi dapat dibedakan dalam dua 
sifat, yaitu “konstitusi politik” dan “konstitusi sosial”. Konstitusi 
pertama semata-mata merupakan sebuah dokumen hukum yang 

7 Van Apeldoorn membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar 

(Grondwet), konstitusi memuat peraturan tertulis maupun tidak tertulis sedangkan 

Grondwet (UUD) hanya bagian tertulis dari suatu konstitusi. Pandangan sama 

disampaikan oleh Herman Helker dalam Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 1998), h. 

6�. dan F. Lasalle dalam Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asas-Asas Hukum 
Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), h. 73, sementara Sri Soemanto 

menyamakan arti konstitusi dengan undang-undang dasar. Lihat pada, Sri Seomantri, 

Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), h. 1.
8 Lihat, A. Hamid S. At-Tamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 21�.
9 Ismail Saleh, Demokrasi, Konstitusi dan Hukum, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 

1988), h. 18.
10 Parlin M. Mangunsong, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan 

Undang-Undang Dasar, (Bandung: Alumni, 1992), h. 22.
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berisi pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam 
penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, 
antara lembaga-lembaga negara dan lain-lain sebagainya. Sedangkan 
konstitusi yang kedua lebih dari sekedar dokumen hukum karena 
mengandung cita-cita sosial, ekonomi dan politik yang ingin 
dikembangkan. Konstitusi Indonesia menurut Yusril Ihza Mahendra 
menganut konstitusi kategori kedua, karena konstitusi Indonesia 
mempunyai mukaddimah yang memuat rumusan tentang maksud, 
tujuan dan keberadaan negara Republik Indonesia.11

Dilema yang sering muncul berkenaan dengan bentuk negara 
dan sifat konstitusi adalah penafsiran maksud konstitusi itu 
merupakan produk sebuah kekuasaan. Sementara sifat kekuasaan 
cenderung menggunakan kepentingan sendiri lebih besar. Sebagai 
akibatnya, “demokrasi semu” sebagaimana sering terlihat di dalam 
negara-negara totaliter dibingkai dengan mozaik-mozaik demokrasi 
dengan pelbagai istilah bersembunyi di balik mitos konstitusi, 
penyelenggara negara lebih sering mengedepankan security approach 
dalam menghadapi tuntutan masyarakatnya.

Akibat lain dari penafsiran itu munculnya kesan “Negara 
Hukum” (Rechtsstaat) dan “Negara Kekuasaan” (Machtsstaat). 
Jika penafsiran konsisten dengan tujuan luhur dan semangat yang 
terkandung di dalam konstitusi itu, maka akan mengesankan 
“Negara Hukum”, tetapi jika dalam penafsiran unsur kepentingan 
politik praktis lebih dominan maka akan mengesankan “Negara 
Kekuasaan”. Di beberapa negara berkembang dan sedang mengalami 
transisi demokrasi termasuk Indonesia,12 sistem politik yang 
11 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996), h. 19. 
12 Bandingkan dengan negara-negara Eropa Selatan dan Amerika Latin, lihat Guillermo 

O’Donnel, Phillippe C. Schuniffer dan Laurence Whitehead (ed.), Transisi Menuju De-
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bersesuaian dengan kehendak rakyat masih sebatas harapan, rezim 
orde lama dan orde baru masing-masing di bawah kepemimpinan 
Soekarno dan Soeharto, keduanya merupakan rezim otoriter. 
Padahal Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang 
diatur dalam konstitusi dan berdasarkan hukum. Tepat, apa yang 
disinyalir oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung untuk 
disalahgunakan (Power Tends to Corrupt) sehingga tirani kekuasaan 
rezim lebih mengedepankan status-quo daripada memenuhi tuntutan 
masyarakat, bahkan produk-produk hukum yang dikeluarkan justeru 
mengukuhkan kekuasaannya. Disinilah paradoks dari demokrasi 
dalam pusaran negara.

Hans Kelsen berpandangan bahwa konstruksi negara seharusnya 
merupakan perwujudan dari kaidah-kaidah fundamental negara atau 
Staats Fundamental Norm yang mencakup rumusan dasar cita negara 
(Staat Idea) dan sekaligus dasar dari cita hukum (Rechtsidee). Sebagai 
cita negara, ia dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam 
masyarakat (Volksgeemenschapsidee) yang telah ada sebelum negara 
itu didirikan. Hal ini sejalan dengan pandangan mazhab sejarah.13 
Norma-norma hukum positif haruslah diangkat dari norma-norma 
yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan keragamannya. 
Ini memberikan pilihan-pilihan kepada para perumus politik hukum 
untuk menentukan isi, arah dan batasan norma-norma hukum positif 
termasuk orientasi idiologis dan nilai yang dianut dalam masyarakat 
(living law) harus mewarnai produk hukum yang dihasilkan.

Dalam konteks Indonesia, padangan di atas mungkin kurang 
searah kendatipun dapat diadaptasi pada suatu kondisi yang 

mokrasi, (Jakarta: LP3S, 1992-1993).
13 Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 47. Lihat pula, 

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Candra Pratama, 1996), h. 28�.
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sudah mapan dan lebih demokratis. Tak dapat disangkal Indonesia 
merupakan bekas koloni Belanda dan Jepang yang memerdekakan 
diri tahun 1945 saat berakhirnya perang dunia II setelah Jepang 
menyerah kepada sekutu. Perumusan dasar negara oleh para Founding 
Fathers diwarnai dengan perdebatan yang sangat sengit antar faksi 
yang bersaing, baik dari kalangan Nasionalis–Sekuler maupun dari 
kelompok Nasionalis-Islamis14 dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam 
bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai yang dibentuk 
pada tanggal 24 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar 
Jepang, Tenno Haika.15 Sebagai bekas negara koloni di bawah sistem 
imprealis diktator, tentu sangat mempengaruhi sistem pemerintahan 
dan produk-produk hukum yang dilahirkannya. Ini terbukti dengan 
silih berganti pemerintahan dari presidensil ke parlementer atau 
sebaliknya dan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin sampai 
ke demokrasi Pancasila. Dengan konfigurasi politik pemerintahan 
demikian maka produk hukum pun tidak demokratis, represif 
bahkan ortodoks.

Kekuasaan politik sebuah negara dalam cara pandang das sein 
harus meletakkan posisi hukum tetap “supreme” atas kekuasaan 
untuk mengendalikan dan memberi batasan secara tegas, karena kalau 
hukum tidak supreme, maka pengikut Niccolo Machiavelli dengan 
14 Istilah Nasionalis Sekuler – Nasionalis Islamis dipopulerkan oleh H. Endang Saifuddin 

Anshari, sedangkan perdebatan dasar ideologi negara tersebut dapat dibaca dalam H. 

Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional 
Tentang Dasar Negara RI (1945-1959), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Syamsuddin 

Haris, Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman, (Jakarta: LP3S, 1994), Abd. 

Azis Taba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 

�������$KPDG�6\DÀ·L�0D·DULI��Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3S, 198�), 

dan beberrapa ilmuwan lainnya termasuk beberapa Indonesianist seperti Allan Sam-

son, Donald K. Emmerso, Douglas E. Ramage, dan lainlain.
1� Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Indonesia, (Jakarta: Yayasan 

Prapanca, t.th.), h. 239.
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ajaran menghalalkan segala cara akan bertambah panjang.16 Karena 
itu, dalam praktek politik, segala etika politik dan segala aturan 
hukumnya haruslah dihormati dan ditegakkan. Tidak boleh hukum 
berdiri pada satu sisi, sementara kekuasaan dengan angkuhnya seolah-
olah menantang hukum di sisi lain. Oleh karenanya, maka demi 
tegaknya hukum dan demi terlaksananya cita-cita negara hukum dan 
demokrasi yang selaras dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana 
yang tercantum dalam pembukaan UUDN RI 1945 merupakan 
keniscayaan yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Sehingga tegaknya 
hukum dan kepastian hukum menuju pada keadilan hukum dalam 
prakteknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.17

Paham constitusionalism yang dianut, secara universal tidak 
boleh bertentangan dan atau menyimpang dari UUDN RI 1945 
sebagai ajaran kenegaraan (Staatleer) yang bercita-cita negara hukum 
(Rechtstaat) melalui pengembangan politik hukum (rechts politics), 
perundang-undangan dan pelaksanaan hukumnya. Politik hukum di 
sini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan 
hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur pelbagai hal 
kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Prinsip penegakan 
supremasi hukum secara kritis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 
praktek penyelenggaraan negara dan produk-produk hukum yang 
diciptakannya. Penyelenggaraan negara (eksekutif) dalam supra 
struktur politik sistem ketatanegaraan Indonesia adalah presiden, wakil 
presiden dan menteri-menteri.18 Dengan demikian, penyelenggaraan 
negara tidak dapat dipisahkan dari praktek kekuasaan eksekutif 
dalam kehidupan kenegaraan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
16 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Badung: Mizan, 1997), h. 97.
17 Haris Soche, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: 

Harumdita, 198�), h. 20.
18 Lihat pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 17 UUD 194� (Amandemen).
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pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat. Dan 
bila penyelenggaraan negara oleh presiden dinilai oleh DPR sebagai 
lembaga kontrol telah melakukan pelanggaran hukum secara sah dan 
terbukti, maka DPR dapat melakukan impeacmant melalui Sidang 
Tahunan atau Sidang Istimewa MPR.19

Dengan sistem penyelenggaraan negara seperti itu, maka sangat 
relevan dengan pemikiran Jean Jacques Roesseau (1712-1778)20 
tentang The Social Contract (Perjanjian Sosial) dan Montesquieu 
(1689-1755)21 dalam Trias Politika. Perjanjian sosial merupakan ikrar 
persekutuan dalam suatu ikatan yang diterangkan dalam konstitusi 
sebagai suatu “Perjanjian” dari kehendak individu/kelompok kepada 
individu/kelompok lainnya sebagai pemimpin, dimana tugas dan 
kewajiban pemimpin adalah melaksanakan isi perjanjian yang 
termaktub dalam konstitusi sesuai dengan kesepakatan dan tujuan 
bersama. Sementara Trias Politika adalah merupakan pembagian 
kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif (penyelenggara pemerintahan), 
kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang), dan kekuasaan 
yudikatif (kekuasaan mengadili). Adanya check and balances dalam 
penyelenggaraan pemerintahan negara mutlak diperlukan guna 
mencegah aparatur negara bertindak di luar konstitusi. Hubungan 
lembaga presiden dan lembaga negara lainnya yang sederajat dan 
sama kuatnya, pemberdayaan partai politik, kebebasan pers dan 
pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan 
prasyarat penyelenggaraan negara yang demokratis.

Produk-produk hukum penyelenggara negara harus men-
cerminkan sebagai hukum yang responsif dan demokratis, sebagai 

19 Ismail Sunny, Mencari Keadilan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 4�7.
20 Deliar Noer, Op. cit, h. 1�9.
21 Ibid., h. 139.
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pemenuhan atas aspirasi pelbagai kelompok dan individu di dalam 
masyarakat. Proses pembuatan hukum harus terbuka, aspiratif–
partisipatif dan lembaga peradilan independen, bebas dari 
pengaruh kekuasaan, diberi kewenangan untuk melaksanakan dan 
menegakkannya tanpa diskriminasi serta rumusan hukum yang lebih 
terinci dan detail sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi 
berdasarkan kehendak dan kepentingan pemerintah an-sich.22

Sejarah panjang sistem ketatanegaraan Indonesia telah 
menimbulkan masalah dan bencana kemanusiaan dari suatu potret 
kekuasaan yang terlampau kuat. Hubungan hukum dan kekuasaan 
itu tidak berimbang, kekuasaan mensub-ordinasi hukum, baik 
dalam bentuk produk legal-formal maupun dalam bentuk praktek 
ketatanegaraan yang bertolak-belakang dengan konstitusi UUDN 
RI 1945. Benar, bahwa UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 
Agustus 1945 merupakan UUD sementara dan perdebatan tentang 
filosofi dan dasar ideologi negara belum tuntas oleh karena situasi 
masih dalam bahaya perang dan Soekarno berjanji kepada golongan 
Islam akan memusyawarahkannya kembali setelah situasi tenang.23 
Ketidak sempurnaan UUD 1945 itu, kemudian dimanfaatkan oleh 
penguasa Orde Lama dan Orde Baru pada masa pemerintahannya. 

22 Dr. Mohd. Mahfud, MD., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: 

Gama Media, 1999), h. 9.
23 Janji Soekarno terbukti tidak pernah dipenuhi setelah berakhirnya masa perang dan 

umat Islam merasa dikhianati atas peristiwa itu dan sangat kecewa. Oleh karena 

pertimbangan keutuhan bangsa dan negara akhirnya kelompok Nasionalis – Islam 

terpaksa menerimanya sebagai bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, kendatipun beberapa kelompok “Islam – Garis Keras” tetapmemperjuangkan 

Islam sebagai dasar negara dalam bentuk konfrontasi total seperti yang dilakukan oleh 

Kartosuwirjo (1949) dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), Kahar Muzakkar di 

Sulawesi Selatan (19�0), dan Daud Beureuh (19�3) di Aceh. Baca, H. Endang Saifuddin  

Anshari, Op. cit., h. �6. lihat pula Al-Chaidar, Reformasi Prematur: Jawaban Islam 
Terhadap Reformasi Total, (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 20�. Bandingkan dengan 

Faisal Ismail dalam buku, Idiololgi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan 
Kreatif Islam dan Pancasila, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. �4.
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Dalam keadaan UUD seperti itu, bukan hanya kekuasaan penting 
dibatasi tetapi kesadaran dan etika politik menjadi sangat urgen 
dimiliki oleh para pemimpin dan penguasa negara.

Tuntutan amandemen UUD 1945 sebagai salah satu agenda 
reformasi telah terwujud, tetapi ekses yang ditimbulkannya sangat 
luas dengan pelbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang 
belum terselesaikan hingga kini. Diantaranya, pengadilan terhadap 
Soeharto hingga meninggalnya tak pernah terwujud, pelanggaran 
HAM kasus Tanjung Priok, kasus Warsidi Lampung, kasus 27 Juli 
1990 dan penembakan empat mahasiswa Trisakti yang dikenal 
dengan kasus Semanggi I dan II serta pemberantasan kolusi, korupsi 
dan nepotisme (KKN) belum tuntas bahkan semakin subur.

Di era saat ini, UUDN RI 1945 semakin akomodatif dan 
demokratis, fungsi dan kewenangan penyelenggara negara (eksekutif) 
semakin tegas diberi batasan dengan mekanisme kontrol yang 
semakin kuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sisi lain, 
DPR pun telah mendapatkan haknya kembali setelah kurang lebih 
empat dasawarsa (orde lama dan orde baru) menjadi tidak berdaya 
di bawah kekuasaan eksekutif termasuk lembaga yudikatif lain yang 
keberadaannya sekedar rubber stamp atau semacam “stempel karet” 
yang selalu memberi justifikasi (pembenaran) atas program-program 
pemerintah. Terbukti bahwa di era reformasi, beberapa RUU yang 
merupakan hak legislasi dewan telah bergulir di gedung DPR, bahkan 
penggunaan hak interpelasi DPR sebagai tugas pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan negara telah membuat presiden 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jatuh dari kursi kepresidenan dalam 
kasus Bulog Gate yang menghebohkan itu. Tugas dan fungsi demikian 
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ketatnya, tentu tidak akan pernah didapatkan pada masa-masa orde 
lama dan orde baru oleh karena kekuasaan pemerintah (presiden) 
menjadi determinan atas lembaga-lembaga negara lain seperti DPR 
dan Mahkamah Agung (MA).

Moh. Mahfud, MD, dalam kajiannya tentang konfigurasi 
politik terhadap karakter politik hukum di Indonesia menyatakan 
bahwa hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk 
hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan 
pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. 
Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan karakter 
hukum yang responsif sementara konfigurasi politik otoriter akan 
melahirkan karakter hukum yang konservatif. Konfigurasi politik 
yang ditelitinya selama orde lama dan orde baru disimpulkan 
bahwa pemerintahan tersebut tidak demokratis dan otoriter maka 
dengan demikian karakter hukum dalam kurun waktu tersebut, juga 
menampakkan karakter hukum yang konservatif dan ortodoks.

Dari hasil tersebut, maka kehadiran era reformasi sebagai anti-
tesis dari kedua orde itu mengalami perubahan sistem ketatanegaraan 
secara dramatis dengan diamandemennya UUD 1945 sebagai 
sumber sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan oleh karena 
tuntutan rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa dengan tumbangnya 
pemerintahan rezim otoriter Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. 
Dengan perubahan konstitusi UUD 1945 dan semakin luasnya peran 
partai politik dan partisipasi masyarakat yang berkembang akan 
melahirkan hukum yang diharap semakin responsif dan penegakan 
hukum secara nyata dan adil di tengah proses transisi menuju negara 
demokratis. 
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B.  Permasalahan

Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya menjadi 
“Negara Hukum” dan “Kedaulatan Rakyat” karena dalam dataran 
das sein (pelaksanaannya) belum dapat dirasakan oleh masyarakat. 
Karenanya politik hukum (legal policy) pemerintah di masa datang 
dengan sungguh-sungguh dapat mewujudkan cita negara hukum 
dalam penyelenggaraan negara yang berkeadilan. Transformasi 
hubungan politik (kekuasaan) dengan hukum di era sekarang ini 
semakin interdependen (saling bergantungan) dengan berkurangnya 
-minimal tidak sama saat kekuasaan orde lama dan orde baru- 
superioritas politik terhadap hukum. Upaya penegakan hukum dan 
demokratisasi dalam sistem pemerintahan sudah merupakan tekad 
bersama setelah pengalaman buram pemerintahan sebelumnya.

Kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya hukum 
ditegakkan dan sistem politik yang demokratis, semakin 
menumbuhkan daya kritis terhadap jalannya pemerintahan. Asas 
trasparansi, kepastian hukum, profesionalitas dan akuntabilitas 
dalam penyelenggaraan negara merupakan keharusan bagi aparatur 
negara, hal ini kembali meletakkan negara dalam kedudukan yang 
proporsional sebagai wakil dan atau pemimpin yang dipercaya untuk 
melaksanakan social contract dari kelompok masyarakat lainnya, 
sambil mengawasi agar terhindar dari penyelewengan konstitusi. 
Dalam hal ini, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah 
bagaimana konfigurasi politik dan pengaruhnya terhadap penegakan 
supremasi hukum di Indonesia.
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C.  Metodelogi 

Tulisan ini merupakan studi kepustakan atau kajian normatif.24 
Dengan lebih menekankan penelusuran literatur yang berkaitan 
dengan pokok (rumusan) permasalahan yang telah dikemukakan. 
Sedangkan objek penelitiannya adalah elemen-elemen negara dalam 
pemerintahan era reformasi dan unsur-unsur penegakan hukum di 
Indonesia. Metode pendekatannya normatif-empiris, yaitu penelaan 
sejumlah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.25 Berupa 
norma dasar atau kaidah  dasar atau peraturan-peraturan lainnya 
yang berlaku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, hukum, kamus 
hukum, inseklopedia, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya serta 
Pendekatan politik-hukum (legal-policy) yaitu satu pendekatan untuk 
memenuhi kebijakan pemerintah yang akan atau telah dilaksanakan 
secara nasioanl baik terhadap pembangunan hukum yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan 
hukum oleh para penegak hukum. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 
catatan/bahan-bahan penelitian (library research) yang berhubungan 
dengan politik hukum melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi 
bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier secara kritis, logis 
dan sistematis dengan mengutip langsung maupun tidak langsung. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-
kualitatif. Bogdan dan Tailor berpendapat, penelitian kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

24 Soejono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja 

JUDÀQGR�3HUVDGD���������K�����
2� Ibid., h. 13 Lihat pula Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  (Jakarta: UI 

Press, 1982), h. �2  
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berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati.26 Sedang metode analisisn yang digunakan adalah 
metode induktif, deduktif, dan komparatif.

D.   Kerangka Pikir

Pembahasan tentang hubungan politik dan hukum di Indonesia, 
setidaknya dapat dilihat dari tiga asumsi yang biasa dipakai dalam 
pembicaraan kausalitas antara politik dan hukum, yaitu : Pertama, 
hukum determinan atas politik dalam arti bahwa hukum harus menjadi 
arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagai 
landasan cita-cita hukum (das sollen). Kedua, politik determinan 
atas hukum dalam arti bahwa hukum dalam kenyataannya produk 
normatif politik maupun implementasi penegakannya, hukum itu 
sangat dipengaruhi atas politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan 
bagaimana hukum dalam kenyataan (das sein), dan ketiga, politik 
dan hukum terjalin dalam hubungan yang interdependent atau saling 
tergantung antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Hubungan 
keduanya kemudian dikenal dengan adagium “politik tanpa hukum 
akan menimbulkan kesewenang-sewenagan atau anarkis dan hukum 
tanpa politik akan menjadi lumpuh”.

Beberapa pakar telah melakukan studi antara hubungan politik 
dan hukum seperti yang dilakukan oleh Moh. Mahfud, MD. dengan 
melakukan pendekatan model asumsi yang kedua bahwa politik 
determinan atas hukum yang merupakan produk politik. Pada 
model pendekatan ini hukum diletakkan dalam arti yang dogmatik 
berupa undang-undang atau peraturan tertulis termasuk yang di 

26 Leksi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karta Karya, 

1989),h. 3 
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bawahnya secara hirarkis menurut aturan perundang-undangan 
seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perppu, Kepres dan 
Perda. Pada hemat penulis, memposisikan politik sebagai determinasi 
atas hukum berdampak pada pemberian “permakluman” bahwa 
hukum yang tidak demokratis memang oleh karena kehendak para 
politisi. Padahal para politisi yang dipilih melalui pemilihan umum 
itu diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui 
legislasi yang demokratis.

Bagi kaum non-dogmatik, hukum bukan sekedar Undang-
Undang. Oleh Eugen Ehrilich mengemukakan bahwa hukum 
tergantung pada penerimaan umum dan bahwa setiap kelompok 
menciptakan hukum yang ditaati, dimana di dalamnya masing-
masing terkandung kekuatan kreatif.27 Dan yang dimaksud dengan 
politik dalam studi ini adalah segala sesuatu yang bertalian dengan 
kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Hukum dibagi dalam 
dua bagian yaitu hukum yang tidak tertulis (living law) dan hukum yang 
tertulis. Hukum yang tertulis ini terdiri dari konstitusi (ground wet) 
atau Undang-Undang Dasar yang merupakan perwujudan cita-cita 
politik masyarakat (rechtidee) dan merupakan peraturan perundang-
undangan yang tertinggi. Kedua, Undang-Undang atau peraturan 
lain di bawah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama-
sama dengan pihak legislatif. Jenis kedua ini dapat dipengaruhi oleh 
politik karena adanya tolak tarik kepentingan secara praktis. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

27 Ahmad Ali, Menguak 7DELU� +XNXP� �6XDWX� .DMLDQ� )LORVRÀV� GDQ� 6RVLRORJLV�� (Jakarta: 

Chandra Pratama, 1996), h. 77
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Dalam pandangan Mac Iver membedakan dua jenis hukum 
kaitannya dengan politik. Pertama, hukum yang berada di 
bawah pengaruh politik dan kedua hukum yang berada di atas 
politik.28 Yang berada di atas politik ialah konstitusi, sedang 
yang berada di bawah politik adalah yang secara hirarkis berada 
di bawah konstitusi (UU, PP, Perppu, Kepres, Perda, dan lain-
lain). Dengan asumsi itu, hukum dalam pengertian konstitusi 
hendaknya merupakan landasan atau pedoman dalam aktifitas 
politik menuju cita-cita negara yang telah dirumuskan dalam 
UUD secara bersama-sama dan merupakan kristalisasi tujuan 
politik segenap masyarakat yang bergabung di dalamnya (warga 
negara). Sedangkan hukum dalam pengertian UU dan Peratuan di 
bawahnya merupakan penjabaran praktis dari UUD (konstitusi) 
yang dibuat oleh pemerintah dan dewan sehingga sangat rentang 
dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang dominan.

28 Ibid., h. 78
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A. Pengertian dan Sejarah Pemikiran Negara Hukum

Konfigurasi diartikan sebagai bentuk atau wujud untuk 
menggambarkan sesuatu.1 Dalam beberapa kamus lain juga disebutkan 
bahwa konfigurasi itu berarti susunan, sementara politik diartikan 
dalam beberapa maksud, yaitu; 1) Ilmu pengetahuan mengenai 
ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, 
dasar-dasar pemerintahan dan lain-lainnya; 2) Segala urusan dan 
tindakan (kebijakan dan siasat) mengenai pemerintahan negara 
atau terhadap negara lain; 3) cara bertindak dalam menghadapkan 
mengenai masalah dan menjalankan kebijakan.2 Kata politik ini 
pertama dikenalkan oleh Aristoteles (384-322) seorang filosof klasik 
Yunani Kuno, yaitu polis (negara-kota). Lewat pengamatannya 
tentang manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik atau 
zoon politicon”. Bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya 
merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih 
orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.3

Pada abad XVI sampai awal abad XX “politik” mengalami 
pergeseran makna dibanding dengan pengertian yang dipahami 
orang-orang Yunani. Jean Bodin (1530-1596) seorang filosof politik 
Perancis, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (scince politique) 
yang bersangkut paut dengan negara, organisasi atau lembaga-
lembaga yang dibentuk dengan kewenangan masing-masing. Oleh 
Montesque (1689-1755) filosof Perancis lainnya, menjabarkan dalam 
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 199�), h. 4��. 
2 Ibid, h. 694  
3 Carlton Clymer Rodee, et.al., Introductioan to Political Science (Jakarta: Raja 

*UDÀQGR�3HUVDGD���������K����%DQGLQJNDQ�GHQJDQ��)��,VMZDUD��Pengantar Ilmu Politik, 
(Bandung: Bina Cipta, 199�), h. 21 lihat pula, Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu 
Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 9 
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Konsep Trias Politika.4 Dimana fungsi seseorang dalam pemerintahan 
dikagorikannya dalam badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Karenanya, beberapa pakar atau ilmuan dapat menyepakati bahwa 
objek studi bidang politik dan hukum, khususnya hukum tata negara 
memiliki kesamaan di antaranya tentang negara (state), kekuasaan 
(power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan 
(policy/beleid) dan pembagian (distribution atau allocation), atau 
paling tidak memiliki hubugan yang erat.

Reformasi yaitu perubahan radikal untuk perbaikan bidang 
sosial, politik, hukum, agama dan lain-lain sebagainya dalam suatu 
masyarakat/negara.5 Sedangkan supremasi adalah kekuasaan tertinggi 
(teratas)6 dan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu 
kekuasaan (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang 
di suatu masyarakat (negara) atau diartikan pula sebagai undang-
undang (peraturan) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.7 
Dalam khazanah pemikiran Islam, hukum biasa disebut syariah yang 
meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia; peribadi sosial, politik, 
ekonomi dan lain-lain termasuk dimensi agama yang kesemuanya 
dibangun atas paradigma aqidah (tauhid).8

Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih 
terkait dengan “polis” menurutnya:

“Pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai 
wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, 

4 Ibid 
� Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. cit., h. 73� 
6 Ibid, h. 872  
7 Ibid, 314 
8 Ziauddin Sardar, Masa Depan Islam Bandung: Mizan, 198�), h. 107 lihat juga, Wagar 

Ahmad Husain, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 

241, Bandingkan dengan A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran 
Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 1�4. 
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tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai negara 
luas dan berpenduduk banyak, dalam polis itu segala urusan 
negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia) dimana seluruh 
warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan 
negara”9

Jika diamati pengertian di atas, maka polis (negara-kota) 
dengan jumlah dan luas wilayah yang relatif kecil melibatkan warga 
masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan negara, 
ini berarti bahwa negara hukum mempunyai kesamaan dengan 
demokrasi, dimana demokrasi sering didefinisikan sebagai bentuk 
pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, tetapi pemerintahan 
demokratis dimaksud dalam konteks yunani kuno. Saat ini, praktek 
itu sudah ditinggalkan oleh semua negara karena tidak mungkin 
melibatkan seluruh warga negara secara langsung dalam urusan-
urusan kenegaraan. Maka sistem representasi (perwakilan) rakyat 
menjadi solusi di tengah perkembangan zaman dan semakin 
meningkatnya jumlah penduduk pada suatu negara. Dalam negara 
hukum, Aristoteles selanjutnya berpendapat bahwa suatu negara 
yang baik ialah “negara yang diperintah dengan konstitusi dan 
berkedaulatan hukum”.10

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum 
adalah:

“Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan 
kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya 
kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar 

9 Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
(Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 1988), h. 1�3. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, 

Ilmu Hukum (Bandung: Citra Adtya Bakri, 1996), h. 163.
10 Dahlan Thaib, Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, (Yogyakarta: Liberty, 

1999),  h. 22 .
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dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap 
manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula 
peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan 
hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar 
warga negaranya”.11

Pengertian ini memandang bahwa, negara hukum adalah untuk 
menjamin keadilan bagi warga negara. Keadilan merupakan syarat 
terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa 
dan bernegara. Di sisi lain salah satu dasar daripada keadilan adalah 
adanya rasa susila kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan 
perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu mencerminkan 
rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Rebruch 
tentang tiga ide dasar tujuan hukum yaitu; keadilan, kemanfaatan 
dan kepastian hukum.12

Dalam beberapa hal, negara hukum sulit dibedakan dengan 
demokrasi sekalipun tidak dapat dipersamakan. Keduanya ibarat 
dua sisi dari sekeping mata uang yang sulit dipisahkan satu dengan 
yang lainnya. Negara hukum tidak harus demokratis, pemerintahan 
monarchis atau paternalistik sekalipun dapat saja taat kepada 
hukum tanpa tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Tetapi 
demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam 
arti sesungguhnya.13  Moh. Mahfud, MD., menilai bahwa, demokrasi 
11 Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, Loc. Cit. 
12 Ketiga ide dasar hukum dikenal pula sebagai tujuan daripada hukum, yakni: 1) Aliran 

etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan 

keadilan, 2). Aliran utilitis yang menganggap tujuan hukum adalah untuk menciptakan 

kemanfaatan atau kebahagiaan warga: 3) Aliran normatif - dogmatik yang menganggap 

bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Lihat dalam Ahmad 

Ali, 0HQJXDN�7DELU�+XNXP�6XDWX�.DMLDQ�)LORVRÀV�GDQ�6RVLRORJLV, (Jakarta: Chandra 

Pratama, 1996), h. 84 Lihat pula Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: 

Barata, 1989), h. 27 
13 Franz Magnis Suseno S.J., 0HQFDUL�6RVRN�'HPRNUDVL��6HEXDK�7HODDK�)LORVRÀV, (Jakarta: 

Gramedia, 1997), h. �8 
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tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin 
menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politk yang 
demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif.14 
Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya suatu hukum tanpa 
ditopang oleh demokrasi maka hukum itu akan lumpuh. Dan juga 
bagaimanapun baiknya suatu sistem yang demokratis tetapi tidak 
ditopang oleh hukum maka akan muncul kesewenang-wenangan di 
tengah masyarakat. Tidaklah berlebihan jika Franz Magnis Suseno, 
SJ. dengan mengutip pendapat Lobkowics, menyatakan bahwa 
demokrasi merupakan cara yang paling aman dalam mempertahankan 
kontrol atas negara hukum.15 Prinsipnya negara hukum adalah suatu 
sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat dan dijalankan 
berdasarkan atas hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari konsep 
rechtsstaat dan the rule of law, sekalipun beberapa pakar hukum 
berbeda pendapat dengan dua istilah tersebut tetapi ada juga yang 
mempersamakannya. Azhary misalnya, dengan rechtsstaat atau rule 
of law mengingat istilah tersebut mempunyai arah yang sama; yaitu 
mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak 
asasi.16 Perbedaannya lanjut beliau, terletak pada arti materil atau isi 
dari kedua istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah 
dan pandangan hidup suatu bangsa.17 Rechtstaat yang berkembang 
di Jerman dan di negara-negara Eropa kontinental lainnya, dan 
konsep rule of law yang berkembang di Inggris atau negara-negara 
Anglo Saxon pada umumnya. Perbedaan yang paling pokok antara 
14 Moh. Mahfud  MD.  Hukum dari Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 

1999), h. 1 
1� Franz Magnis Soseno, Loc. cit. 
16 Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya 

(Jakarta : UI-Press, 199�) h. 33 
17 Ibid  
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keduanya terletak pada keberadaan Peradilan Administrasi (tata 
usaha) negara pada konsep (rechtsstaat) sedangkan pada negara yang 
menganut konsep Rule of Law tidak terdapat dalam sistem peradilan 
administratif, sebab negara-negara Anglo Saxon pada umumnya lebih 
menekankan perinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum 
(Equality before the law). Dengan perinsip itu, diharapkan agar 
setiap orang dipandang memiliki kedudukan yang sama di hadapan 
hukum atau di hadapan pengadilan, tidak terkecuali para pejabat 
publik (administrasi) maupun pejabat militer. Dengan demikian 
mereka tidak merasa perlu memiliki sistem peradilan khusus atau 
peradilan Administrasi.

Sunaryanti Hartono lebih memilih memakai istilah rule of law 
bagi negara hukum agar supaya tercipta suatu negara yang berkeadilan 
bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the rule of law 
itu harus diartikan dalam arti materil18. Memang, negara hukum 
mengalami persepsi yang berbeda dilihat dari segi perkembangannya. 
Negara hukum pada abad ke XIX diartikan secara formil, 
keberadannya hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-
keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) 
untuk menjadi keputusan parlemen atau diistilahkan sebagai negara 
penjaga malam (Nachtwactterstaat)19 dengan tugas menjamin dan 
melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai adat-
adat, pemerintah yakin rulling class yang merupakan golongan 
eksklusif, sedangkan nasib yang bukan golongan rulling class tidak 

18 Sunaryati Hartono, Apakah The  Rule of Law, (Bandung: Alumni, 1976), h. 3� 
19 Moh. Mahfud MD., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 26 
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dihiraukan.20 Dengan peran negara hukum (formil) yang seperti itu, 
maka memunculkan gejolak ditengah masyarakat yang kemudian 
melahirkan negara hukum dalam arti materil pada pertengahan 
abad XX tepatnya setelah perang dunia II dengan memberi peran 
yang lebih luas kepada negara (pemerintah). Pemerintah tidak boleh 
berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan 
upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan 
cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial agar rakyat dapat 
menikmatinya secara adil dan demokratis. Pada masa inilah muncul 
teori negara kesejahteraan (walfare state) oleh Miriam Budiardjo 
mengemukakan, bahwa munculnya gugatan terhadap negara 
hukum formal diakibatkan oleh dampak dari industrialisasi dan 
sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan 
pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan partai sosialis 
di Eropa.21

Sudardjo Gautama senada dengan Sunaryati Hartono 
menyamakan rule of law bagi negara hukum ia mengemukakan: 
“Bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan 
negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak 
bertindak sewenang-wenang tindakan-tindakan negara terhadap 
warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum 
Inggris dikenal sebagai the rule of law”22 

Pandangan di atas memberi ketegasan bahwa dalam konsep 
rule of law itu kekuasaan bukanlah kekuasaan absolut, melainkan 

20 E. Utreach, Pengantar Hukum Admininistrasi Indonesia, (Bandung: FH PM UNPAD, 

1960),  h. 21 
21 Miriam Budiardjo, Op.cit., h. �9 
22 Sudarjo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, (Bandung:  Alumni 1973), h. 8 
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kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan. 
Padmo Wahjono pun menilai bahwa negara hukum dalam istilah 
rechtsstaat dan rule of law tidak menunjukkan perbedaan yang 
mendasar sebagaimana pendapat beberapa pakar terdahulu, beliau 
mengemukakan sebagai berikut : 

“Di lingkungan Anglo Saxon (Inggris, Amerika dan negara-
negara lain yang mengikuti pola bernegaranya) menolak adanya 
suatu pengadilan khusus seperti halnya pengadilan administrasi 
dalam negara hukum (liberal). Mereka mengutamakan 
persamaan dalam hukum sehingga tidak perlu ada perbedaan 
dalam forum pengadilan konsepsi mereka dikenal dengan istilah 
teknis rule of law.23 
Dari pendapat di atas, bahwa di negara-negara Anglo Saxon tidak 

terdapat adanya pengadilan khusus atau peradilan administrasi negara 
yang mengadili secara khusus pelanggaran-pelanggaran di bidang 
administrasi pemerintahan tetapi secara teknis menitikberatkan 
pada persamaan warga di depan hukum sehingga semua orang dapat 
diadili pada pengadilan yang sama, hukum yang sama, baik sebagai 
kapasitas pejabat pemerintahan maupun warga biasa.

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan keputusan 
Indonesia negara hukum diterjemahkan dari kata (rechtsstaat). 
Sekalipun dalam praksisnya konsep itu tidak dilaksanakan secara 
murni dan konsekuen oleh karena pengaruh dari konsep rule of law 
dan nilai budaya bangsa sendiri yang telah dianut dan berlaku di 
dalamnya. Selain pendapat di atas oleh Philipus M. Hadjon tidak 
menyetujui istilah negara hukum disamakan antara rechtsstaat 
dengan rule of law, terlebih jika dikaitkan dengan pengakuan akan 

23 Padmo Wahjono, Membudayakan Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Ind-Hild Co., 

1991), h. 74  
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harkat dan martabat manusia, ia membedakan antara rechtsstaat 
dengan the rule of low dengan melihat latar belakang sejarahnya 
dengan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Hadjon 
berpendapat bahwa:

“Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang 
absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep 
the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak 
dari kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law”24

Lebih lanjut dikatakannya:

“Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental 
yang disebut civil law, modern law, sedangkan konsep the rule 
of law bertumpu pada sistem hukum common law”25

Dengan demikian pengertian rechtsstaat dengan the rule of law 
tidak mungkin dapat dipersamakan oleh karena dasar keduanya 
berbeda, latar belakang keberadaannya dan sistem hukum yang 
menopannya pun tidak sama.

Sejarah pemikiran negara hukum sebetulnya sudah sangat tua. 
Jauh lebih tua dibandingkan dengan usia ilmu negara ataupun ilmu 
ketatanegaraan lainnya. Menurut Azhary cita negara hukum itu 
untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato (429 - 347 SM) dan 
kemudian pemikiran itu dipertegas oleh Aristoteles (384 - 322 SM)26 
dalam karya Republic-nya. Plato menyatakan bahwa negara yang 
paling ideal adalah negara yang dipimpin oleh para filosof.27 Guna 
mewujudkan negara ideal tersebut, Plato membagi struktur sosial 
sebuah negara menjadi tiga bagian. Pertama, kelompok filosofis 
24 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 

1987), h. 72  
2� Ibid 
26 Azhary, Op.cit., h. 19 
27 A. Rahman Zainuddin, Op.cit., h. 187 
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yang diberi amanah untuk memerintah, karena mereka mempunyai 
pengertian tentang “yang baik” sehingga akan lebih arif dalam 
memimpin negara. Kedua, adalah golongan ksatria atau prajurit, 
mereka sebagai penjaga keamanan negara yang mengawasi warga 
negara agar selalu tunduk pada para filosof. Ketiga, golongan rakyat 
biasa yakni para petani, tukang yang menopang kehidupan ekonomi 
rakyat.28 Sekedar catatan, Plato maupun Aristotels tidak mendukung 
tipe negara yang berlandaskan demokrasi (banyak orang) oleh 
karena hanya mengandalkan keinginan yang tak perlu (unnecessary 
desire) yang dapat membahayakan warga dan tidak praktis. Mereka 
mendambakan suatu Aristokrasi yang dipimpin oleh para filosof karena 
punya kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh ke depan.29   
Jika Plato dalam mengembangkan pikiran menggunakan dengan 
metode deduktif. Maka Aristoteles (murid Plato) memakai metode 
induktif dengan cara terlebih dahulu mengadakan penyelidikan 
terhadap 158 konstitusi-konstitusi yang berlaku dalam polis-polis 
(negara-kota) di Yunani yang kemudian dituangkan dalam bukunya 
yang berjudul Politica.30 Dalam bukunya itu ia membedakan tiga 
bentuk negara yang sempurna, yakni Monarkhi yang dipimpin oleh 
seorang raja, Aristokrasi oleh sejumlah kecil orang dan Politeai yang 
dipimpin banyak orang. Sedang bentuk negara yang tidak sempurna 
terdiri dari, yakni: Despotie, Tirani, Oligarki, Platokrasi serta 
Demokrasi.31 Disampaikannya bahwa pemerintah yang berdasarkan 

28 Moh. Hatta, Alam Pikiran Yunani, (Jakarta: Tinta Mas, 1980), h. 112. Lihat pada, K. 

Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 119  
29 Harsja W. Bachtiar, Percakapan dengan Sidney Hok tentang Empat Masalah Filsafat, 

(Jakarta: Jambatan, 1980), h 46, 88. Bandingkan, Mumtas Ahmad, Masalah-masalah 
Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993) h. 61.  

30 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung: Mizan, 1997), h. 3�-4�. Lihat 

pula Azhari, Op. cit., h. 20.  
31 Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saraghi, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

1997) 17-18., lihat pula, A. Rahman Zaenuddin, Op. cit., h. 144. 
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konstitusi memiliki tiga unsur, yaitu: Pertama, pemerintahan 
dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua, pemerintahan 
dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan 
umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang 
menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan yang 
berdasarkan konstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas 
kehendak rakyat. Pada tahap ini, sejarah pemikiran negara hukum 
dapat disebut sebagai fase Yunani Kuno.   

Pasca keruntuhan Yunani Kuno (klasik) maka yang 
menggantikannya adalah peradaban Romawi atau fase Romawi (500 
SM - 1 SM). Romawi merupakan pewaris dari Yunani dipandang 
dari segi filsafat (pemikiran). Pada masa ini, Romawi membentuk 
pemerintahan imperium, yang merupakan bentuk negara yang 
memiliki daerah kekuasaan yang luas sekali tanpa memperhatikan 
perbedaan-perbedaan yang terdapat antara rakyat yang diperintahnya 
dari segi kebangsaan, agama, bahasa, warna kulit dan sebagainya.32 
Di bidang kenegaraan dunia Romawi hampir tidak memberikan 
kontribusi baru dari segi pemikiran filosofis tetapi lebih mengarahkan 
pada pembentukan istitusi negara secara sentralistik untuk 
memperkuat sistem pemerintahan dimana Roma sebagai pusatnya. 
Pembentukan Konsul, Senat dan Dewan atau Majelis (assembly) 
dengan pola kekeluargaan-kebapakan (patriarchal family) adalah 
untuk mengukuhkan kekuasaan negara.33 Maka pemerintah Romawi 
lebih mengutamakan kewenangan dan kewibawaan penguasa 
(authority) dan sistem keamanan negara (stability) ketimbang 
kebebasan (liberty) dan pemerintahan demokratis (democracy). Di 
32 Muhammad Azhar, Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat, (Jakarta: 

5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD���������K�������
33 Edward Mc. Nall Burns, Western Civilization, (New York: NW. Norton and Company 

Inc., 19�8), h. 202  
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sini negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan di atas menjadi 
terkubur oleh kekuasaan.34

Pada pertengahan (abad VI - XV) dengan runtuhnya Romawi 
Barat (476 M) dan keruntuhan Romawi Timur (1453 M) sering juga 
disebut sebagai masa kegelapan (the dark ages) karena tidak muncul 
gagasan besar yang pantas dibanggakan. Masa ini dimensi ketuhanan 
(teosentris) menjadi acuan utama dalam hampir seluruh kehidupan 
termasuk lapangan ketatanegaraan. Santo Agustinus (354-430) 
--pemikir abad pertengahan-- banyak dipengaruhi oleh pemikiran 
patristik ke-kristenan yang sangat eskatologis mengolah Kota Bumi 
dan lebih memberikan perhatian kepada Kota Tuhan. Baginya 
kota Bumi dianggap sebagai Kota Setan yang hanya memberikan 
kesengsaraan umat manusia. Konsep kota Tuhan (The City of God) 
Santo Agustinus merupakan refleksi penolakannya terhadap konsep 
negara di dunia yang dinilai penuh dosa dan ketidak-jujuran dan 
menyeru kepada negara Tuhan yang di dalamnya cinta hanyalah bagi 
Tuhan saja, sekalipun harus membenci diri. Penguasa sudah pasti 
tidak lagi menuruti apa yang diminta daging dan darah, akan tetapi 
menuruti apa yang dikehendaki Tuhan.35 

Filosof lain yang hidup pada masa pertengahan ini adalah 
Thomas Aquinas (1225-1274), pikirannya tentang negara dan hukum 
dihimpun dalam bukunya De Regimene Principum (pemerintahan 
raja-raja) dan dalam Summa Theologica yang memuat tentang 
ketuhanan. Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh ajaran 
Aristoteles oleh karena interaksinya dengan Timur Tengah (dunia 
Islam) saat-saat berkunjung ke tempat “Suci agama Kristen dimana 
dunia Islam mengkaji pikiran” Aristoteles dan filosof Yunani lainnya. 
34 Baca, I. Marsama Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 33. 
3� A. Rahman Zainuddin, Op. cit., h 188 
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Penguasa negara menurutnya, adalah penguasa yang menjalankan 
pemerintahan negara sesuai dengan kepentingan umum untuk 
mencapai tujuan bersama.36 Apa yang menjadi tujuan hidup manusia, 
maka itu pula tujuan negara. Kemudian dikemukakan bahwa tujuan 
manusia adalah mencapai kemuliaan abadi dan kemuliaan abadi 
dapat dicapai jika menuruti tuntutan gereja, di sini terlihat betapa 
ajaran teosentris ikut serta mempengaruhinya.

Ajaran Thomas Aquinas tentang pemerintahan negara terlihat 
pengaruh Aristoteles yang menurut sifatnya terbagi dalam tiga macam, 
yaitu: Pertama, pemerintahan satu orang, yang baik disebut monarki 
yang jelek disebut tirani; Kedua, pemerintahan oleh beberapa orang, 
yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki; Ketiga, 
pemerintahan oleh seluruh rakyat yang disebut politeai dan yang 
jelek adalah demokrasi. Dalam melaksanakan pemerintahan negara, 
penguasa harus menjadikan undang-undang dasar atau konstitusi 
untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang 
dapat mencegah pemerintahan tirani.37 

Fase pertengahan Eropa mengalami kegelapan, sementara 
di belahan dunia Islam melahirkan pemikir-pemikir politik 
kenegaraan yang brilian sebutlah misalnya, Ibn Abi Rabi’ (833-
842)., Al-Farabi (870-950), Al-Mawardi (975-1059), Al-Ghazali 
(1058-1111), Ibn Taimiyah (1262-1328) dan Ibn Khaldun (1332-
1406).38 Jadi pemikiran tentang cita negara hukum sebenarnya 

36 Soehino, SH., Op. cit., h. �8 
37 Pemerintahan Tirani adalah pemerintahan yang bertindak sesuai dengan hawa 

nafsunya (unlowful desire) dan seorang tiran tidak mempunyai kontrol atas dirinya. 

Keadilan dalam pemerintahan ini sama sekali tidak terwujud dalam rezim ini, lihat, 

Rahman Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 24-2�. 
38 Pemikiran Politik kenegaraan ke-enam tokoh Islam ini dapat dilihat dalam H. Munawir 

Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1993), h. 42-90., lihat pula, Muhammad Azhar, Op. cit., h. 76-

10�. 



34 Konfigurasi Politik dan Penegakkan Hukum di Indonesia

tidak pernah dilupakan orang seperti yang dikatakan Azhary,39 
hanya pemikiran negara hukum tersebut beralih ke dunia 
Islam dan bukan dari poros barat. Ibn Abi Rabi’ ilmuan Islam 
menghimpun pemikiran-pemikiran politik kenegaraannya dalam 
buku yang berjudul Suluk al-Malik fi-Tadbir al-Mamalik (Perilaku 
Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan) dipersembahkan 
kepada pemerintahan Mu’tazma, Khalifah Abbasiyah VII yang 
memerintah pada abad IX M.40 Buku itu dimaksudkan sebagai 
penuntun raja dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seperti 
halnya Niccolo Machiavelli menulis buku In Principe atau The 
Prince (Sang Pangeran) dan dipesembahkan kepada Lorenzo 
di Medici, penguasa di Florence, Italia. Sebagaimana Thomas 
Aquinas, Ibn Abi Rabi’ pun banyak dipengaruhi oleh pemikir Plato 
dan Aristoteles. Sistem pemerintahan yang telah di kategorisasi 
dalam sistem monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan 
demagogi merupakan sistem pemerintahan yang diidealkan 
awal oleh Aristoteles, bedanya hanya pada sistem pemerintahan 
demagogi.41 Ibn Abi Rabi’ pun memilih monarki sebagai bentuk 
pemerintahan yang terbaik sekaligus bukti legalitasnya terhadap 
dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh seorang raja.

Seperti halnya Ibu Abi Rabi’, al-Farabi (870-950)42 menyusun 
pemikirannya dalam buku al-Madinah al-Fadilah (negara utama). Al-
39 Azhary, Op. cit., h. 21.  
40 H. Munawir Sjadzali, Op. cit., h. 42 
41 Pemerintahan yang apabila hak-hak politik rakyat di pergunakan secara tidak 

bertanggung jawab yang kemudian melahirkan pemerintah anarki. 
42 Nama lengkapnya, Abu Nasr Muhammad al-Farabi (870-9�0). Lahir di Wasij desa 

di Farab. Ia berasal dari Turki, pernah menjadi hakim dan menetap di Baghdad 

sebagai pusat ilmu pengetahuan saat itu. Ia belajar pada Bishr Matta Ibn Yunus dan 

menetap selama 20 tahun disana lalu pindah ke Aleppo dan tinggal di istana Saif 

DO�'DXODK�� EHUNRQVHQWUDVL� SDGD� LOPX� SHQJHWDKXDQ� GDQ� ÀOVDIDW�� ,D� WHUEHQDP� GDODP�
ilmu pengetahuan sehingga tidak dekat dengan pemerintahan khalifah Abbasiyah oleh 

karena dilanda kekacauan, pemberontakan dan perang yang berkepanjangan. 
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Farabi mengilustrasikan negara utama itu bagaikan anggota-anggota 
badan, apabila salah satu menderita, anggota badan yang lainnya 
ikut merasakannya. Tiap-tiap anggota badan mempunyai fungsi 
dan peranan yang berbeda-beda, maka demikian pula kebahagiaan 
masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja 
yang sesuai dengan kecakapan  dan kemampuan anggota sebagai 
manifestasi interaksi sosial, karena satu dengan yang lainnya saling 
membutuhkan. Kepala negara ibarat jantung bagi badan, demikian 
pendapat al-Farabi. Kedudukannya yang sangat strategis sebagai 
sumber koordinasi, pengendali dari segala kekuasaan lainnya ada 
pada kepala negara. Seorang kepala negara harus memenuhi kualitas 
luhur sebagai pimpinan yang arif dan bijaksana. Kriteria itu yakni: 
(1) Lengkap anggota badannya; (2) Baik intelegensinya; (3) Tinggi 
intelektualitasnya; (4) Pandai mengemukakan pendapat dan mudah 
dimengerti uraiannya; (5) Pencinta pendidikan dan gemar mengajar; 
(6) Tidak rakus; (7) Pencinta kejujuran; (8) Berjiwa besar dan 
berbudi luhur; (9) Tidak utamakan keduniaan; (10) bersifat adil; (11) 
Optimis dan besar hati; dan (12) Kuat pendirian, penuh keberanian, 
antusias dan tidak berjiwa kerdil.43 Jika tidak ada memenuhi 12 
syarat seorangpun, maka kepala negara dapat meninjau dengan 
sistem presidium. Bahkan secara ekstrim dinyatakan hanya Nabi 
dan para filosoflah yang dapat memenuhi syarat dan kepemimpinan 
negara utama tersebut. Dengan konsep negara utama yang “utopis” 
sama dengan “negara sempurna” Plato, maka tidak mungkin dapat 
terwujud di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kelemahan 
dan kekurangan.

43 Lihat pada, H. Munawir Sjadzali, Op. cit., h. �6. dan Muhammad Azhar, Op. cit., h. 79 
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Sementara al-Mawardi44 seorang pemikir Islam yang terkenal 
terutama dalam bidang Fiqh Siyasah (politik hukum, Pen.) 
mengetengahkan karya ketatanegaraannya dalam al-Ahkam al-
Sulthaniah (peraturan-peraturan pemerintahan/kerajaan). Gagasan 
pokoknya bahwa pemerintah (kepala negara) dalam mengadakan 
pemerintahnya harus memberikan perlindungan kepada rakyat 
dan mengelola negara dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. 
Demikian sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya 
sebagai hubungan timbal balik atas dasar sukarela yang melahirkan 
hak dan kewajiban dalam perjanjian atau kontrak sosial. Mawardi 
mengemukakan teori social contract ini pada abad XI, sedangkan 
di Eropa Barat teori kontrak sosial baru muncul pertama kali 
pada abad XVI atau lima abad kemudian yang dikemukakan oleh 
beberapa pemikir barat dengan versi yang berbeda satu sama 
lain sejak Hubert Langnet (1519-1581), Thomas Hobbes (1588-
1679), John Locke (1632-1704) dan J.J. Rousseau (1712-1778).45 
Dari teori Mawardi di atas, jelaslah bahwa pemerintahan negara 
berdasar pada kehendak rakyat yang disepakati secara bersama 
dalam bentuk perjanjian dan berfungsi sebagai hukum oleh karena 
isi perjanjian merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi al-Mawardi lembaga pemerintahan mempunyai tugas dan 
tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu, Pertama, mempertahankan 
dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan 
dan apa yang menjadi ijma’ oleh Salaf (generasi pertama umat 
Islam); Kedua melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak 
44 Nama lengkapnya, Abu Hasan Ali Bin Abi Habib al-Mawardhi al-Bashri (364-4�0 H atau 

��������� 0��� WRNRK� XWDPD� 0D]KDE� 6\DÀ·L�� SHMDEDW� WLQJJL� \DQJ� EHVDU� SHQJDUXKQ\D�
pada pemerintahan Abbasiyah serta penulis produktif pada masanya. Dan jadi hukum 

tertinggi dalam pemerintahan, lihat pada, J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, 
Sejarah dan Pemikiran,��-DNDUWD��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD��������K�����������

4� H. Munawir Sjadzali, Op. cit., h. 67 
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yang bersengketa atau berperkara; Ketiga, melindungi wilayah Islam 
dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman 
baik jiwa maupun harta; Keempat, memelihara hak-hak rakyat  dan 
hukum-hukum Tuhan; Kelima, membentuk kekuatan hukum untuk 
menghadapi musuh; Keenam, jihad terhadap orang-orang yang 
menentang Islam; Ketujuh, memungut pajak dan sadaqah menurut 
yang diwajibkan syara’ (hukum); Kedelapan, mengatur penggunaan 
harta baitul mal secara efektif; Kesembilan, meminta nasehat dan 
pandangan dari orang-orang terpercaya; Kesepuluh, dalam mengatur 
umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus 
langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.46

Berbeda dengan Mawardi yang berpandangan kekuasaan 
pemerintahan berdasarkan rakyat. Al-Gazali47 berpendapat bahwa 
kepemimpinan suatu negara harus berdasarkan agama dan penguasa 
harus ditaati agar dapat mengamankan jiwa dan harta warganya 
sehingga agama dan penguasa dianggap sebagai saudara kembar. 
Dunia hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan 
akhirat, dunia sebagai wahana mencari ridha Allah. Kepala negara 
yang shaleh merupakan bayangan Allah di bumi, maka ia adalah suci 
dan kekuasaannya pun suci dari Allah. Bangunan sistem pemerintahan 
Ghazali dekat dengan sistem teokrasi. Oleh karena dilatar belakangi 
dunia Islam saat itu yang mengalami kemuduran dan kemorosotan. 
Khalifah sudah tidak berwibawa dan dihargai, penguasa-penguasa 
lokal sering berebut kekuasaan dan mencari dukungan masing-masing 
aliran agama. Tugas dan tujuan pemerintahan dalam pandangan Al-
46 J. Suyuti Pulungan, Op. cit., h. 260 
47 Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad al-Gazali (4�0-10�8 H atau �0�-1111 M) 

karyanya yang terkenal: Ihya ‘Ulum al-din, al-Ijtihad wa al-I’tiqad dan Tibn al Masbuk 
À� 1DVKLKDW� DO�0DOXN�� Lihat dalam, Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mut’hi 

Muhammad, DO�)LNU�DO�6L\DVDK�À�DO�,VODP�� (Dar al-Ma’arifat: Iskandariyat, 1987), h. 

107-108. 
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Gazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi 
alat melaksanakan syari’at (hukum), mewujudkan kemaslahatan 
rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama serta 
menjadi lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah 
umat Islam.

Setelah dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan bangsa Tartar 
sebagai klimaks disintegrasi Ibnu Taimiyah48 memandang bahwa 
teori khilafah tidak mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam 
Islam. Karenanya tidak perlu kekhilafahan sama sekali. Ia bahkan 
meragukan validitas kekhalifahan berasal dari al-Qur’an dan al-
Hadits. Ibn Taimiyah memaknai akan pentingnnya pemerintahan, 
sebab tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan 
sempurna baik di dunia maupun di akhirat tanpa tergabung dalam 
sebuah ijtima’ yang mewujudkan kerjasama dan tolong menolong 
dalam rangkaian menggapai manfaat dan menolak apapun yang 
membahayakan.49 Manusia sebagai makhluk politik yang dibentuk 
secara natural seyogyanya mampu mengatur ijtima’ dengan pelbagai 
aturan dan sedapat mungkin tetap mematuhi pemimpin yang terpilih 
demi tercapainya cita-cita bersama. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa 
kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan 
pada wahyu tetapi juga diperkuat oleh hukum alam yang melibatkan 
manusia untuk bergabung dan menjalin kerja sama.

Pemerintahan dalam Islam memiliki peranan penting untuk 
menggapai tujuan syari’at. Kualitas utama pemerintahan bukan 

48 Nama lengkapnya, Taqiyuddin Abu al-Abbas Bin Taimiyah (661-1262 H atau 728 1238 

M) Gagasan politik-kenegaraan terdapat dalam karyanya: al-Siyasay al-Syari’at, 
dan Minhaj al-Sunnah. Atau dalam, Qamaruddin khan, the political Thought of ibn 
Taimiyah diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul; Pemikiran Politik Ibnu 
Taimiyah, (Bandung: Pustaka, 1983), dan Khalid Ibrahim Jaidan, Teori Politik Islam: 
Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 199�).

49 Khalid Ibrahim Jaidan, Op. cit., h. 47 
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keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu, seperti 
khilafah, tetapi kemampuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan 
prinsip-prinsip syari’at. Jadi tidaklah tepat pemerintahan dalam Islam 
mengadopsi konstitusi monarkhi, aristokrasi atau demokrasi. Ibn 
Taimiyah menghendaki pemerintahan yang menitik-beratkan pada 
asas konstitusi, koperasi dan hubungan perjanjian melalui kontrak 
sosial demi terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta 
tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat.50

Dan yang terakhir, gagasan Ibn Khaldun51 tentang negara 
hukum pada awalnya dibangun atas relasi manusia dan masyarakat, 
dan dalam kerangka itu ia berbicara mengenai kekuasaan dan negara. 
Baginya negara sangat penting bagi manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, menjamin keamanan jiwa dari ancaman luar 
dan perlunya saling membantu satu dengan yang lainnya. Ditegaskan 
bahwa negara tidak akan kuat jika tanpa dukungan rasa persatuan 
dan solidaritas yang kuat. Begitupun keberadaan agama sangat 
berperan dan diperlukan untuk menegakkan negara. Hubungan 
antara pemerintah dan masyarakat bersifat relasional dan seimbang 
antara kedua belah pihak, pemerintah memiliki rakyat dan rakyat 
membutuhkan pemerintah.52 Untuk menghidari kesewenang-
wenangan pemerintah (negara) maka dibuat hukum (peraturan-
peraturan) dan kebijakan politik tertentu yang harus ditaati oleh 
semua pihak. Peraturan-peraturan tersebut menurut Ibn Khaldum 
berasal dari hasil musyawarah para cendikiawan, negarawan, ulama 
maupun aturan yang bersumberkan ajaran agama.

�0 J. Suyuti Pulungan, Op.cit., h. 261 
�1 Nama lengkapnya, Abd Rahman bin Khaldun (732-1332 H atau 808-1406 M) pemikirannya 

tertuang dalam karyanya yang terkenal al-Muqaddimah. Lihat pula. Deliar Noer Op. 
cit., h. 76-8� 

�2 A. Rahman Zaenuddin, Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 191. 
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Konsep sistem politik kenegaraan dalam pandangan Islam 
memiliki ciri-ciri tersendiri antara lain: Pertama, kekuasaan dipegang 
penuh oleh rakyat (umat). Artinya rakyat yang menentukan pikiran 
terhadap jalannya kekuasaan dan persetujuannya merupakan 
syarat bagi kelangsungan orang yang menjadi pilihannya; Kedua, 
masyarakat ikut berperan dan bertanggungjawab dalam penegakan 
hukum, kemakmuran dunia dan kemaslahatan umum dan bukan 
hanya tanggung jawab penguasa; Ketiga, kebebasan merupakan 
hak bagi semua orang. Artinya, kebebasan eksperesi manusia 
terhadap dirinya merupakan pengejawantahan dari aqidah tauhid; 
Keempat, persamaan diantara sesama manusia. Artinya, Islam sangat 
menghormati dan melindungi manusia tanpa melihat asal usul agama, 
ras dan lain-lain; Kelima, mengakui pluralitas golongan. Artinya, 
Islam sangat menghormati adanya kelompok-kelompok yang 
berkembang dalam masyarakat; Keenam, mencegah kesewenang-
wenangan dan usaha meluruskannya; dan Ketujuh, undang-undang 
di atas segala-galanya. Artinya legalitas kekuasaan tegak dan 
berlangsung dengan usaha mengimplementasikan sistem hukum 
dan keberlakuannya tanpa membeda-bedakan antara penguasa dan 
rakyat.53 Sejatinya, Islam mempraktekkan negara yang berlandaskan 
pada hukum dan kedaulatan rakyat jauh sebelumnya yakni pada 
masa Nabi Muhammad SAW, dengan sebutan Piagam Madinah atau 
Konstitusi Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian sosial 
masyarakat Madinah yang heterogen di dalamnya ada bangsa Arab, 
suku Aus dan Khazraj, Yahudi dan Arab Pengembara (nomaden). Oleh 
banyak peneliti sejarah, pakar politik dan hukum bahkan ilmuan 

�3 Fahmi Hummidy, al-Islam wa-al-Dimukratiyah, diterjemahkan oleh Abd. Gaffar M, 

dengan judul, Demokrasi dan Masyarakat Madinah; Isu-isu Besar Politik Islam, (Band-

ung: Mizan 1993), h. 177 
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barat seperti Philip K. Hitti dan W. Montgomery Watt menyebutkan 
sebagai konstitusi pertama di dunia.54 

Pemikiran negara hukum terus berkembang antar bangsa dan 
peradaban dengan persepsi dan versi yang berlainan. Sejak runtuhnya 
peradaban Islam dan Barat mengalami masa transisi (Renaisance 1350-
1640) dari fase pertengahan, dimana pikiran dan praktek pemerintah 
dikuasai oleh otoritas gereja ke fase modern yang merupakan antitesis 
dominasi teologis ke rasionalisme dan individualisme. Ciri utama fase 
renaisance ialah munculnya individualisme Martin Luther sebagai 
gerakan reformasi Kristen, humanisme, empirisme dan rasionalisme 
menjadi watak perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang 
(modern) serta ciri lain dari renaisance ini adanya sikap oposisi 
terhadap dominasi gereja yang mengkungkung kreativitas individual 
pemeluknya. Akibat gerakan renaisance, muncullah pelbagai upaya 
untuk mengutamakan individu yang kreatif dan ingin kembali 
meraih kejayaan seperti pada era Yunani Kuno dimana pemikiran 
dihargai secara positif. Secara politis, era renaisance merupakan 
simbol dari adanya sebuah revolusi individualisme dan humanisme 
menentang dominasi dan kolektivisme gereja di abad pertengahan.55 
Fase ini ditandai dengan kebangkitan kembali ilmu pengetahuan, seni 
dan kebudayaan, dan pada perkembangan berikutnya melahirkan 
liberalisme, kapitalisme hingga kolonialisme. Pada fase transisi ini, 
Niccolo Machiavelli (1469-1527) seorang ilmuan Italia menulis 
buku judul The Prince atau Il Principe (Sang Pangeran) sebagai 
pedoman raja dalam memerintah. Dalam menyusun buku tersebut 
�4 J. Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinan Ditinjau dari 

Pandangan al-Quran, �-DNDUWD��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD���������K����OLKDW�SXOD�0XKDP-

mad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari 
Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 12. 

�� Muhammad Azhar, Op.cit., h. 37 
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ia membuang jauh-jauh pandangan bernegara dari masa pertengahan 
yang menjauhi dominasi kristen dan melihat pada kenyataan sejarah 
kejadian yang dialaminya sendiri. Bangsa Italia waktu itu hidup 
dalam kecamasan peperangan antar kelompok, perebutan kekuasaan 
namun tidak ada satupun yang menaklukkan semuanya. Dari realitas 
itulah, Machiavelli sangat prihatin dengan menginginkan tampilnya 
kekuasaan super power yang dapat mempersatukan bangsa tanpa 
harus mempertimbangkan moral, etika dan kesusilaan lainnya.56 

Oleh karena itu, seorang pangeran dalam mencapai tujuan 
negara, ia menyarankan agar kepala negara tidak usah memperhatikan 
masalah moral, kejujuran, boleh ingkar janji, kejam dan mendustai 
ajaran agama asal saja semuanya itu dilakukan untuk memperbesar 
dan mempertahankan kekuasaannya dan dengan kekuasaan besar 
itu dapat menaklukkan semua penguasa negara Italia lainnya agar 
terbentuk satu negara nasional Italia. Sejalan dengan pemikiran itu, 
Shan adalah seorang pejabat Cina, berpendapat bahwa jika ingin 
memiliki negara kuat dan berwibawa maka rakyat harus lemah 
dan miskin. Pandangan ini pun didasari atas realitas bangsa Cina 
(Tiongkok) yang sementara dilanda kekacauan karena perebutan 
kekuasaan antara dinasti dan pemberontakan daerah-daerah terhadap 
dinasti yang sedang berkuasa.

Pada fase modern (Abad XVI-XX) ditandai dengan munculnya 
renaisance dan reformasi ajaran Kristen telah mempersiapkan barat 
(Eropa) masuk ke dalam masa Aufklarung (pencerahan) dengan 
memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan Gereja 
yang pada gilirannya melahirkan kebebasan politik. Disinilah 
timbul gagasan tentang hak-hak politik rakyat yang tidak boleh 

�6 Azhary, Op. cit., h. 22.  
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diselewengkan oleh raja, serta timbulnya kecaman-kecaman terhadap 
raja yang memerintah dengan kekuasaan yang tidak terbatas dalam 
bentuk monarki absolut. Gagasan politik dan kecaman terhadap 
absolutisme monarki didukung oleh golongan menengah (middle 
class) yang waktu itu mulai berpengaruh karena kedudukan ekonomi 
dan mutu pendidikan yang relatif baik.57 Kecaman terhadap 
absolutisme monarki didasarkan pada prinsip social-contract dan 
nilai-nilai keadilan yang universal. Hubungan antara raja dan 
rakyat didasarkan atas perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, 
raja diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan 
dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati 
hak-hak alamnya (natural law) dengan aman, sedangkan rakyat 
akan mematuhinya asal hak-hak alamnya terjamin. Di sinilah oleh 
Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya, Leviathan bahwa 
Lex Naturalis yang termuat dalam perjanjian masyarakat oleh raja 
harus diimplementasikan dan raja dibatasi dengan perjanjian itu 
yang dikemudian hari melahirkan sistem pemerintahan Monarchi-
Constitutional.

Jhon Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak 
politik rakyat mencakup atas hak-hak hidup, kebebasan dan hak 
memiliki (right for live, liberty, property) Montesquieu (1689-1755) 
mengemukakan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-
hak politik tersebut melalui konsep trias politika-nya, yakni suatu 
sistem pemisahan kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, 
eksekutif dan Yudikatif yang masing-masing kekuasaan itu merdeka 
dan tidak boleh dikuasai oleh seorang raja.58 Hal sama disampaikan 
�7 Miriam Budiardjo, Op.cit., h. ��. Lihat pula, Moh. Mahfud, MD., Demokrasi dan 

Konstitusi…” Op.cit., h. 2�  
�8 Azhary, Op.cit., 28, Moh. Mahfud, Md., Op.cit. h. 2�. 
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oleh J.J. Rousseau (1712-1778) bahwa keberadaan negara dan 
penyelenggaraan pemerintahan didasari atas kesepakatan bersama 
dan dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau 
berdasarkan hukum. Pemikiran negara hukum merambah kemana-
mana sesuai dengan sejarah budaya dan latar belakang suatu bangsa. 
Di negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda dan lain-
lain menganut konsep Rechtsstaat. Inggris, Amerika dan pengikut 
lainnya menganut negara hukum Rule of Law serta negara-negara 
sosialis-komunis pun mengklaim diri sebagai negara hukum.

B. Konsep Negara Hukum Indonesia 

Berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar Negara RI 
1945 sebagaimana dimuat dalam batang tubuh-nya bahwa negara 
Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan negara 
berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Hal ini berarti 
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, namun demikian 
konsep negara hukum Indonesia tidak serta merta mengadopsi 
rechtstaat secara murni oleh karena dalam Undang-undang Dasar 
1945 justeru memuat pasal-pasal yang kental dengan ciri-ciri rule 
of law. Konsep negara hukum rechstaat memiliki beberapa ciri 
seperti dikemukakan oleh Fredrich Julius Stahl yang merupakan  
pengembangan hukum liberal Immanuel Kant, yaitu 1). Adanya 
perlindungan terhadap hak asasi manusia, 2). Adanya pemisahan 
dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan 
HAM; 3). Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan, 4). Adanya 
peradilan administrasi. Sedangkan ciri-ciri konsep negara hukum  
rule of law  menurut A.V. Dicey adalah 1). Adanya supremasi 
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aturan hukum; 2). Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; 
3). Adanya jaminan perlindungan  hak asasi manusia.59

Dari ciri-ciri kedua konsep negara hukum tersebut sama-
sama menekankan pada upaya memberikan perlimdungan HAM 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan batasan dan aturan 
perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran 
terhadap HAM. Tetapi dalam pelembagaan dunia peradilan, konsep 
rule of law tidak terdapat peradilan administrasi termasuk yang dianut 
sistem peradilan di Indonesia. Paling tidak dengan kolonisasi dan 
imperialisasi Barat terhadap negara-negara Timur sebagai penyebab 
utama dipengaruhinya susunan konstitusi yang dibuat negara bekas 
koloni masing-masing negara barat tersebut. Indonesia dengan 
konsep rechtstaat merupakan pengaruh Belanda yang menganut 
sistem hukum Eropa kontinental, selainnya dipengaruhi oleh Inggris 
dengan sistem common law begitu pula dengan beberapa negara 
bekas koloni lainnya baik di benua Afrika maupun Asia.

Untuk melacak dasar konsepsi negara hukum Indonesia dapat 
dimulai dari perdebatan Soekarno-Soepomo disatu pihak dan 
Hatta-Yamin dipihak lain yang ketika sidang BPUPKI terlibat dalam 
perbedaan pendapat tentang pencantuman materi mengenai hak 
asasi manusia (HAM) di dalam sidang konstituante pada tahun 1945. 
Soekarno–Soepomo dapat dipandang sebagai penganut HAM yang 
lebih menitikberatkan pada HAM kolonial sedangkan Hatta-Yamin 
dipandang lebih kepaham HAM individual. Soekarno menyatakan :

“… buanglah sama sekali paham individualisme itu, 
janganlah dimasukkan di dalam undang-undang dasar kita 
yang dinamakan rights of citizen sebagai yang dianjurkan 

�9 Moh. Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 

h. 127. 
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Repoblik Perancis itu adanya, kita menghendaki kedalam 
sosial. Buat apa groundwet menuliskan bahwa manusia bukan 
saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan memberi 
hak suara, mengadakan persidangan rapat jika misalnya 
tidak ada social rechtpaardic heit yang demikian itu? Buat 
apa kita membikin groundwet … kalau ia tidak mengisi 
perut yang mati dengan kelaparan?… jikalau kita hendak 
mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, 
paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan 
sosial, enyahlah tiap-tiap pikiran paham individualisme dan 
liberalisme dari padanya.60

Soepomo mengatakan hal yang senada ketika mengatakan:

“…dalam undang-undang dasar kita tidak bisa memasukkan 
pasal-pasal yang tidak berdasarkan pada aliran kekeluargaan 
meskipun sebenarnya kita ingin sekali, memasukkan jikalau 
hal itu kita masukkan, sebetulnya pada hakikatnya undang-
undang dasar itu berdasar atau sifat perseorangan dengan 
demikian sistem undang-undang dasar bertentangan dengan 
konstruksinya.61

Bahkan dalam sidang BPUPKI Soepomo lebih lanjut mengatakan 
bahwa tidak perlu memasukkan pasal-pasal hak asasi dalam UUD 
karena telah memiliki dasar kedaulatan rakyat sehingga rakyat harus 
dipandang sebagai satu kesatuan, bukan perorangan.

Berbeda dengan Soekarno-Soepomo, Hatta-Yamin justru 
mengusulkannya dimasukkannya HAM di dalam UUD 1945. 
Hatta mengatakan bahwa:
60 Moh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jilid III, (Yogyakarta: Yaya-

san Pra panca, 1960) h. 28. 
61 Ibid 
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“…ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang 
mengenai warga negara disebutkan juga hak jangan takut 
mengeluarkan semuanya. Yang perlu disebutkan disini hak 
berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain…, 
tanggapannya ini perlu untuk menjaga, supaya negara tidak 
menjadi negara kekuasaan…”62

Yamin lebih lanjut mengatakan bahwa:

“…Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan 
dalam Undang-undang Dasar seluas-luasnya saya menolak segala 
alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya…”63

Perdebatan tersebut akhirnya menghasilkan kompromi dengan 
dimuatnya secara terbatas ketentuan tentang HAM seperti pasal 27, 
28, 29, 30 dan 31 dengan rumusan dan juga masih memberikan 
pembatasan karena untuk sebagian disertai dengan ketentuan bahwa 
dalam pelaksanaannya akan diatur dengan undang-undang.

Masuknya pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa konsepsi 
negara hukum dari tradisi Anglo Saxon atau rule of low masuk di 
dalam UUD 1945, sebagai contoh pasal 27 dinyatakan bahwa: 
“Setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan 
pemerintahan”. Namun, pada saat yang sama penggunaan istilah 
rechtsstaat dan perkembangan dunia peradilan yang membuka 
peradilan administrasi (tata usaha) negara sebagai cermin dari 
pengamatan atau konsep negara hukum yang bersumber dari tradisi 
Eropa kontinental. Bahkan Daniel S. Lev mencatat bahwa pada 
umumnya paham negara hukum di Indonesia dikonotasikan dengan 
negara hukum dalam konsepsi Eropa kontinental (rechtsstaat).64 
62 Ibid, h. 29 
63 Ibid  
64 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia , (Jakarta: LP3S, 1990), h. 126 
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Selain ketentuan-ketentuan tentang HAM tersebut memberi 
kesan  bahwa konsepsi hukum Indonesia juga menganut paham 
individualisme dengan mengedepankan hak sipil dan politik 
seperti yang dikenal dalam konsep negara hukum formal yang 
berakar pada legisme-formalistik. Namun pada saat yang sama ciri-
ciri negara hukum material sangat kental mewarnai UUD 1945. 
Adanya penggarisan tentang tujuan negara yang dengan tegas 
mengharuskan pembangunan kesejahteraan umum dan keadilan 
sosial. 

Moh. Yamin antara lain mengatakan:
“Kesejahteraan rakyat menjadi dasar dan tujuan negara 
Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat 
atau keadilan sosial…”65 

Dalam kesempatan yang sama Soekarno mengatakan, bahwa :

“Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang 
pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada 
keadilan di bawah pimpinan ratu adil. Maka Oleh karena 
itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, 
mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal 
sociale rechtsvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan 
politik, tetapi juga di atas lapangan ekonomi kita harus 
mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang 
sebaik-baiknya”66

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua dijelaskan bahwa 
cita negara Indonesia ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, 

6� H. Muh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982), h. 106  
66 Ibid, h. 76  
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berdaulat, adil dan makmur. Sedang tujuan negara terdapat dalam 
alinea keempat yang berbunyi:

“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial”.

Singkatnya negara yang ingin dibentuk oleh bangsa Indonesia 
ialah negara kesejahteraan (walfare state) sebagaimana juga 
diungkapkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 
1 Juni 1945. Di samping negara hukum materil seperti tercermin 
dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, di dalam Batang 
Tubuh Undang-undang Dasar 1945 pun telah dielaborasi yang 
antara lain terlihat pada pasal 22, 32 ayat 2 dan 34 UUD 1945. 
pasal-pasal ini mempertegas adanya pengaruh konsep negara hukum 
material berintikan pada pembangunan kesejahteraan umum (social 
welfare) sebagai tugas pemerintahan suatu negara, pasal 33 (2) 
menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan pasal 34 menegaskan 
bahwa fakir miskin dan anak terlantas dipelihara oleh negara.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa konsepsi negara 
hukum Indonesia merupakan konsep sintesis dari beberapa konsep 
yang berbeda tradisi hukumnya.67 Dengan kata lain bahwa negara 
hukum Indonesia diwarnai secara campur aduk oleh konsep-konsep 
rechtstaat, the rule of law, negara hukum formal dan negara hukum 
material yang kemudian diberi nilai ke Indonesiaan sebagai nilai 

67 Moh. Mahfud, MD., Hukum dan Pilar…”, Op.cit.h. 138. 
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spesifik sehingga menjadi negara hukum pancasila.68 Oleh Azhary69 
dan Padmo Wadjono70 tidak sepakat jika negara hukum Pancasila 
dikatakan merupakan sintesis dari rechtstaat dan rule of law, oleh 
karena konsep negara hukum Indonesia memiliki pandangan 
hidup tersendiri serta latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang 
berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Konsepsi bernegara bangsa 
Indonesia berlandaskan pada pandangan hidup yang telah menjadi 
dasar falsafah negara (philosophische ground), yaitu Pancasila.71 Cita 
negara (staatidee) bangsa Indonesia sebagaimana diusulkan oleh 
Soepomo ialah cita negara integralistik dimana semangat kebatinan 
struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita 
persatuan hidup. persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara 

68 Tentang ini baca dalam, A. Hamid S. Attamimi,  Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan 
Hukum Bangsa Indonesia, (Jakarta : BP-7 Pusat, 1990), Hazairin, Demokrasi Pancasila, 
(Jakarta: Bina Aksara, 1981). Bandingkan dengan, Notonegoro, Pancasila Dasar 
Falsafah Negara, (Jakarta: Pancaran Tujuh, 1974) dan Padomo Wahyono, Pancasila 
sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1989) 

69 Azhary, Op.cit., h. 116 
70 Padmo Wahjono, Integralistik Indonesia, (Jakarta : BP-7 Pusat, 1989), h. 3-4 
71 Perdebatan mengenai dasar falsafah negara Indonesia antara nasionalis-sekuler  

dengan nasionalis-Islamis yang kemudian dimenangkan oleh nasionalis-sekuler dengan 

dasar negara Pancasila dapat dilihat dalam, H. Endang Saefuddin Anshari, Piagam 
Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik 
Indonesia (1945-1949),� �-DNDUWD�� *HPD� ,QVDQL� 3UHVV�� �������$KPDG� 6\DÀ·L� 0D·DULI��
Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Pengaturan dalam Konstituante, 
(Jakarta: LP3S, 198�). Bahtiar Efendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran 
dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998). Abd. Asis Taba, 

Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1999), (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996). Douglas E. Remage, Politic in Indonesia Democracy Islam and The Ideology of 
Tolerance, (London: Routledge, 11 New Fetterlane, 199�), dan Faisal Ismail, Ideologi 
Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila, 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), serta beberapa penulis Indonesianis lainnya. 

Kendatipun kelompok nasionalis-Islam kalah dalam perjuangan dasar negara Indonesia 

tetapi semangat untuk melaksanakan dan menegakkan syari’at Islam tidak pernah 

padam, ini dapat dilihat pada perjuangan Islam politik di parlemen. Baca lebih lanjut 

dalam, Syamsuddin Radjab, Penagakan Syari’at Islam dalam Konteks Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Suatu Kajian Normatif), (Skripsi, Makassar: FH UMI, 2002), h. 160-

191.
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dunia luar dan dunia batin antara mikro kosmos dan makro kosmos, 
antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. 

Negara integralistik adalah merupakan bangsa yang teratur 
sebagai persatuan rakyat yang tersusun yang pada dasarnya tidak 
akan ada dualisme “staat” dan “individu” oleh karena individu 
tidak lain ialah suatu bagian organik dari staat yang mempunyai 
kedudukan dan kewajiban sendiri untuk turut menyelenggarakan 
kemuliaan staat dan sebaliknya staat bukan suatu badan kekuasaan 
atau rekayasa politik yang berdiri di luar lingkungan suasana 
kemerdekaan seseorang. Negara akan mengakui dan menghormati 
adanya golongan-golongan dalam masyarakat yang nyata, akan 
tetapi segala seseorang dan segala golongan akan insaf kepada 
kedudukannya sebagai bagian organik dan negara seluruhnya, wajib 
menegakkan persatuan dan harmoni antara segala bagian-bagian 
itu,72 cita negara integralistik ini dikemukakan oleh Soepomo dalam 
sidang BPUPKI pada tanggal 31 mei 1945.

Atas asas integralistik usul Soepomo telah menimbulkan pelbagai 
reaksi berupa tanggapan-tanggapan dari beberapa BPUPKI lainnya 
antara lain Moh. Hatta, ia menyatakan bahwa mendirikan negara 
baru di atas gotong royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal 
yang saya kuatirkan, kalau tidak ada suatu keyakinan atau suatu 
pertanggungjawaban kepada rakyat kepada Undang-undang Dasar 
mengenai hak untuk mengeluarkan suara. Kita menghendaki negara 
pengurus bukan negara kekuasaan yang tanpa batas. Pendapat Moh. 
Hatta ini didukung oleh Soekiman dan M. Yamin dalam kesempatan 
72 Moh. Yamin, Op. cit., h. 11�. Ide negara Integralis State Soepomo berasal dari Spinoza 

yang diambil dari Hegel dan lain sebagainya, itu bukanlah kedaulatan rakyat melainkan 

kedaulatan negara. Lihat Yusril Ihza Mahendra, Menelaah Format Politik Orde Baru, 
dan Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed.), Hukum dan Kekuasaan, (Yogyakarta: FH 

UII Press, 1998), h. 30.
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lain dalam sidang BPUPKI, Yamin mengemukakan bahwa supaya 
aturan kemerdekaan warga dimasukkan dalam Undang-undang 
Dasar dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan “yang 
dimajukan untuk tidak dimasukkannya dan seterusnya dapatlah 
pula saya memajukan beberapa alasan selain yang dimajukan M. 
Hatta tadi, bahwa sejak konstitusi lama dan baru di atas dunia berisi 
perlindungan aturan dasar itu, misalnya Undang-undang Dasar Dai 
Nippon, Republik Filipina dan Tiongkok. Aturan dasar tidaklah 
berhubungan dengan underalisme melainkan semata-mata suatu 
keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus diakui dalam 
Undang-undang Dasar.73 

Beberapa ilmuan hukum memberi pandangan tentang negara 
integralistik yang dikeluarkan oleh Soepomo. Padmo Wahjono 
misalnya berkesimpulan bahwa integralistik telah gugur, karena 
diterimanya asas kedaulatan rakyat dalam Undang-undang Dasar 1945. 
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa integralistik Indonesia tidak sama 
dengan integralistik Jerman, Jepang atau kolektivisme Eropa Barat 
dan Amerika Serikat melainkan suatu cara pandang integralistik yang 
menghendaki negara kesatuan dimana rakyatnya dihargai hak untuk 
berserikat, berkumpul dan berpikir. Bila cara pandang individualistik 
mengutamakan individu ketimbang kelompoknya, sedangkan 
integralistik Jerman, Jepang dan kolektivisme Rusia, mengutamakan 
masyarakat ketimbang individunya, maka integritas Indonesia 
mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, harkat 
dan martabat seseorang tetap dihargai atau dijunjung tinggi. Cara 
pandang integralistik Indonesia ini akan mendasari dan mewarnai 

73 Ibid, h. 332. 
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segala pola kehidupan berkelompok di Indonesia ini yang berpuncak 
pada organisasi negara.74 

Marsilam Simanjuntak bependapat lain lagi, bahwa negara 
integralistik Soepomo mengandung ajaran Hegelian dengan alasan: 
1) Dalam hal bentuk negara, Soepomo tidak keberatan apabila negara 
Indonesia tidak dikepalai oleh raja; 2) Soepomo tidak menjelaskan 
di mana letak kedaulatan rakyat dalam cita negaranya; 3) Soepomo 
menentang dimasukkannya hal-hal dasar dalam Undang-Undang 
Dasar.75 Sementara Ismail Sunny berpandangan bahwa walaupun 
staatidee integralistik diajukan oleh Soepomo, tetapi melihat 
masuknya dalam UUD 1945 asas kedaulatan rakyat (Pembukaan 
UUD 1945 dan pasal 1 ayat 2), kewajiban presiden memegang 
teguh UUD dan menjalankan Undang-Undang (Pasal 5 {2}, pasal 
9 dan penjelasan UUD 1945 tentang negara Indonesia berdasarkan 
atas hukum), dan pasal-pasal hak asasi manusia (Pembukaan UUD 
1945, pasal 1 {2}, pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33). Pandangan 
kenegaraan integralistik telah ditolak. Dan yang diterima adalah 
pandangan kenegaraan negara hukum Pancasila seperti yang 
dirumuskan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan penjelasan UUD 
1945.

Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan 
kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal. 
Dalam kaitan ini Padmo Wahdjono mengatakan bahwa konsep negara 
hukum Indonesia yang menyebut “rechtsstaat” memberi arti bahwa 
negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang 

74 Padmo Wahjono, loc.cit.
7� Marsilam Simanjuntak, Unsur Hegelian Dalam Pandangan Integralistik, (Jakarta: 

Skripsi FH-UI, 1998), h. 223 - 239  
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dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip) yang 
kemudian disesuaikan dengan keadaan spesifik Indonesia.76 Jauh 
sebelum itu, Moh Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi 
negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia harus berdasarkan dan berasal dari ketentuan 
Undang-Undang. Karena  itu harus jauh dari kesewenang-wenangan. 
Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi atau 
negara militer (polisi dan tentara memegang kekuasaan dan keadilan) 
dan bukan pada negara machtsstaat (tenaga senjata dan kekuatan 
badan melakukan tindakan sewenang-wenang.77

Dalam penyelidikan negara hukum Indonesia, lebih lanjut 
Yamin menjelaskan bahwa: 

“Salah satu pokok pikiran tersebut dinyatakan hasil yang 
berkisar kepada sejarah hukum yang memberi kepastian, bahwa 
pengertian negara hukum telah dikenal beribu-ribu tahun 
sebelum Proklamasi 1945, yang menjadi sumber hukum secara 
tertulis dalam republik Indonesia. Istilah negara hukum jauh 
lebih muda dari pada pengertian negara hukum yang dikenal 
dalam negara-negara Indonesia pra kemerdekaan seperti 
Sriwijaya, Majapahit, Melayu, Minangkabau dan Mataram. 
Hasil penyelidikan ini menolak pendapat seolah-olah pengertian 
negara hukum semata-mata bersumber atau berasal dari hukum 
Eropa Barat. Tidak demikian halnya melainkan pengertian 
negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan 
peradaban yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.78

76 Padmo Wahdjono, Indonesia Negara Berdasarkan Asas Hukum, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983), h. 141. 
77 Muh Yamin, “Proklamasi dan ……”  op. cit., h. 72 
78 Moh. Yamin, Naskah Persiapan …….. op. cit., h. 29., Lihat pula, Didi Nazmi Yunus, 

Konsep Negara Hukum, (Padang: Angkasa Raya, 1992), h. 14. 
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Tampaknya dalam perumusan negara hukum Indonesia, Yamin 
menganut paham legisme dengan mengatakan bahwa Indonesia 
adalah negara hukum yang bersumber dari hukum yang tertulis sejak 
zaman kerajaan sampai proklamasi yang dibuat oleh kerajaan dan 
badan-badannya yang sah.

Identifikasi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan dijabarkan dalam beberapa pasal dalam batang tubuh UUD 1945 
seperti pasal 27, 28, 29, 30 dan 34, maka negara hukum Indonesia 
terdapat hak dan kewajiban asasi manusia, hak perorangan, yang 
bukan hanya harus diperhatikan tetapi juga harus ditegakkan 
dengan mengingat kepentingan umum, menghormati hak orang lain, 
mengindahkan perlindungan/kepentingan keselamatan bangsa serta 
moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. 
Di dalam konsep demikian hak perorangan diakui, dijamin dan 
dilindungi namun dibatasi oleh fungsi sosial yang dianggap melekat 
pada hak milik dan corak masyarakat Indonesia yang membebankan 
manusia perorangan, Indonesia dengan pelbagai kewajiban terhadap 
keluarga, masyarakat dan sesamanya.79 Di dalam konsep yang 
demikian, seperti dikatakan oleh Paulus Effendi Lotulung, terdapat 
asas keserasian, keseimbangan dan keselarasan yang mengandung pola 
ide keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan 
umum.80

Senada dengan identifikasi tersebut Philipus M. Hadjon81 
mengemukakan bahwa negara hukum Indonesia berbeda dengan 

79 Sjahran Basrah, Eksistensi dan Tokoh Ukuran Badan Peradilan Administrasi di Indonesia 
(Bandung: Alumni, 198�), h. 149  

80 Paulus Effendi Latulung, “Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan 

Rechsstaat Republik Indonesia” (Dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 6 

tahun XXI, Desember 1991), h. �83 
81 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), h. 8�  
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rechtsstaat atau dengan The rule of law.  Rechtsstaat mengedepankan 
wetmatigheid yang kemudian menjadi rechstmatigheid, sementara the 
rule of law mengutamakan prinsip equality before the law, sedangkan 
negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara 
pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dari 
prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum 
Pancasila yakni terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional 
antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa dengan 
cara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir, 
sedangkan menyangkut HAM yang ditekankan bukan hanya hak 
atau kewajiban, tetapi juga jalinan yang seimbang antara keduanya.

Menurutnya, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila adalah; 1) Keserasian hubungan antara 
pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 2) Hubungan 
fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; 3) 
Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan 
sarana terakhir; 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.82 
Berdasarkan elemen-elemen tersebut, upaya perlindungan hak 
bagi masyarakat hendaknya diarahkan pada: a) Usaha-usaha untuk 
mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi 
terjadinya sengketa dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum 
yang preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan 
hukum yang represif; b) Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa 
hukum antara pemerintah, rakyat dengan cara musyawarah; c) 
Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, 
peradilan hendaknya menjadi “ultimatum remedium” dan peradilan 
bukan forum konfrontasi sehingga peradilan haruslah mencerminkan 
suasana damai dan tentram.
82 Ibid., h. 90 
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Kusnardi dan Bintang R. Saragih menyebutkan bahwa 
negara hukum yang berlandaskan Pancasila dikenali dengan ciri 
khasnya, yaitu: a) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 
yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, 
sosial, ekonomi, dan kebudayaan; b) Peradilan yang bebas dari 
pengaruh sesuatu atau kekuatan lain dan tidak memihak; c) 
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.83 Semenatara 
Azhary menjelaskan tujuh ciri-ciri negara hukum Indonesia, yang 
berlandaskan pada: 1) Hukum bersumber pada Pancasila; 2) 
Kedaulatan rakyat; 3) Pemerintah berdasarkan pada konstitusi; 
4) Persamaan dalam hukum dan pemerintahan; 5) Kekuasaan 
kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya; 6) Pembentukan 
Undang-Undang pada presiden bersama dengan DPR; 7) Sistem 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.84 Dengan melihat ciri di 
atas, enam dari tujuh unsur negara hukum (empat unsur Eropa 
Kontinontal dan tiga unsur the rule of law) telah terpenuhi dalam 
negara Indonesia, dengan demikian persyaratan sebagai negara 
hukum, baik diukur menurut Konsep Eropa Kontinontal maupun 
menurut Anglo Saxon.

Unsur-unsur hukum Indonesia tersebut sekaligus akan menjadi 
tolak ukur dalam studi ini tentang keterkaitan kekuatan-kekuatan 
politik dalam pencapaian cita-cita negara hukum. Di bawah ini 
beberapa uraian dari unsur negara hukum Indonesia guna lebih 
memberikan penajaman pemahaman terhadap konsep negara hukum 
Indonesia:

83 Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut 
Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 80., Bandingkan dengan 

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata negara Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996)., h. 89 – 90. 
84 Azhary, op. cit., h. 143. 
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1.  Pancasila sebagai dasar hukum

Dalam penjelasan umum bagian III UUD 1945 mengatakan 
bahwa Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran 
yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal. Pokok-pokok 
pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dari Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-
cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik 
hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.

Sebagaimana diketahui, pokok-pokok pikiran itu adalah 
Pancasila, sehingga apabila diubah kata pokok-pokok pikiran 
itu dengan kata Pancasila, maka nampak bahwa Pancasila 
mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara 
tertulis dan yang tidak tertulis. Memperlihatkan kata menguasai 
berarti bahwa hukum dasar tidak boleh bertentangan dengan 
yang menguasai yaitu Pancasila. Dan oleh karena itu dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Pancasila sebagai cita-cita hukum menguasai 
itu merupakan sumber hukum bagi hukum dasar negara. Dan 
karena dasar negara (UUD) merupakan hukum tertinggi dalam 
tata urutan hukum perundang-undangan maka dengan sendirinya 
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Menurut Roeslan Saleh bahwa dengan memperhatikan 
penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan maka Pancasila 
merupakan groundnorm yang lebih lebih luas dari pada groundnorm 
menurut Hens Kalsen karena meliputi seluruh norma bangsa 
Indonesia.85 Dalam pada itu Notonegoro dalam meninjau pendapat 
Nawiasky, menempatkan kedudukan Pancasila dan Pembukaan 

8� Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-
Undangan, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h. 43 
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sebagai “pokok kaidah negara” (stats fundamental norm) sedangkan 
Padmo Wahjono berpendapat bahwa Pancasila yang menjadi dasar 
kehidupan berkelompok (bernegara) bangsa Indonesia merupakan 
kaidah pokok fundamental negara.86 Menurut Azhary bahwa dengan 
memperhatikan tingkatan hukum dari Nawiasky, yang menempatkan 
stats fundamental norm pada tempat yang paling atas, kemudian 
dibawahnya hukum dasar (grund gezets) di bawah lagi undang-undang 
(formell gezets) dan seterusnya peraturan pelaksanaannya maka 
norma yang paling tinggi merupakan sumber bagi semua norma atau 
hukum yang ada di bawahnya. Maka tepat apabila TAP MPRS No. 
20/MPRS/1966 dalam tata urutan hukum dan perundang-undangan 
menempatkan Pancasila pada tempat tertinggi sebagai segala sumber 
hukum. Dan kemudian TAP tersebut diubah dengan TAP MPR No. 
III/MPR/2000 jo. UU No. 10 tahun 2004 pada era reformasi ini.

Memposisikan Pancasila sebagai sumber hukum menandakan 
Indonesia sebagai negara hukum di samping itu menjadikannya 
sebagai way of live sebuah bangsa dan negara sekaligus ideologi 
negara. Bersumber pada Pancasila berarti hukum yang ber-
Ketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 
Berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Kedaulatan Rakyat.
 
Istilah kedaulatan dipahami berasal dari terjemahan kata seperti, 

sovereity, souverainete, sovereigneiteit, sovereigh, sperenus, dan lain-

86 Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 62. 
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lain yang dikemukakan dalam kamus bahasa Inggris, Perancis, Jerman, 
Belanda dan Italia yang dipengaruhi oleh bahasa Latin. Istilah ini 
pertama kali digunakan dalam pengertian modern oleh Jean Bodin 
seorang berkebangsaan Perancis menjelang akhir abad XVI M.87 
Istilah ini ditujukan pada pengertian kekuasaan tertinggi dalam atau 
dari suatu negara. Dalam Encylopedia Americana disebutkan bahwa 
sovereignty adalah sebuah konsep kekuasaan absolut atau kekuasaan 
paling tinggi dalam sebuah negara.88 Menurut Thomas Hobbes 
kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak tidak dapat dibantah, tidak 
terbatas dan tak dapat dibagi walaupun pandangan ini ditolak oleh 
beberapa ilmuan berkaitan dengan teori ini.

Kata kedaulatan pun dapat ditemukan dalam literatur bahasa 
Arab yaitu dari kata dala, yadulu, daulatan, atau dalam bentuk 
jamak duwal yang maknanya berarti berganti-ganti atau perubahan. 
Mahmud Yunus selain memberikan dasar kata duwal ini seperti 
berganti atau perubahan juga  memberikan arti kerajaan, negara 
atau kuasa.89 Dalam bahasa Inggris, kata duwal diberi makna 
yang sama dengan sovereignty.90 Dalam Al-Qur’an, kata daulah 
dipergunakan dua kali di dua tempat yakni surah Ali-Imran ayat 
140 dengan menggunakan kata kerja nudawiluha (ia Kami gilirkan 
atau pertukarkan) dan dalam surah al-Hasyiat ayat 7 dengan 
menggunakan kata kerja daulatan (beredar).91 Di samping itu istilah 

87 Mark O. Dickerson dan Thomas Flanagan, An Introduction to Government and Politic 
A Conceptual Approach, (Ontario: Nelson Canada, 1988), h. 27 

88 Contance M. Wilson, The Encylopedia an Americana, (Connesticuit: Grolier 

Interporated, 1929), h. 347 
89 Muhammad Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ 

Penafsir al-Qur’an, 1989), h. 132. 
90 F. Steingass, Arabic-English Dictionary, (New Delhi: Cosmo Publications, 1978), h. 379. 
91 Al-Magdisi, Indeks Al-Qur’an Fath al-Rahman, (Jeddah: Mustafa al-Babi  al-Halabi, 

1322 H), h. 1�6 
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daulat juga dipergunakan secara historis untuk pengertian dinasty 
atau kurun waktu kekuasaan seperti, Daulah Bani Umayyah, Daulah 
Bani Abbasiyah, Daulah Bani Fatimiyyah dan lain-lain, yang biasanya 
dipergunakan untuk menunjuk pengertian dinasty atau kerajaan 
sebagai sebuah negara.92 Di lingkungan tradisi Melayu, kata daulat 
tuanku atau Duli tuanku menjadi istilah baku di lingkungan istana-
istana yang memperlihatkan kepatuhan, loyalitas dan pada gilirannya 
juga kecintaan kepada tuan yang dihadapinya.93

Dari ilustrasi di atas dapat ditangkap bahwa penyebutan kata 
daulat atau kedaulatan mempunyai makna kekuasaan tertinggi dalam 
suatu negara atau kerajaan dengan dimensi waktu tertentu dan proses 
peralihannya sebagai fenomena yang bersifat alamiah.94 Kedaulatan 
rakyat berarti negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya melalui 
proses pemilihan umum. Dengan demikian kekuasaan tertinggi 
berada di tangan rakyat. Konsep ini dikembangkan oleh  Jhon Locke 
dan Jean Jecques Ruosseau. Menurut Jhon Locke kehendak rakyat 
dalam bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuasaan negara.95 
Pemerintah merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan 
dan kesejahteraan bersama. Sementara J.J. Rousseau mengatakan 
bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah berdasarkan hasil perjanjian 
masyarakat yang kemudian diserahkan kepada pemimpin negara, 
namun penyerahan itu tidak berarti kedaulatan telah pindah pada 
pemimpin negara tetapi tetap berada di tangan rakyat.96

92 F. Rosenthal dalam B. Lewis, et. al. (ed),  The Encylopedia Islam, (Leiden: E.J. Brill, 

1983), h. 177-178 
93 Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 66 
94 M. Hasbi Amiruddin, Konsepsi Negara Islam Menurut Fazhur Rahman, (Yogyakarta: UI 

Press, 2000), h. 101-102. 
9� Deliar Noer, “Pengantar…….”, Op. cit., h. 130 
96 Jean Jecques Rousseau, Du Contrac Sociale, diterjemahkan oleh Ida Sundari Husen 

dan Hidayat, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik, (Jakarta: dian 

Rakyat, 1989), h. 102 
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Ajaran ini merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Tuhan/
Raja yang dalam praktek pemerintahannya merugikan rakyat. Teori 
ini juga mendorong terjadinya revolusi Perancis dengan mengusung 
tema tentang kebebasan, kesamaan dan keadilan. Dalam pemikiran 
politik Islam konsepsi kedaulatan rakyat telah dikemukakan lima 
abad sebelum ilmuan Barat mempopulerkannya. Ibnu Sina dan Al-
Mawardi dapat dikemukakan pandangannya di sini berkaitan dengan 
kedaulatan rakyat. Ibnu Sina berpendapat bahwa pemilihan kepala 
negara dengan dua cara, yaitu: (1) Dengan pencalonan dari kepala 
negara yang sebelumnya, (2) Dengan pemilihan para “elit” terkemuka 
yang dipercayai rakyat untuk kelanggengan pengangkatannya 
kepala negara menurut Ibnu Sina seharusnya dibentuk sebuah 
undang-undang yang tertulis,97 berdasarkan hal tersebut, Ibnu Sina 
menghendaki kekuasaan rill dari rakyat. Sementara al-Mawardi 
memandang bahwa pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara 
dipilih oleh ahl hall al aqd98 sebagai wakil dari masyarakat dan kepala 
negara dapat dijatuhkan oleh rakyat apabila kepala negara tersebut 
tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan negara secara adil.99 
Demikian pula pandangan Hasan al-Banna yang mengemukakan 
bahwa hakekat tanggungjawab negara berada di tangan pemimpin 
negara. Kepala negara dapat bertindak sesuai dengan keinginannya 
sejauh demi kepentingan umat, bila tindakannya baik maka umat 
harus mendukungnya tetapi jika menyimpang maka umat pun harus 
meluruskannya.100

97 Ahmad Zainal Abidin, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sin, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), h. 2�9   
98 Ahl Hall al Aqd  diartikan sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks 

Indonesia sekarang ini. 
99 Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: dar al-kutub al-Ilmiyah, t. 

th.), h.19 
100 Hasan al-Banna, Konsep Pembaruan Masyarakat Islam, (Jakarta: Media Dakwah, 

1987), h. 383.  
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Dalam UUD 1945 hasil amandemen ketiga pada pasal 1 ayat 2  
dinyatakan bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang dasar. Artinya kedaulatan rakyat didasarkan 
pada konstitusi pada pedoman pemerintah dalam mengelola negara. 
Konstitusi diposisikan sebagai sesuatu yang “suprema” (tertinggi) 
dalam suatu negara karenanya baik penguasa, lembaga-lembaga 
negara lainnya dan masyarakat harus tunduk dan patuh pada aturan 
dasar tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara 
kelembagaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai sebagai 
lembaga tertinggi negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum yang langsung 
dari rakyat. Keanggotaan MPR tersebut mencerminkan kedaulatan 
rakyat.101 Dan akomodasi terhadap kepentingan daerah (otonomi) 
sebagai bentuk negara kesatuan. Dengan demikian ketetapan MPR 
yang mengacu kepada UUD (konstitusi) senantiasa merefleksikan 
perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka menciptakan Indonesia 
sebagai negara hukum (pasal 1 ayat 3) yang demokratis. Dalam 
kerangka ini kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR sebagai The 
Legal Sovereignty yang pertama dan presiden bersama-sama dengan 
DPR sebagai The Legal Sovereignty yang kedua.102 Di samping ada 
mejelis sebagai tempat bermusyawarah, terdapat pula dewan sebagai 
suatu lembaga perwakilan rakyat, keduanya merupakan pemegang 
kedaulatan rakyat.

Konsep kedaulatan rakyat ini pada hakekatnya merupakan 
wujud dari prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip 
101 Sri Sumantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 

1979), h. 134.
102 Sri Sumantri dan Padmo Wahjono (ed), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 71.  
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ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan 
sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaran/perwakilan”. Dengan prinsip ini Indonesia 
merupakan negara dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan oleh, 
dari dan untuk rakyat. Sayang, konsep demokrasi tersebut di atas 
oleh penguasa rezim Orde Lama apalagi Orde Baru menjadikannya  
hanya sekedar life service (pemanis bibir) dengan segala rekayasa 
kepentingan politik penguasa semata, akibatnya kedaulatan rakyat 
ada pada saat pemilu itupun dengan teror dan intimidasi selebihnya 
merupakan kedaulatan penguasa. 

3.  Adanya Pembagian Kekuasaan (Distribition of Powers)

Sistem pemerintahan Indonesia, menganut sistem Quasi 
Presidensil, oleh karena tidak sepenuhnya presidensil diberlakukan 
dengan adanya ciri perlementarian dalam praktek ketatanegaraan 
seperti pengangkatan Duta dan penempatan Duta negara lain yang 
merupakan kewenangan presiden tetapi harus memperhatikan 
pertimbangan perlemen (pasal 13 ayat 2 dan 3) atau kewenangan 
parlemen untuk membuat undang-undang sebagai fungsi legislasi 
tetapi juga memberikan hak kepada presiden (eksekutif) untuk 
mengajukan rancangan undang-undang (pasal 20 ayat 1 dan pasal 5 
ayat 1). Pembagian kekuasaan menurut Trias Politik-nya Montesqueu 
tidak dianut secara murni di Indonesia demikian pula konsepsi 
Jhon Locke yang membagi kekuasaan pada eksekutif, legislatif dan 
federatif. 

Dalam undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 
(hasil amandemen) posisi MPR sebagai perwujudan kedaulatan 
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rakyat seluruh Indonesia diletakkan sebagai lembaga tertinggi negara 
dari beberapa lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian MPR 
mempunyai kekuasaan tertinggi di Indonesia dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, tetapi mengingat bahwa MPR adalah suatu badan 
yang besar dan lamban sifatnya sehingga amat tidak mungkin 
melaksanakan seluruh kekuasaannya itu, maka majelis tersebut 
membagi kekuasaannya kepada lembaga  tinggi negara lainnya yang 
ada di bawahnya.103 

Dalam hal ini lembaga-lembaga yang terletak di bawah majelis 
adalah presiden yang memegang kekuasaan eksekutif, DPR memegang 
kekuasaan legislatif (bersama presiden), Mahkamah Agung memegang 
kekuasaan yudikatif (sebagian presiden), Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memegang kekuasaan pemeriksaan keuangan negara, Dewan 
Pimpinan Daerah memegang kekuasaan perwakilan daerah sebagai 
wujud pemberian otonomi daerah, sementara DPA yang memegang 
kekuasaan menasehati eksekutif dihapus dalam konstitusi baru ini. 
Pembagian kekuasaan oleh MPR terhadap lembaga-lembaga negara 
di bawahnya membuat MPR hanya memiliki kewenangan mengubah 
dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1), melantik presiden dan/atau 
wakil prsiden (pasal 3 ayat 2) dan memberhentikan presiden dan/
atau wakil presiden (pasal 3 ayat 3).

Lembaga eksekutif yang dijabat oleh seorang presiden dan 
dibantu oleh satu orang wakil presiden (pasal 4) menurut UUD ini 
adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini adalah 
lembaga tinggi di bawah MPR yang dipilih secara berpasangan 
(pasal 6A) melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Mulai tahun 
2004 dimulainya babak baru Pilpres secara langsung oleh rakyat dan 

103 Muh. Kusnaedi dan Harmaily Ibrahim, Op. cit., h. 11� 
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dilantik oleh mejelis, lembaga ini tidak bertanggungjawab kepada 
dewan melainkan kepada mejelis sebagai perwujudan kedaulatan 
rakyat. Lembaga ini di samping kepala pemerintahan juga sebagai 
kepala negara sebagaimana dalam penjelasan UUD 1945 terdapat 
pasal 10, 12, 13, 14 dan 15 yang menyebutkan bahwa “kekuasaan-
kekuasaan presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari 
kedudukan presiden sebagai kepala negara”. Begitu pula dalam 
penjelasan tentang MPR disebutkan bahwa majelis mengangkat 
kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).

Dengan menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus 
sebagai kepala pemerintahan di negara Indonesia maka kekuasaan-
kekuasaannya meliputi: a) Kekuasaan legislatif (pasal 5 dan pasal 17 
ayat 2 UUD negara RI 1945), b) Kekuasaan administratif (pasal 15 
dan pasal 17 ayat 2 UUD Negara RI 1945), c) Kekuasaan eksekutif 
(pasal 4 ayat 1 UUD Negara RI 1945), d) Kekuasaan militer (pasal 
10, 11 dan 12 UUD negara RI 1945), e) Kekuasaan Yudikatif (pasal 
14 UUD Negara RI 1945), dan f) Kekuasaan diplomatik (pasal 13 
UUD negara RI  1945). Dengan demikian secara rinci Presiden RI 
berdasarkan UUD negara RI 1945 memiliki kekuasaan-kekuasaan 
yaitu menjalankan UUD, mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri, membentuk UU bersama-sama dengan DPR, membentuk 
peraturan pemerintah untuk menjalankan UU, menetapkan peraturan 
pemerintah pengganti UU, mengajukan RAPBN, memegang 
kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia, 
menetapkan perang dengan persetujuan DPR, mengangkat Duta dan 
konsul, menerima Duta dari negara lain, memberi grasi, amnesti, 
abolisi dan rehabilitasi serta memberi gelar dan tanda jasa. 
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Kedudukan DPR dalam UUD Negara RI 1945 sangat kuat oleh 
karena sebagai manifestasi dari sila keempat dari Pancasila dengan 
kewenangan sebagaimana diatur dalam  pasal 5, 19, 20, 20 A, 21, 
22, 22A, 22B dan 23. Oleh Muh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih 
berpendapat bahwa jika diperhatikan sebutan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) maka badan itu seharsunya diisi dengan anggota-
anggota yang dipilih sebab mereka adalah wakil rakyat. Tetapi dalam 
kenyataannya justru keanggotaan DPR ada yang diangkat oleh 
presiden seperti anggota TNI/POLRI dan utusan golongan tanpa 
melalui pemilihan umum oleh rakyat.104 Kekuasaan legislatif DPR 
bersama presiden untuk membuat UU kemudian ditentukan pula 
adanya hak budget (bersama presiden membuat RAPBN) (pasal 23). 
Hak inisiatif untuk membuat UU (pasal 21) serta hak-hak lainnya 
seperti hak tanya, hak amandemen, hak usul pernyataan  pendapat, 
hak menyelidiki dan sebagainya.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR berkedudukan 
sebagai mitra dari Presiden (pemerintah), sehingga inisiatif yang 
dimilikinya tidak mutlak sah bila digunakan sebelum mendapat 
persetujuan dengan presiden. Sebab dengan kedudukannya sebagai 
mitra maka konsekuensinya adalah pemerintah mempunyai hak 
juga untuk berinisiatif mengajukan rancangan UU dan memberi 
persetujuan (atau menolak) terhadap rancangan UU yang dibuat 
oleh dewan. Dengan demikian  terdapat  perimbangan kekuatan 
(cheks and balances) antara dewan dengan pemerintah. Dalam 
hubungan fungsional antara DPR dengan Presiden perlu diingat 
bahwa kedudukan DPR adalah kuat sebab anggota-anggota DPR 

104 Moh. Koesnardi  dan Bintang R. Saragi, “Susunan Pembagian Kekuasaan…….”, Op. cit, 
h. 70. Lihat pula Moh. Mahfud, MD., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, 
(Yogyakarta: UII-Press, 1993), h. 12�
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sekaligus menjadi anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara, 
sehingga sekalipun dewan tidak dapat menjatuhkan Presiden 
tetapi dalam kedudukannya sebagai anggota majelis, dewan dapat 
mengusulkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden 
kepada mejelis dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan 
kepada Mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden 
telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya 
atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/
atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden 
dan/atau wakil presiden.105 

Mahkamah Agung (MA) dalam kedudukannya sebagai lembaga 
tinggi negara memiliki kekuasaan Kehakiman (yudikatif) yang medeka 
untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan (pasal 24 ayat 1). Badan peradilan yang berada di bawahnya 
dimaksud ialah lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan 
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata 
Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat 
2). Penjelasan terhadap pasal tersebut memberikan penegasan bahwa 
kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas 
dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Bila dihubungkan dengan asas 
negara hukum maka dengan adanya Mahkamah Agung ini tidak lain 
dari penegasan bahwa Indonesia memenuhi syarat sebagai negara 
hukum dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh 
dengan kekuasaan lain serta tidak memihak. 

10� Mengenai pemberhentian Presiden dan atau wakil presiden dapat dilihat dalam UUD 

Negara Republik Indonesia tahun 194� hasil amandemen ketiga pasal 7 A dan 7 B 
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Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan 
kehakiman tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung oleh karena 
presiden pun memiliki kekuasaan tersebut sebagaimana dalam pasal 
14 ayat 1 bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Kekuasaan 
kehakiman Mahkamah Agung dalam penjabarannya diatur dalam UU 
No. 19 tahun 1964 Jo. UU No. 14 tahun 1970 Jo. UU No. 4 tahun 
2004 tentang Ketentuan-ketentuan pokok keuasaan kehakiman.

Sementara DPD  sebagai lembaga tinggi negara merupakan 
lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan sebagai bentuk respon 
pemerintah terhadap pemberian otonomi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Keanggotaan DPD berasal dari setiap propinsi 
yang ada di Indonesia dengan jumlah yang sama, DPD memiliki 
kekuasaan sebagai wakil daerah/propinsi dengan kewenangan yang 
ada padanya, seperti merancang UU yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan 
kepada DPR atas RUU APBN dan melaksanakan pengawasan atas 
pelaksanaan pemerintah atas kewenangannya tersebut (pasal 22 C 
dan 22 D).

Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi 
negara lainnya bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan 
keuangan negara secara bebas dan mandiri. Keberadaan BPK 
merupakan perintah konstitusi dalam pasal 23 E UUD Negara RI 
1945 di mana hasil pemeriksaannya diserahkan dan ditindak lanjuti 
oleh DPR, DPD, DPRD dan intitusi lainnya yang terkait dengan 
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pemeriksaan keuangan negara. Fungsi BPK sebagaimana diatur 
dalam UU No. 5 tahun 1973 tentang BPK memuat tiga fungsi yaitu; 
Pertama, fungsi operatif yakni melakukan pemeriksaan, pengawasan 
dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara; 
Kedua, Fungsi yudikatif melakukan tuntutan bendaharawan dan 
pegawai negeri bahkan bendaharawan yang karena perbuatannya 
melanggar hukum  atau melalaikan kewajibannya menimbulkan 
kerugian besar bagi negara; dan Ketiga, fungsi memberi rekomendasi 
yakni memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang 
pengurusan keuangan negara.

Disamping itu, untuk melaksanakan tiga fungsi BPK tersebut, 
maka BPK berwenang antara lain: a) Meminta, memberikan dan 
meneliti pertanggung jawaban atas pengawasan dan pengurusan 
keuangan negara serta mengusahakan keseragaman baik dalam tata 
cara pemeriksaan maupun dalam penatausahaan keuangan negara. 
b) Mengadakan dan menetapkan tentang perbendaharaan dan 
tuntutan ganti rugi. c) Melakukan penelitian dan penganalisaan 
terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang keuangan. 
Serta BPK bertugas untuk memeriksa tanggungjawab pemerintah 
tentang keuangan negara, memeriksa pelaksanaan APBN dan 
hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang.106

4.   Kekuasaan Berdasar Atas Konstitusi

Dalam perkembangan konsepsi negara modern, konsti-
tusionalisme dianut oleh hampir seluruh negara di dunia, dengan 
pelbagai ideologi negara yang melatarbelakanginya. Sejak dari 
106 Lihat, Muh. Mahfud, MD, “Dasar dan Struktur….”., Op. cit., h. 134. 
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kapitalisme yang berbasis individualisme, sosialisme yang berdasar 
pada kolektivisme hingga konsepsi negara Islam dengan teo-
demokrasi atau nomokrasi Islam yang bergantung pada makna 
transendental humanis dan dijalankan  menurut konsep syariah. 
Dalam konteks Indonesia sejak awal pra founding father menyadari 
dengan merumuskannya Undang-undang Dasar 1945  melalui 
sidang BPUPKI guna menyusun sistem ketatanegaraan Indonesia 
dengan pembatasan-pembatasan kekuasaan negara dan dibagi dalam 
beberapa lembaga negara dalam pengoperasiannya. Konstitusi dalam 
kerangka kekuasaan negara menurut KC. Wheare dipandang dari 
dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral.

Pada aspek hukum, kontitusi mempunyai derajat tertinggi 
(supremasi) dengan pertimbangan bahwa: a) Konstitusi dibuat oleh 
badan pembuat undang-undang atau lembaga. b) Konstitusi dibentuk 
atas nama rakyat berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin 
oleh rakyat dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat 
untuk kepentingan mereka. c) Dilihat dari sudut hukum yang sempit, 
yaitu dari proses  pembuatannya konstitusi ditetapkan oleh lembaga 
atau badan yang diakui keabsahannya. Dengan  daya ikat konstitusi 
bukan saja bagi rakyat tetapi termasuk juga bagi para penguasa/
kekuasaan dan bagi badan pembuat konstitusi itu sendiri (MPR). 

Dilihat dari aspek moral sebagai landasan fundamental, maka 
konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain konstitusi tidak 
boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dan etika moral. 
Oleh karena itu dilihat dari constitutional phyloshofy apabila 
konstitusi bertentangan dengan etika moral maka seharusnya 
konstitusi dapat dikesampingkan. Sistem perbudakan dengan sistem 
apartheid dengan sendirinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai 
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universal dan moral.107 Oleh A. Hamid S. Attamimi berpendapat 
bahwa pentingnya suatu konstitusi terhadap kekuasaan negara 
sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus bagaimana 
kekuasaan itu  dijalankan.108

Sejalan dengan pemahaman di atas, Struycken sebagaimana 
dikutip oleh Sri Soemantri dinyatakan bahwa UUD sebagai konstitusi 
tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: (1) Hasil 
perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. (2) Tingkat 
tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. (3) Pandangan 
tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu 
sekarang maupun untuk masa yang akan datang. (4) Suatu 
keinginan dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan 
bangsa hendak dipimpin.109 Dari empat materi muatan yang 
terinduksi dalam konstitusi di atas menunjukkan arti pentingnya 
konstitusi bagi suatu negara karena konstitusi menjadi barometer 
kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti 
sejarah perjuangan para pendahulu (the Founding fathers) serta 
mengarahkan generasi penerus sebagai pemimpin bangsa di masa 
datang. 

Konstitusionalisme Indonesia menurut penjelasan UUD 1945 
dapat disimpulkan dalam tujuh prinsip dasar yaitu: pertama, Negara 
hukum; kedua, Sistem konstitusional, ketiga, Kekuasaan tertinggi 
MPR, keempat, Pemerintah bertanggung jawab, kelima, Pemerintah 
yang berdasarkan perwakilan, keenam, Pemerintah presidensil dan 
ketujuh, Pengawasan parlemen. Indonesia secara tegas menandaskan 
107 Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: 

37��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD���������K�������
108 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyel-

enggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 21� 
109 Sri Sumantri, Op. cit., h. 2. Lihat pula Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed), Hukum 

dan  Kekuasaan,  (Yogyakarta: UI Press, 1998), h. 9�. 



73Negara Hukum dan Sistem Politik Indonesia

diri sebagai negara hukum tidak berdasarkan kekusaaan belaka. 
Dalam UUD 1945 terdapat prinsip konstitusionalisme (negara 
berdasarkan hukum) yang mengatur tentang kekuasaan negara. 
Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam Pembukaan, Batang Tubuh 
dan Penjelasan UUD 1945.110 Dalam sejarahnya, konstitusi yang 
pernah berlaku di Indonesia ialah 1) Konstitusi UUD 1945 berlaku 
18 Agustus 1945  Sampai 27 desember 1949; 2) Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (RIS) berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 
Agustus 1950; 3) Konstitusi UUDS 1950 berlaku tanggal 17 Agustus 
1950 sampai 5 Juli 1959; 4) Dengan Dekrit Presiden UUD 1945 
periode II kembali berlaku tanggal 5 Juli 1959 sampai 10 Oktober 
1999; dan 5) Konstitusi UUD 1945 versi amandemen berlaku dari 
tanggal 10 Oktober   1999 sampai sekarang.

Menurut Padmo Wahjono bahwa UUD 1945 merupakan suatu 
sistem hukum konstitusional yang meliputi: a) Cita-cita hukum 
(rechtsidee) yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar 
tidak tertulis. b) Hukum dasar Indonesia mengutamakan hukum 
dasar tertulis di samping itu berlaku pula hukum dasar tidak tertulis. 
c) UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 
pembukaan ke dalam pasal-pasalnya. d) UUD hanya memuat aturan 
pokok bersifat singkat dan supel, mudah mengikuti perkembangan 
dinamika kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia dan 
e) Mementingkan semangat para penyelenggara negara yang harus 
mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan lebih lanjut 
cita-cita hukum negara Republik Indonesia.111 Dengan demikian 
kekuasaan negara Indonesia berdasarkan atas konstitusi (UUD 
110 Lihat Ismail Suny, Konstitusionalisme Indonesia: Prinsip dasar dan Perdebatan Kon-

temporer, Dalam Banny K. Harman dan Hendardi (ed), Konstitusionalisme Peran DPR 
dan Judical Review, (Jakarta: YLBHI & Jarim, 1991), h. 17 

111 Padmo Wahjono, Op. cit., h. 9-11 
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1945) yang di dalamnya telah memuat ketentuan tentang susunan, 
kedudukan, hak dan kewajiban pengawasan serta keterkaitan 
hubungan antar  lembaga negara. 

5.  Independensi Kekuasaan Kehakiman 

Teori Trias Politika Montesqieu yang  memisahkan kekuasaan 
dalam tiga bagian yakni: kekusaan legislatif, kekuasaan eksekutif 
dan kekuasaan yudikatif oleh Indonesia dalam UUD negara RI 
tahun 1945 secara jelas tidak dianut. Indonesia tidak menganut 
pemisahan kekuasaan (Separation of powers) tetapi UUD membagi 
kekuasaan (Distribition of powers) kepada beberapa bagian dan 
mempunyai hubungan kerja antara lembaga-lembaga negara lainnya. 
Pendistribusian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara 
yang dilakukan oleh majelis sebagai lembaga tertinggi negara yang 
melambangkan kedaulatan rakyat dibentuk untuk lebih memberi 
perlindungan dan jaminan hak warga negara agar dapat merasakan 
rasa keadilan. Dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan kekuasaan 
kehakiman yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain 
terutama kekuasaan pemerintah. 

Oleh Sri Soemantri mengemukakan bahwa UUD 1945 jelas 
sekali tidak menganut trias politika tetapi bagaimanapun pengaruh 
teori tersebut, terutama dalam bidang kekuasaan kehakiman/
peradilan dijumpai dalam UUD 1945. Pengaruh itu terlihat pada 
penjelasan pasal 24 dan 25112 kekusaan kehakiman diatur secara jelas 
dalam konstitusi Bab IX pada pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C dan pasal 
25 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam pasal 24 misalnya dikatakan 

112 Sri Sumantri, Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung: Alumni, 199�), 

h. 177 
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bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Merdeka dalam pengertian bahwa kekuasaan kehakiman 
tidak dikendalikan/ dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun dalam 
menentukan putusan-putusan hukum di peradilan. Dan putusannya 
itu semata-mata dalam menegakkan hukum dan keadilan yang 
pertanggung jawabannya kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, 
masyarakat  bangsa dan negara.113 Di sinilah independensi kekuasaan 
kehakiman. 

Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 disebutkan bahwa 
kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas 
dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus 
diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para 
hakim. Dengan ketentuan tersebut maka untuk melaksanakannya 
telah diundangkan empat buah undang-undang yaitu: 1) UU nomor 
19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan 
kehakiman dan kejaksaan; 2) UU Nomor 19 tahun 1964 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; 3) UU Nomor 
14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman; 
dan 4) UU Nomor 4 tahun 2004 sebagai revisi atas UU sebelumnya, 
Kendatipun secara tegas dalam UUD 1945 dan penjelasannya 
dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka dan terlepas 
dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Tetapi dalam prakteknya 
sangatlah berbeda. Pemerintah (eksekutif) juga meiliki kewenangan 
yudikasi (pasal 14) disamping itu UUD 1945 memberikan atribusi 
kewenangan yang terlalu luas kepada presiden untuk membuat UU 
113 Artidjo Alkostar, “Menguak Dimensi Politik Hukum Perundang-undangan Kita (Sebuah 

Pengantar)”, dalam Artidjo Alkostar dan M. Shaleh Amin (ed.) Pembangunan Dalam 
Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali dan LBH Yogyakarta, 1986), h. 

xix. 



76 Konfigurasi Politik dan Penegakkan Hukum di Indonesia

termasuk UU penjabaran tentang kekuasaan kehakiman. Akibatnya 
kekuasaan kehakiman yang  merdeka dan terlepas dari pengaruh 
kekuasaan  pemerintah hanya semu belaka.

Rumusan UUD 1945 tentang pengantar prinsip kemerdekaan 
kekuasaan kehakiman tidak mencakup pengorganisasian atau 
hubungan organisatoris antara organisasi kekuasaan yudikatif dan 
organisasi kekusaan eksekutif. Kekuasaan kehakiman harus bebas 
merdeka itu diartikan berlaku hanya bagi fungsi peradilannya. 
Pembentukan departemen kehakiman oleh pemerintah di samping 
Mahkamah Agung (kekuasaan yudikatif) dan dengan dikeluarkannya 
UU Nomor 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan 
kehakiman dan UU Nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan 
dalam lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung, maka sangat 
jelas dikatakan bahwa pembinaan teknis administratif dan finansial 
pada hakim dilakukan oleh departemen Kehakiman, departemen 
Agama dan departemen di lingkungan ABRI (pasal 7, UU No. 
19 tahun 1964). Disebutkan juga pembolehan campur tangan 
eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Pada pasal 19 UU no. 1964 
dicantumkan bahwa “demi kehormatan revolusi negara dan bangsa 
atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak presiden dapat 
turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan”.

Menurut Oemar Seno Adji seperti dikutip oleh Moh. Mahfud, 
MD bahwa UU No. 19 tahun 1964 berhadapan secara diametral 
dengan prinsip UUD 1945 yang mengehendaki kekuasaan kehakiman 
yang bebas merdeka.114 Apalagi penjelasan pasal 19 menyebutkan 

114 Moh. Mahfud, MD., “Hukum dan Pilar……..”, Op. cit., h. 298, bandingkan dengan Azha-

ry, Op. cit.,h. 134



77Negara Hukum dan Sistem Politik Indonesia

antara lain bahwa “pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh 
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat UU”. Selanjutnya UU 
No. 13 tahun 1965 memuat materi senada dengan UU No. 19 tahun 
1964 seperti dilihat pada pasal 23 ayat 1 dan pasal 43 ayat 1 sebagai 
berikut: Pasal 23 ayat 1 “dalam hal dimana presiden melakukan 
turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan 
yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan presiden 
dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara 
dan melampirkan keputusan presiden tanpa menjatuhkan putusan”. 
Sementara  pasal 43 ayat 1 berbunyi ; “Hakim Mahkamah Agung 
diangkat oleh presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
royong dan Menteri Kehakiman”. 

Dengan keluarnya UU No. 14  tahun  1970 tentang ketentuan 
pokok-pokok kekuasaan kehakiman tidak membawa angin 
perubahan yang mendasar kecuali hanya hak menguji materi 
(Judical Preview), itupun hanya di bawah UU dan koneksitas. 
Pembinaan administratif dan finansial hakim tetap berada di pihak 
eksekutif (departemen kehakiman). Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 
tahun 1970 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Pradilan 
Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. 
Sedangkan pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa badan-badan 
yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat 1 organisatoris, 
administratif, finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing 
departemen bersangkutan. Jadi terlihat jelas bahwa kekuasaan 
eksekutif dengan produk UU di atas secara terang-terangan 
melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 
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6.   Presiden Bersama DPR Membentuk Undang-undang 

Kewenangan legislasi dalam UUD Negara RI 1945 ditentukan 
oleh DPR (pasal 21) bersama-sama dengan pemerintah (presiden) 
(pasal 5 dan 17 ayat 2) sebagai mitra dan adanya hubungan kerja 
sama antara kedua lembaga tinggi negara tersebut. DPR dalam 
pembentukan UU seharusnya menjadi lembaga tinggi negara yang 
determinan dalam pengembangan dan pembentukan hukum oleh 
karena kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR (pasal 20 
ayat 1) dan sekaligus berfungsi sebagai legislator (pasal 20 A ayat 
10) tetapi karena sistem pemerintahan yang bersifat quasi presidensil 
maka pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengajukan 
rancangan UU untuk dibahas bersama dengan DPR  (pasal 5). Dalam 
hubungan kerja demikian maka tolak tarik kekuasaan dan saling 
mempengaruhi antara kedua lembaga tersebut tidak dapat dihindari 
oleh karena keduanya merupakan lembaga politik dan keputusannya 
pun memiliki nilai politis. 

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan (UU dan 
peraturan yang di bawahnya) ini, berdasarkan UUD Negara RI 
1945 dan UU No. 4 tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR/DPRD 
disebutkan bahwa kewenangan pengawasan terhadap kebijakan 
pemerintah sepenuhnya dilakukan oleh DPR sebagai fungsi kontrol/
pengawsan (pasal 20 A ayat 1). Dalam menjalankan tugas DPR 
sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah meliputi kekuasaan 
yang melekat pada pemerintah itu sendiri tetapi DPR tidak dapat 
menyatukan presiden begitupun sebaliknya presiden tidak dapat 
membubarkan DPR (pasal 7 C). Akibatnya pengawasan yang 
dilakukan oleh DPR hanya akan membawa pengaruh terhadap 
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pemerintah sebagi suatu kewajiban baginya untuk memperhatikan 
sungguh-sungguh suara rakyat selebihnya sangat tergantung 
pemerintah sendiri dalam mempertanggung jawabkan tugasya 
kepada MPR.115

Kerja sama antara dewan dengan pemerintah dalam menentukan 
UU dimaksudkan bersifat umum dalam artian materil. Dalam arti 
formal, berarti UU suatu keputusan oleh badan atau beberapa 
badan yang berwenang dengan kerja sama. Pengertian tersbut di 
atas dibedakan dari tugas ekskutif yang berarti menerapkan suatu 
peraturan umum terhadap suatu keadaan khusus.116 Suatu peraturan 
umum berlaku untuk jangka waktu lama dan umum. Ia berlaku 
jika keadaan yang diaturnya di dalamnya timbul, sebaliknya suatu 
tindakan eksekutif hanya menciptakan akibat-akibat hukum untuk 
suatu masalah saja. Demikian halnya dengan tugas yudikatif yang 
sebenarnya juga merupakan tugas pelaksanaan karena tugas yudikatif 
ditujukan pada penerapan peraturan-peraturan umum terhadap 
suatu keadaan tertentu. Jika pada penerapan pada suatu peraturan 
umum terdapat suatu perselisihan maka tugas yudikatif adalah 
menyelesaikan perselisihan itu. 

Undang-undang sebagai suatu peraturan umum mengatur 
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam tugasnya untuk 
memenuhi kepentingan rakyat. Jadi dalam UU itu ditentukan 
tujuan  apa yang hendak dan akan dicapai oleh negara yang harus 
diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya presiden menyusun 
suatu kebijakan yang diatur dalam bentuk peraturan pemerintah, 
keputusan prsiden, peraturan menteri, instruksi menteri dan 

11� Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragi, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem 
Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 124

116 Ibid 
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peraturan daerah. Dengan demikian cita, cara pandang, sejarah, 
susunan, kedudukan dan unsur negara hukum baik yang bercorak 
civil law sistem dan commond law sistem negara Republik Indonesia 
dapat memahaminya, dengan demikian Indonesia merupakan negara 
yang berdasarkan hukum. 

C. Memahami Sistem Politik dan Hukum Indonesia; Suatu 
Uraian Pengantar

Sistem dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sistem 
dalam arti statis dan sistem dalam arti dinamis. Sistem dalam arti 
statis adalah suatu totalitas/keseluruhan/kebulatan/kesatuan yang 
terdiri dari sejumlah komponen/ subsistem/bagian yang berkaitan 
secara fungsional (hubungan interdependensi/koneksitas) dan saling 
menunjang atau saling mempengaruhi dalam eksistensi dan keutuhan 
sistematikanya dan totalitasnya. Kemudian sistem dalam arti dinamis 
adalah suatu proses kegiatan atau aktifitas yang terdiri dari komponen 
tahapan, masukan, transformasi, keluaran, implementasi dan umpan 
balik yang senantiasa dipengaruhi oleh interaksi variabel-variabel 
internal dan variabel-variabel eksternal dalam kinerja sistematiknya.

Konsep “sistem” oleh Miriam Budiardjo disebutnya sebagai 
konsep pinjaman dari dalam biologi117. Organisme dalam ilmu 
biologi terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang 
saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. 
Keseluruhan dari interaksi itu saling bergantung kepada yang lain 
dan saling mengadakan interaksi. Keseluruhan dari interaksi itu 
perlu diteliti jika seluruh organisme ingin dimengerti. Dua ciri perlu 
diperhatikan, Pertama, bahwa setiap perubahan dalam suatu bagian 
117 Miriam Budiardjo, Op. cit., h. 47
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dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem. Kedua, bahwa sistem 
itu bekerja dalam satu lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada 
pembatasan antara sistem dengan lingkungannya. Sistem mengadakan 
interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu. 

Politik dan hukum merupakan sub sistem dari sistem sosial-
kemasyarakatan atau sistem bernegara yang lebih besar. Setiap sistem 
masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk 
menjaga kelangsungan hidup dan tujuan dari masyarakat tersebut. 
Dalam hal ini, politik dan hukum terlepas dari kategorisasi sistem 
statis atau sistem dinamis oleh karena baik politik maupun hukum 
keduanya merupakan sistem terbuka yang dapat dipengaruhi/
mempengaruhi dari dan oleh sistem lainnya (variabel eksternal) 
dalam tatanan kemasyarakatan (negara) seperti sistem ekonomi, 
sistem teknik, sistem komunikasi dan lain-lain sebagainya.

Sistem politik Indonesia. Dalam konsep sistem politik 
ditemukan istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. 
Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh 
manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-
pola ini ada yang jelas kelihatan ada pula yang tidak nampak. 
Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, 
birokrasi, lembaga masyarakat merupakan infra struktur politik 
dan pola interaksi yang terus terjalin dengan mencerminkan 
struktur tingkah laku (Structure of Behavior). Seperti yang telah 
diterangkan di atas, sistem politik menyelenggaraan fungsi-fungsi 
tertentu untuk kepentingan masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah 
membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan (Policy Decisions) 
yang mengikat seluruh warga guna tercapainya tujuan-tujuan 
masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh pihak pemerintah. 
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Aspek penting lainnya dalam sistem politik adalah budaya politik 
(Political Culture) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya 
politik adalah keseluruhan dari pandangan politik seperti norma-
norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup 
(way of life) pada umumnya. Budaya politik mengutamakan 
dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap, sistem 
kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu 
dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat serta harapan-
harapannya. Kegiatan politik seseorang tidak hanya ditentukan 
oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh 
harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya 
mengenai situasi politik.118

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi 
antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang 
dianut dalam masyarakat, kesukuan, status sosial, konsep mengenai 
kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya. Umumnya dianggap 
bahwa dalam sistem politik terdapat empat variabel penting, yaitu: 
1) Kekuasaan yaitu sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan 
antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok dalam 
masyarakat; 2) Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang dikejar oleh 
pelaku-pelaku politik; 3) Kebijaksanaan, yaitu hasil dari interaksi 
antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-
undang; dan 4) Budaya politik, yaitu orientasi subyektif dari individu 
terhadap sistem politik.119

Konstitusi (UUD 19945) dirumuskan oleh para Founding Fathers 
merupakan perwujudan dan kristalisasi dari kepentingan politik 
118 Ibid, h. 49
119 Lihat, Samuel H. Beer dan Adnan B. Ulam (ed.), Patterns of Govermant, (New York: 

Random House, 1976), h. 2�-31. Lihat pula Gilbert Abcarian dan George S. Masamad, 

Kontemporary Political System, (New York: Charles Scribner’s South, 1970), h. 11.
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kelompok masyarakat dan seluruh warga negara adalah merupakan 
Pondasi sistem politik Indonesia. Di dalamnya dijabarkan pembagian 
kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga negara, 
keterkaitan hubungan antar lembaga, kebijakan/keputusan pelaku-
pelaku politik serta pembentukan budaya politik yang dilahirkannya 
dari sebuah sistem politik mengawali dijalankannya pemerintahan 
baru setelah lepas dari masa penjajahan Belanda dan Jepang. 
Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno–Hatta merupakan 
penegasan bahwa negara baru, yakni negara Indonesia merupakan 
negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan 
tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebagaimana dalam pembukaan 
UUD 1945 pada alinea ke empat, yakni “…… melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial……”

Laiknya sebuah sistem, maka konstruksi politik Indonesia 
mempengaruhi sistem hukum dalam perkembangannya lebih lanjut 
dengan corak dan karakter masing-masing yang ditampilkan sesuai 
dengan kepentingan kekuasaan yang mengendalikannya. Oleh karena 
UUD 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat terdiri dari 
pembukaan, batang tubuh (16 Bab dan 37 pasal) dan aturan peralihan 
serta bersifat sementara, dengan perlabagai atribusi kekuasaan yang 
diserahkan kepada pemerintah untuk membuat aturan perundang-
undangan semakin memperkuat kedudukan pemerintah (penguasa) 
dengan tafsir kepentingan sendiri. Akibatnya, sistem politik telah 
melahirkan bentuk-bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif 
dengan karakter hukum yang konservatif dan ortodoks.120

120 Moh. Mahfud, MD., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998). Bandingkan 



84 Konfigurasi Politik dan Penegakkan Hukum di Indonesia

Jauh sebelum kemerdekaan, masalah-masalah yang menyangkut 
politik serta kehidupannya sudah menjadi salah satu pembicaraan 
utama di kalangan para politisi Indonesia. Para perintis kemerdekaan 
sudah memikirkan sistem politik apa yang mungkin dikembangkan 
kelak di Indonesia. Akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan 
untuk mempraktekkan pemikiran-pemikiran mereka. Ada semacam 
wadah untuk mencoba kehidupan kepartaian seperti Volksraad, 
namun kesempatan yang tersedia tidaklah memadai bagi melandasi  
kehidupan partai yang mantap di masa setelah kemerdekaan. Di 
samping itu, perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan belum 
memberikan kesempatan yang luas kepada tokoh-tokoh politik 
pada masa itu meletakkan dasar-dasar kehidupan sistem politik 
yang diharapkan. Namun demikian kemerdekaan menuntut kepada 
masyarakat untuk mengembangkan sistem politik dan kepartaian 
yang diharapkan mampu melayani tuntutan yang ada seperti 
pengembangan demokrasi, pembangunan politik dan sebagainya.121

Dalam struktur masyarakat dan pembentukan sistem sosial 
politik tidak dapat dipisahkan dari aliran-aliran yang berkembang di 
dalamnya, baik aliran ideologis (agama), kesukuan, kedaerahan dan 
lain sebagainya. Sebagai penampakan simbol identitas jati diri dalam 
mengorganisasikan masyarakat Indonesia mencapai kemerdekaan. 
Sebelum agama Islam datang di Indonesia sudah berkembang berbaga 
kepercayaan baik berupa kepercayaan animisme dan dinamisme 
maupun agama Hindu dan Budha, malah percampuran kepercayaan 
dan agama yang kemudian disebut sinkritisme. Besarnya peranan 

dengan Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1990), dan 

Abdul Hakam Garuda Nusantara, Politik Hukum di Indoneia, (Jkarta: LBHI, 1988).
121 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan 

Pembangunan, �-DNDUWD��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD���������K���������
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agama dalam masyarakat melandasi kekuasaan raja-raja nusantara 
di masa lalu. Kerajaan Pelembang, kerajaan Kutai Kartanegara 
di Kalimantan, dan kerajaan Syailendra yang mendirikan Candi 
Borobudur, Mendut, Kalasan, dan lainnya memperlihatkan 
hubungan erat antara peranan agama dengan kekuasaan dan susunan 
masyarakat di kepulauan Indonesia di masa lalu.  Masuknya agama 
Islam dan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam tidak mengubah 
hubungan agama dan kekuasaan. Tapi dengan perkembangan Islam 
yang begitu cepat yang disertai pula oleh penampakan kekuasaan di 
sekitar raja-raja Islam, kemudian menimbulkan pengelompokan baru 
di dalam masyarakat yakni antara Islam dan non Islam atau antara 
santri, abangan dan priyayi.122

Selama tiga abad kekuasaan kolonial Belanda, pandangan 
masyarakat mengenai hubungan antara kekuasaan dengan agama 
hampir tidak berubah. Hal ini terjadi karena kekuasaan Belanda 
menerapkan dua sistem yang sama sekali berbeda. Di satu pihak 
Belanda membangun sistem kekuasaan yang sekuler dengan segala 
aparat birokrasinya. Di lain pihak, masyarakat dikukuhkan di dalam 
sistemnya yang semula, dimana keterkaitan antara agama dengan 
organisasi dan kekuasaan di dalam masyarakat begitu erat, yang 

122 Clifford Geertz, The Religion of Java, (Chicago: University of Chicago Press, 1976). 

Kategori Geertz ini dikritik oleh Harsyah W. Bachtiar karena telah mencampur-aduk-

kan konsep agama dan konsep sosial; sub divisi abangan dan santri adalah konsep 

agama, sedangkan sub divisi priyayi adalah konsep sosial yang dalam kenyataannya 

harus dikontraskan dengan wong cilik. Demikian pula Indonesianist lainnya seperti 

Marshall G. Hudgson ia menyatakan bahwa Geertz telah melakukan kesalahan besar 

dalam pengkategoriannya oleh karena terpengaruh pada polemik-polemik aliran ter-

WHQWX�GDUL�NHORPSRN�PXVOLP�PRGHUQ�\DQJ�PHQHNDQNDQ�V\DUL·DW��*HHUW]�PHQJLGHQWLÀ-

kasi Islam hanya dengan apa yang disetujui oleh kelompok modernis, dan menganggap 

hal-hal seperti itu sebagai kepercayaan asli atau kehidupan keagamaan muslim Jawa 

sebagai Hindu-Budha. Lihat pada Marshall G. Hudgson, The Venture of Islam, Vol. 2 

“The Expantion of Islam in the Midle East” (Chicago: University of Chicago Press, 

1977), h. ��1. 
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diuntungkan dari sistem politik balas budi (etische politiek) ini adalah 
golongan priyayi (kaum aristokrasi dan kaum adat) yang dijadikan 
sebagai tenaga-tenaga administratif pada pemerintahan kolonial 
Belanda. 

Dengan struktur masyarakat yang terdiri dari pelbagai 
aliran dan golongan di atas, mempengaruhi pembentukan dan 
perkembangan organisasi sosial politik serta suku kedaerahan. 
Organisasi kedaerahan seperti Budi Utomo (1908), Serikat Dagang 
Islam (1909) Muhammadiyah (1912) dan NU (1926) dibentuk 
untuk mengetengahkan tuntutan sosial dari golongan tertentu 
di dalam masyarakat. Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah 
dan NU misalnya lebih bermaksud mewakili kepentingan umat 
Islam. Demikian pula dengan Budi Utomo dimaksudkan untuk 
meningkatkan kehidupan dan pendidikan orang Jawa. Sementara 
kelompok-kelompok yang didasarkan suku kedaerahan seperti 
Paguyuban Pasundan (1914), Sarekat Sematera (1918), Sarekat 
Ambon (1920), Rukun Minahasa dan Kum Betawi (1923), 
sedangkan organisasi-organisasi politik seperti Syarikat Islam 
(1912), PKI (1921), Partai Syarikat Islam (1926), Partai Nasional 
Indonesia (1927) dan lain-lainnya,123 sungguhpun pada permulaan 
berdirinya organisasi-organisasi ini lebih terangsang masalah-
masalah sosial, kepentingan kedaerahan dan kepentingan politik 
aliran, namun peranannya dalam pergerakan kemerdekaan 
secara keseluruhan patut dicatat karena akhirnya mempengaruhi 
konstruksi sistem politik Indonesia di masa mendatang.

Pada pemerintahan Orde Lama, sistem politik sangat ditentukan 
oleh Presiden Soekarno sebagai panglima besar revolusi dan sebagai 

123 Arbi Sanit, Op. cit., h. 22-23. Tentang pergerakan organisasi Islam di masa itu, baca 

Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942), (Jakarta: LP3S, 1996). 
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panglima tertinggi angkatan perang. Di bawah konsep demokrasi 
terpimpin yang diawali dengan keluarnya dekrit Presiden 1959 
mengubah secara dramatis sistem politik yang dianut sebelumnya. 
Kepemimpinan demokrasi oleh Sang Pandito (Soekarno) dinilai 
sebagai bentuk pemerintahan yang sangat sesuai dengan tradisi 
Indonesia, sementara sistem demokrasi liberal yang dipraktekkan 
sebelumnya dituduh sebagai tradisi barat yang tidak relevan dengan 
kultur masyarakat Indonesia. Melalui dekrit itu pula membuka 
peluang militer untuk masuk ke kancah politik dalam perumusan 
kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya. Secara konstitusional 
UUD 1945 mengakui keberadaan keanggotaan dari unsur golongan 
dalam majelis. Kata “golongan” inilah oleh militer ditafsirkan 
termasuk ia di dalamnya, dan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat 
militer kemudian menjadi kekuatan sosial politik yang mempengaruhi 
sistem politik di kemudian hari. 

Kejatuhan presiden Soekarno setelah kegagalan kudeta 
Pemberontakan G 30 S PKI 1965 mengantarkan Soeharto yang 
notabene militer naik ke tahta kekuasaan menggantikan Soekarno 
dengan sistem politik terpimpinnya sebagai penguasa baru, 
Soeharto menawarkan konsep dan harapan bagi masyarakat dengan 
mengupayakan pembaharuan dalam bidang sosial, politik, hukum, 
dan kemasyarakatan. Stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi 
merupakan jaringan utama dalam sistem politik kekuasaan Orde 
Baru. Dengan dasar itu maka kontrol pemerintah sangat dirasakan 
oleh masyarakat dampak negatifnya karena kebebasan politik, 
Pers dan penyampaian aspirasi tidak memiliki ruang yang cukup 
mengekspresikannya bahkan cenderung ditekan. Terbukti dengan 
pemberlakuan asas monolitik Pancasila terhadap semua organisasi 
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massa, perampingan partai politik menjadi tiga parpol (PPP, Golkar 
dan PDI). Pembredelan Pers serta pelbagai tindakan represif lainnya 
dengan alasan stabilitas nasional. 

Pemilu tahun 1971 di bawah pemerintahan Orde Baru 
membuktikan Golkar sebagai pemerintah (the ruller party) keluar 
sebagai pemenang pemilu dengan kemenangan yang fantastik 
dibanding dengan partai-partai politik lainnya yang jauh tertinggal 
dari sisi perolehan suara. Kemenangan itu pulalah mengantarkan 
pemerintah Orde Baru seakan mengukuhkan sistem politik barunya 
dengan cara-cara otoriter melalui legalisasi perundang-undangan 
sebagai bentuk justifikasi atas segala tindakan dan perilaku untuk 
memupuk kekuasaan. Politik aliran yang diprakarsai di masa Orde 
Lama dipotong oleh pemerintah Orde Baru dengan format sistem 
politik baru melalui penyederhanaan partai pada tahun 1973 dan 
sistem floating mass (Massa pengambang) guna memutuskan 
hubungan -Ideologis maupun primordialis- antara partai politik dan 
basis pendukungnya (constituancy). Dan untuk lebih mengendalikan 
partai-partai politik maka dikeluarkan kebijakan lima paket undang-
undang politik yang mengharuskan ormas dan partai politik 
menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dari rangkaian 
kebijakan pemerintah Orde Baru jelas menampakkan konstruksi 
sistem politik yang otoriter–represif dalam pelaksanaan pemerintahan 
negara. 

Sistem hukum Indonesia. Sistem hukum adalah merupakan satu 
kesatuan yang terdiri dari unsur hukum yang mempunyai interaksi 
satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan 
tersebut. Kesatuan diterapkan terhadap kompleks unsur yang seperti 
peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.124 Dalam 
124 Lihat Satjipto Rahardjo, Op. cit., h. 49. 
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kesatuan tidak dikehendaki adanya konflik pertentangan atau 
kontradiksi antara bagian-bagian, jika terjadi konflik maka sistem 
hukum itu sendiri yang akan menyelesaikannya.125 Di dalam hukum 
itu sendiri terdapat sub-sub sistem yang di dalamnya terdiri unsur-
unsur yang mempunyai hubungan-hubungan atau disebut sebagai 
tatanan hukum. Sistem terdapat pada pelbagai tingkat dengan 
demikian terdapat pelbagai sistem. Keseluruhan sistem tata hukum 
disebut tata hukum nasional.126 Kemudian dikenal ada sistem hukum 
perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum admnistrasi dan lain-
lain. Di dalam hukum perdata itu sendiri terdapat sistem hukum 
keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan 
sebagainya.

Antara unsur-unsur di dalam sistem dengan unsur-unsur dari 
lingkungan di luar sistem tersebut terdapat hubungan khusus atau 
tatanan. Tatanan inilah yang disebut struktur (structure).127 Struktur 
hukum menentukan identitas atau ciri suatu sistem hukum, sehingga 
unsur-unsur itu masing-masing pada asasnya dapat berubah dan 
diganti tanpa mengganti kontinuitas sistem peraturan perundang-
undangan yang sering mengalami perubahan-perubahan tetapi tidak 
dapat dikatakan bahwa sistem itu telah berubah. Oleh karena sistem 
hukum itu merupakan sistem terbuka, maka peraturan perundang-
undangan dan penetapannya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya.128 
Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk ditafsirkan yang 

12� Rusli Effendi, Achmad Ali dan Poppy A. Lolo, Teori Hukum, (Ujungpandang: Hasanuddin 

University Press, 1999), h. 99. 
126 Bernard Arief Sidharta, 5HÁHNVL� WHQWDQJ� 6WUXNWXU� ,OPX� +XNXP� (Bandung: Mandar 

Maju, 1999), h. 81. 
127 Ibid, h. 80
128 Ibid, h. 116., lihat pula, Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum,(Jakarta: Chandra 

Pratama, 1996), h. 6�.
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berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan. Paul Scholten 
berpendapat bahwa hukum itu bersifat terbuka karena berisi 
peraturan-peraturan hukum yang tidak lengkap dan tidak mungkin 
lengkap karenanya membutuhkan pandangan lingkungan luar 
(variabel eksternal) untuk melengkapinya dan menyesuaikannya. 
Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum terbuka namun di dalam 
sistem itu ada yang tertutup seperti hukum keluarga dan hukum 
benda yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum 
keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tidak dimungkinkan orang 
menciptakan hak untuk kebendaan baru kecuali pembuat undang-
undang. Sebaliknya hukum perikatan merupakan sistem terbuka 
karena setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa pun.

J.J.H. Bruggink memberikan ciri sistem hukum itu antara lain: 
1) Unsur Idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum 
yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. 2) 
Unsur operasional, unsur ini terdiri dari keseluruhan organisasi- 
organisasi dan lembaga- lembaga yang didirikan dalam suatu sistem 
hukum. 3) Unsur aktual, unsur ini adalah keseluruhan putusan-
putusan dan perbuatan- perbuatan konkrit yang berkaitan dengan 
sistem makna dari hukum, baik dari pengembang dari jabatan 
maupun dari keluarga masyarakat, yang didalamnya terdapat sistem 
hukum.129  Sementara oleh Lon L. Fuller sebagaimana dikutip oleh 
Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem hukum diletakkan 
pada delapan asas yang dinamakan Principles of legality, yaitu: 1) 
Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 2) 
Peraturan–peraturan itu harus diumumkan. 3) Tidak boleh ada aturan 
yang berlaku surut. 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam 

129 Lihat dalam J.J.H. Buggink, 5HÁHNVL�WHQWDQJ�+XNXP�(terjemahan) B. Arif Sidharta, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 140
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rumusan yang bisa dimengerti. 5) Suatu tidak boleh mengandung 
peraturan–peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6) Peraturan- 
peraturan itu tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa 
yang dapat dilakukan. 7) Tidak boleh sering mengubah peraturan 
sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 8) Harus 
ada kecocokan/ kesesuaian antara peraturan yang diundangkan 
dengan pelaksanaannya sehari-hari.130

Sistem hukum di dunia modern saat ini terdiri dari dua sistem 
induk, yaitu Civil Law System atau Rechtstaat (Eropa Kontinental) 
dan Common Law System atau The Rule of Law (Anglo Saxon).131 
Di samping itu ada juga Islamic Law System umumnya dipakai 
pada negara-negara arab atau dunia ketiga. Kelahiran sistem hukum 
tersebut seiring dengan munculnya gagasan tentang negara hukum 
pada abad XVII di Inggris dan merupakan latar belakang lahirnya 
revolusi pada tahun 1688 di Perancis. Pengaruh kedua sistem itu 
semakin tidak terhindarkan ketika negara-negara Eropa Barat 
melakukan ekspansi ke negara-negara lain termasuk Indonesia 
demi kepentingan imperialisme dan kolonialisasi. Oleh karena 
Belanda menjajah bangsa Indonesia yang menganut sistem Eropa 
Kontinental (Civil Law System), maka perkembangan tata hukum 
bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem tersebut dengan 
di antaranya dua jenis peradilan yaitu peradilan umum (biasa) dan 
peradilan administrasi (tata usaha) yang merupakan ciri dari Civil 
Law System ditambah dengan keputusan staatblaats tahun 1929 
yang menetapkan bahwa negara Indonesia sebagai negara rechstaats 
di samping itu juga, Belanda tetap mengakui peradilan (qodhi) bagi 
orang beragama Islam dengan adanya mahkamah syari’ah di beberapa 
130 Satjipto Rahardjo, Op. cit., h. �1 
131 Philiphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Jakarta: Candra 

Pratama, 1987), h. 72. 
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daerah baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa.
Sebelum Belanda menjajah, telah ada tatanan hukum yang 

berlaku di kalangan masyarakat sebagai suatu sistem hukum yang 
berlaku dan ditaati seperti hukum Islam, hukum adat dan kaidah-
kaidah hukum lainnya yang hidup di dalam masyarakat yang 
hingga kini masih berliku dan merupakan unsur dari tata hukum 
nasional di samping hukum Barat.132 Tipe tatanan hukum barat yang 
diterapkan Belanda maupun masa penjajahan Jepang dikualifikasi 
sebagai tatanan hukum  represif in optima forma.133 Tatanan ini 
dimaksudkan untuk menjamin preservasi dan konservasi kekuasaan 
kolonial dari kepentingan ekonomi bangsa Belanda dan sama sekali 
bukan untuk kepentingan rakyat yang terhadapnya tatanan hukum 
itu diberlakukan sesudah kemerdekaan hingga sekarang, tatanan 
hukum Indonesia produk Belanda yang bercorak represif serta 
perangkat hukum lain yang menghambat pembangunan nasional 
termasuk perubahan hukum harus dicatat dan disesuaikan dengan 
perkembangan dinamika masyarakat. 

Keberlakuan hukum peninggalan kolonial itu dapat dilihat 
dalam UUD 1945 pasal 11 aturan peralihan menetapkan bahwa, 
“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. 
Jadi dicabut atau tidak hukum-hukum yang bercorak represif sangat 
tergantung pada pemerintah Indonesia sendiri. Dan dalam sejarah 
ketatanegaraan Indonesia amanat mengganti peraturan kolonialis 
tidak pernah terwujud secara serius dan juteru peraturan-peraturan 
peninggalan Belanda itu dijadikan alat legitimasi untuk menindak 

132 Baca dalam, Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, 
�-DNDUWD��5DMDJUDÀQGR�3HUVDGD����������

133 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1990), h. 440. 
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lawan-lawan politik rezim yang sedang berkuasa. Hukum acara 
perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan beberapa hukum 
lain yang bersifat represif masih dipertahankan oleh penguasa 
sesuai dengan kepentingan politiknya. Harapannya bahwa hukum 
yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang mengikuti 
perkembangan dan dinamika masyarakat sehingga semua hukum 
yang berbau kolonial harus ditinggalkan. Tipe hukum seperti ini 
oleh Nonet–Selzenick dikategorikan sebagai tatanan hukum yang 
responsif.134 

Dinamika masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi 
mempengaruhi dan membawa perubahan hukum secara jelas. 
Sebab itu terjadi perubahan, maka kebutuhan masyarakat juga akan 
berubah secara kuantitatif dan kualitataif. Juga kebutuhan hukum 
masyarakat pun turut berubah dan menghendaki perubahan serta 
tambahan baik kaidah hukum positif maupun lemaga hukumnya. 
Pola hubungan dan interaksi masyarakat dari kekeluargaan dan 
gotong royong menjadi liberal individualistik yang bermuara ke 
ikatan primordial dan paternalis pada saat pemeritahan parlementer 
(1950–1959) membawa perubahan sistem hukum, sosial dan 
politik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dari ciri 
primordial–paternalis berubah menjadi new–patrimonialisme yang 
membawa berkembangnya pola perilaku hipokrisi, hukum represif 
dan sistem politik otoriter di bawah sistem demokrasi terpimpin dan 
sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana-
mana industrialisasi dan pelbagai mega proyek untuk kepentingan 
modernisasi menjadikan masyarakat bergeser ke pola konsumtif, 
pragmatis dan hedonis. Dinamika masyarakat yang sedemikian 
134 Bernard Arif Sidarta, Op. cit., h. �0. Lihat pula Muh. Mahfud, MD., Politik Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: LP3S, 2001), h. 381. 
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cepat menjadikan hukum seringkali terlambat menyesuaikan, oleh 
karena menunggu proses perubahan mencapai tahapan kristalisasi 
dan kemampuan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata 
dan lembaga hukum baru. 

Hubungan sistem hukum dengan sistem lainnya dalam rangka 
pembentukan tata hukum nasional sesuai dengan pandangan 
mazhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny bahwa hukum 
tumbuh secara alami dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri 
dengan nilai budaya bangsanya.135 Sementara Roscoe Pound, tokoh 
Sociologycal Yurisprudence memandang bahwa hukum sebagai A Tool 
of Social Engginering (alat perekayasa sosial).136 Ini dapat diartikan 
bahwa pemerintah dengan kekuasaan politiknya dapat menjadikan 
sistem hukum sebagai alat untuk mengubah tatanan masyarakat 
ke arah yang lebih baik dan demokratis. Dengan kenyataan sosio-
kultural masyarakat Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Muchtar 
Kusuma Atmaja bahwa hukum itu mempunyai dua fungsi yakni 
sarana pemelihara ketertiban masyarakat dan sarana pembaharuan 
masyarakat. Berkaitan dengan fungsi kedua, maka hukum diperlukan 
bagi proses perubahan secara cepat ditengah bangsa yang sedang 
membangun. Fungsi sistem hukum ini dapat terlaksana dengan 
baik apabila didukung oleh sistem politik yang demokratis melalui 
kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan 
masyarakat. Karenanya hubungan harmonis dan seimbang sangat 
menentukan perwajahan bangsa Indonesia di masa depan. 

13� Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?, (Bandung: Rosdakarya, 1973), h. 47. 

Lihat pula Achmad Ali, Op. cit., h. 28�.  
136 Rescou Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Bharata, 1972), h. 74. 
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$��� .RQÀJXUDVL�3ROLWLN�GDQ�+XNXP�SDGD�2UGH�/DPD�GDQ�
Orde Baru

Pembahasan konfigurasi politik dalam bahasan ini dikaitkan 
dengan konsep “demokrasi” dan konsep “otoriterisme” untuk 
mengidentifikasi pemerintah pada Orde Lama dan Orde Baru 
dikualifikasi apakah demokratis atau otoriter. Dan dari kualifikasi itu 
pula akan dilihat karakter produk hukum yang dilahirkannya serta 
proses-proses pergulatan politik antara aktor dan lembaga politik 
yang diperankannya. Indikator produk suatu hukum dianggap 
responsif atau ortodoks dapat dilihat pada proses pembuatan, 
materil, sifat dan fungsi serta kemungkinan penafsirannya. Sementara 
indikator demokratis atau otoriter suatu konfigarasi politik dengan 
menggunakan pola ala Dahrendorf1 atau Carter dan Herz2 yakni 
melihat suatu negara dari jarak antara realita dan idealita pada 
tatanan masyarakat. Semakin liberal pluralistik suatu negara dianggap 
semakin demokratis dan sebaliknya jika suatu negara melakukan 
hegemoni represif akan dianggap otoriter. 

Dalam praktek sejarah penyelenggaraan pemerintahan negara 
di seluruh dunia antara demokrasi dan otoriter merupakan sesuatu 
yang paradoks dan ambigu.3 Pelbagai negara yang mengklaim 
sebagai negara demokratis telah membawa demokrasi sebagai rute 
yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan yang mana 

1 Baca dalam, Ralf Dahrendorf, .RQÁLN� GDQ� .RQÁLN� GDODP�0DV\DUDNDW� ,QGXVWUL� (Ja-

karta: Rajawali, 1986), h. 339
2 Baca Goendolen M. Carter dan John H. Herz, “Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung 

dalam Spektrum Politik” dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, (Jakarta: 

Gramedia, 1989), h. 88
3 Miriam Budihardjo, “Dasar-dasar…..”, op. cit. h. �0 
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sebenarnya yang dianggap ideal itu.4 Inggris, Perancis dan Amerika 
membawa demokrasi melalui revolusi borjuis yang ditandai dengan 
kapitalisme dan demokrasi parlementer, sedangkan Jerman dan 
Jepang menjelang Perang Dunia II telah membawa demokrasi 
melalui jalan revolusioner yang kemudian berpuncak pada pasisme. 
Negara-negara Eropa Timur khususnya Uni Soviet (sekarang Rusia) 
dan Cina membawa demokrasi melalui rute komunisme-sosialis 
dengan revolusi kaum proletariat seperti revolusi kaum Bolsevick 
tahun 1926 yang membawa Lenin naik ke tampuk kekuasaan. Di 
sini tampak bahwa demokrasi memiliki rumusan yang berbeda-beda 
dengan rute-rute yang pelbagai macam pula. 

Sedangkan negara-negara yang dianggap totaliter atau otoriter 
pun tidak jarang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Bagi 
mereka demokrasi lebih terletak pada substansi untuk membangun 
kesejahteraan rakyatnya dan bukan pada mekanisme yang simbolik–
liberal–pluralistik. Jika negara telah berusaha meletakkan kepentingan 
rakyat sebagai hal yang utama, meskipun ia diperintah secara 
otoriter, menurutnya itu sudah demokrasi. Bagi mereka demokrasi 
adalah semua kegiatan diorientasikan pada upaya membangun 
kesejahteraan rakyat, bukan pada keterlibatan rakyat untuk 
menentukan haluan negara. Dan dalam konteks Indonesia, demokrasi 
dipakai oleh penguasa untuk menjustifikasi pemerintahannya sebagai 
pemerintahan yang dianggap demokratis. Sejak demokrasi liberal, 
demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila dengan rute dan 
karakter demokrasi yang saling berbeda. Karenanya M. Amien Rais 
sebagai tokoh reformasi menyarankan untuk melakukan demokrasi 

4 M. Amien Rais, “Pengantar”, dalam Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta: LP3S, 

1986). 
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tanpa embel-embel di seluruh pemerintahan.
Terlepas dari polemik “ambigous” demokrasi dan otoriter 

memetakan konfigurasi politik dan karakter hukum yang dilahirkan 
pada orde lama dan orde baru akan mengacu pada indikator-
indikator di atas sebagai Mapping Guide untuk menentukan tipologi 
pemerintahan rezim demokrasi atau otoriter. Dalam melihat 
konfigurasi politik dan hukum yang sedang berlangsung digunakan 
pemetaan yang dibagi dalam dua periode. Pertama, periode 1945-
1959, dan kedua periode 1959-1965, sedangkan rezim orde baru 
dimulai tahun 1966-1998. Periodisasi didasarkan pada perubahan 
konstitusi Negara (UUD) dan pergantian kepemimpinan suatu rezim 
sejak naik tahta hingga turun tahta atau saat terjadinya pergantian 
kepemimpinan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perkembangan 
politik dan konstitusi yang mendasarinya telah mewarnai sistem 
pemerintahan negara. Pada periode 1945-1959 ditetapkan dan 
diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 
1945 kekuasaan negara dijalankan sepenuhnya oleh presiden, 
kecuali kekuasaan kehakiman. Pada tanggal 22 Agustus 1945, 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), pada tanggal 16 Oktober 
1945, atas usul KNIP dikeluarkan maklumat Wakil Presiden 
No. X yang memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP. 
Kemudian maklumat pemerintah tertanggal 3 November 1945, 
pemerintah menganjurkan agar dibentuk partai-partai politik.5 
� Bernard Arief Sidharta, 5HÁHNVL� WHQWDQJ� 6WUXNWXU� ,OPX� +XNXP�� 6HEXDK� SHQHOLWLDQ�

tentang Pondasi Kefalsafahan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan 
Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung:Mandar Maju, 1999), h. 17. 

Lihat pula Syamsuddin Haris, Demokrasi di Indonesia; Gagasan dan Pengalaman, (Ja-

karta: LP3S, 1994), h. 111 
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Pokok pikiran maklumat tersebut adalah:6 a) Pemerintah menyukai 
timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai 
politik itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran yang 
ada dalam masyarakat. b) Pemerintah berharap supaya partai-partai 
politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota-
anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.

Dalam maklumat ini, pemerintah melalui wakil presiden Muh. 
Hatta dengan jelas sekali menegaskan pendiriannya mengenai perlunya 
pembentukan suatu sistem multi partai sebagai upaya memperkuat 
perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan,7 dan seruan itu 
disambut luas sehingga terbentuklah partai-partai seperti Masyumi, 
Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai 
NU, Partai Komunis Indonesia (PKI) Partai Sosialis, Partai Katholik, 
Partai Buruh dan lain-lain serta sejumlah Ormas Pemuda dan Wanita 
yang berafiliasi dengan salah satu partai tertentu. Maklumat di atas 
disusul dengan maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 
1945 yang menetapkan bahawa para menteri memegang tanggung 
jawab pemerintahan. Dengan demikian sistem pemerintahan berubah 
dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer tanpa mengubah 
materi  UUD 1945 yang menganut sistem presidensil. 

Perubahan sistem pemerintahan itu merupakan desakan 
golongan Syahrir8 untuk memberlakukan kebebasan berserikat, 
di bawah sistem demokrasi parlementer. Padahal, dalam rapat 
PPKI tanggal 22 Agustus 1945 telah disepakati Partai Nasionalis 

6 Mohammad Hatta, Memoir, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1982), h. 473-474.
7 Ibid 
8 “Golongan Syahrir” atau biasa disebut juga golongan muda revolusioner atau oleh 

John D. Ledge menyebutnya “Kelompok Syahrir” dalam studinya Kaum Intelektual 
dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Syahrir,��-DNDUWD��*UDÀWWL���������
Menurut Ledge jumlah pengikut Syahrir ini berjumlah sekitar 4�-�0 orang dan pada 

umumnya terdiri atas para mahasiswa yang Drop Out dari perguruan tinggi. 
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Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal atau “Partai Negara”.9 Jatuh 
bangunnya kabinet Syahrir yang kemudian terjadi, disebabkan oleh 
belum matangnya sistem politik yang dianut di samping oleh karena 
perbedaan-perbedaan di kalangan elit politik Indonesia tentang 
cara menghadapi Belanda dalam mengukuhkan kemerdekaan, 
dengan latar belakang pertentangan ideologi. Kehidupan sistem 
politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal yang 
dianggap “demokratis” karena partai politik memiliki akses kuat 
untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara melalui 
Badan Perwakilan Rakyat. Sementara pihak pemerintah (eksekutif) 
berada pada posisi “lemah” karena sering dijatuhkan oleh parlemen 
melalui mosi tidak percaya. Paling tidak pada masa ini terdapat lima 
kabinet yang pernah dibentuk yakni, Kabinet Syahrir I, II, III, Amir 
Syarifuddin dan Kabinet Muhammad Hatta.

Periode 1949-1950, lewat proses diplomasi dengan Belanda 
dalam bentuk Komprensi Meja Bundar (2 November 1949) yang 
membicarakan tentang pengukuhan kemerdekaan Indonesia 
berlangsung di Den Haag Belanda, secara dramatis terjadi perubahan 
sistem politik dan struktur ketatanegaraan dengan diberlakukannya 
konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 
1949. Perubahan sistem politik ketatanegaraan itu didasari pada 
keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia setelah Jepang 
kalah perang melawan sekutu dengan membonceng tentara-tentara 
sekutu yang sebenarnya bertugas untuk melucuti tentara Jepang. 

Belanda secara sepihak menduduki beberapa kota di Indonesia, 
dan mendirikan kembali pemerintahan Belanda. Dengan sikap 
itu, rakyat kembali melawan Belanda bagaikan air bah yang tak 

9 Widopo, Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya, (Jakarta: 

Yayasan Idayu, 1978), h. 11 



102 Konfigurasi Politik dan Penegakkan Hukum di Indonesia

dapat dibendung, sehingga menyadarkan pihak Belanda bahwa 
revolusi rakyat tak dapat diselesaikan hanya dengan cara perang 
konvensional biasa. Maka dipilihlah taktik pecah belah yaitu usaha 
menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat. 
Sehingga Republik Indonesia yang dulu didirikan di atas susunan 
kesatuan diarahkan menjadi serikat yang terdiri dari negara-negara 
bagian. Harapan Belanda dengan taktik itu antara negara bagian bisa 
diadu domba sehingga jika terjadi krisis, Belanda dapat mengambil 
kesempatan menguasai Indonesia.

Beberapa negara bagian yang tergabung dalam Republik 
Indonesia Serikat (RIS) itu, yaitu negara Indonesia Timur (1946), 
Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara 
Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), Negara Madura 
(1948), dan beberapa negara lain yang ketika itu masih dalam tahap 
persiapan. Rekayasa itu bersamaan dengan penyerangan Belanda 
dalam Agresi I (1947) dan Agresi II (1948) agar dapat menimbulkan 
efek sosio-psikologis. Tetapi rekayasa Belanda itu dapat dibaca 
oleh para Founding Fathers sehingga Indonesia pun secara sepihak 
menyatakan bahwa konstitusi RIS tidak berlaku dan digantikan 
dengan UUD baru yang merupakan hasil rumusan dari para tokoh-
tokoh bangsa Indonesia tanpa intervensi pemerintah Belanda.

Keberlakuan konstitusi RIS ini hanya berlangsung 7 Bulan, 
karena pada tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan konstitusi baru, 
yaitu UUD 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer 
yang liberal. Dengan demikian, perubahan sistem politik 
ketatanegaraan kembali terjadi, dalam kurung waktu ini masalah 
ekonomi, pendidikan, sosio-kultural dengan perkembangan politik 
lainnya, termasuk tatanan hukum praktis belum memungkinkan 
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untuk dibenahi dan ditangani secara wajar oleh karena singkatnya 
masa pemerintahan dengan seringnya terjadi pergantian kabinet.

Periode 1950-1959, pemerintahan parlementer berdasarkan 
UUD sementara itu, menganut Sistem Multi Partai (Multy Party 
System) yang bercorak liberal-individualistis pemilihan umum tahun 
1955 memperlihatkan berperangnya lebih dari  20 partai politik 
yang menonjolkan pola parokial dan pola kaula, pengelompokan 
politik dan kesetiaan politik terutama didasarkan  pada ikatan-
ikatan primordial dan pathernalistik. Hal ini misalnya tampak dari 
pengelompokan politik yang berpola aliran.10 Dalam pola aliran 
ini, sebuah partai politik yang besar berperang sebagai kekuatan 
inti dan payung dari kelompok-kelompok organisasi yang saling 
berkaitan dan mendukung partai politik tersebut. Misalnya, pada 
partai Nahdatul Ulama (NU) mendirikan organisasi pendukung 
yakni wanita muslimat, pemuda anshor, Pertanu, Perbunu, IPPNU 
dan sebagainya. Dalam itu, pertentangan antar partai politik yang 
mewarnai pertentangan politik bersumber pada pertentangan 
Ideologi, yakni Nasionalisme, Islam dan Marxisme.11 Perkembangan 
tadi menyebabkna ketidak stabilan politik dan gerakan separatisme 
dengan pemberontakan bersenjata, yang juga mempengaruhi pelbagai 
bidang lainnya, terutama bidang sosial-ekonomi dan politik. 

Keadaan itu mendorong angkatan bersenjata melibatkan diri 
secara aktif dalam kehidupan politik praktis. Hal ini dibuktikan dengan 
peristiwa tanggal 17 Oktober 1952 yang menuntut dibubarkannya 

10 Ibid., h. 24 
11 Perdebatan-perdebatan ideologis dalam Sidang Konstituante (19�6-19�9) 

memperlihatkan begitu kuatnya tarik-menarik kepentingan Anggota Majelis dalam 

Perumusan Dasar, Struktur dan Sistem Pemerintahan Negara. Untuk kajian lebih 

lanjut, lihat Adnan Buyung Nasution, The Aspiration of constitusional Government 
in Indonesia, A Socio-Legal Study of The Indonesia Konstituante 1956-1959, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1992). 
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parlemen, antara lain akibat kecenderungan sebahagian anggota yang 
lebih memprioritaskan kepentingan golongan ketimbang kepentingan 
bersama. Jatuh bangunnya kabinet-kabinet selama priode ini sebagian 
besar disebabkan oleh kuatnya kepentingan partai, kelompok dan 
golongan dikedepankan, sehingga kepentingan Nasional terabaikan. 
Perbedaan pendapat ataupun ketidak-puasan satu partai terhadap 
kebijakan politik anggota kabinet dari partai lain, pada umumnya 
bermuara pada sikap oposisi terhadap kabinet yang memerintah, 
yang pada gilirannya bukan saja memperlemah dukungan, melainkan 
“memaksa” kabinet untuk mundur atau mengundurkan diri.12 

Pertentangan Ideologis yang berkepanjangan melumpuhkan 
kabinet dan konstituante hasil pemilihan umum 1955, yang 
membuka peluang dan mendorong Soekarno dengan dukungan 
Angkatan Darat akhirnya mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 
1959 dengan maksud membubarkan Konstituante mencabut UUD 
sementara 1950 dan kembali ke UUD 1945. Dengan itu, berakhirlah 
sistem politik demokrasi liberal dan memunculkan sistem politik 
baru yang dinamai “Demokrasi Terpimpin”13 oleh Soekarno. Konsep 
demokrasi ini diangap “sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia”, 
12 Mengenai persaingan antara partai ini, lihat karya Herbert Feith, The Decline of 

Cogeti Fungsional Democracy In Indonesia, (Ithaca N.Y.: Cornell University Press, 

1964). Lihat pula Wilopo, Kemelut Demokrasi Liberal; Surat-surat Rahasia Bayd R. 
Campton, (Jakarta: LP3S, 1993). Bandingkan dengan Rusadi Kartaprawira, Sistem 
Politik Indonesia, (Bandung: Tribisana, 1977). 

13 Konsep demokrasi terpimpin memiliki akar-akar geneologis dari pemikiran tradisional 

Jawa. Akar-akar geneologis itu dapat ditemukan dalam pemikiran R.M. Sutatmo 

Suryokusumo (1888-1924) mengenai “Manunggalnya demokrasi dan kepemimpinan”. 

Menurutnya, agar tercapai masyarakat sama rata dan sama rasa tanpa merusak 

tata tentram-karta-raharja, demokrasi harus disertai kebijaksanaan. Kebijaksanaan 

itu sendiri hanya bisa datang Sang Pandito yang telah melakukan tapa brata, dan 

Sang Pandito itulah yang memimpin keluarga atau negara. Pemikiran ini kemudian 

dikembangkan oleh Kihajar Dewantara sehingga menjadi falsafah perguruan Taman 

Siswa (1922). Lihat Kenji Tsuachiya, “Perjuangan Taman Siswa dalam Pendidikan 

Nasional”, dalam Akira Nagazumi, Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 1986), h. 206. 
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sementara demokrasi liberal dinilai sebagai barang impor dari Barat 
yang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan (kekeluargaan) 
bangsa Indonesia.14     

Periode 1959-1965, demokrasi terpimpin di bawah kendali 
Presiden Soekarno dalam prakteknya menjurus pada pola sistem 
politik yang otoriter. Partai politik yang menjamur pada demokrasi 
liberal, perlahan-lahan tapi pasti, dibatasi bahkan dibubarkan. 
Pada  pemilu 1955 partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu 
berjumlah 28 partai yang memperoleh suara dari puluhan partai 
lama, lalu Soekarno menyederhanakan jumlah partai sehingga 
hanya tinggal 10 partai yang diperkenankan tetap hidup, yakni: 
PNI, PKI, PSSI, NU, PERTI, IPKI, MURBAH, PARTINDO, Partai 
Katolik dan PARKINDO. Sementara Masyumi sebagai partai 
pemenang pemilu 1955 dibubarkan pada tahun 1960 disusul dengan 
Partai Sarekat Islam (PSI).15 Pembubaran kedua partai tersebut 
oleh Soekarno dituduh terlibat pemberontakan dalam Parmesta/
PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) tahun 1958 
dan para pemimpinnya ditangkap, antara lain: Muhammad Natsir, 
Syarifuddin Prawiranegara dan Baharuddin Harahap, sementara 
Prawoto Mangkusasmita, Muhammad Rum, Hamka dan Kasman 
Singodimedjo dipenjarakan karena sikap pertentangannya dengan 

14 Perubahan sistem politik tersebut melalui dekrit Presiden, sesungguhnya tidak 

semata-mata oleh karena ketidak-stabilan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh 

merosotnya ketokohan (Sang Pandito) Bung Karno dalam sistem parlementer yang 

dipimpin Perdana Menteri dan Kabinetnya. Merosotnya ke-Pandito-an itu ditandai 

dengan ditolaknya keinginan Soekarno memasukkan PKI dalam kabinet pemerintahan 

oleh PNI, Masyumi dan NU sebagai hasil Pemilu 19��. Lihat dalam Benhard Ochm, 

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta: LP3S, 1987), h. 190. Lihat pula 

Yahya Muhaemin, Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3S, 

1991), h. 42. 
1� Syamsuddin Haris, Op. cit., h. 128. Tentang sepak terjang Masyumi sebagai partai 

politik yang berasaskan Islam, baca dalam Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan 
Fundamentalisme dalam Politik Islam, (Jakarta: Paramadina, 1999).  
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Soekarno.16 
Alasan membungkam dua partai  “pembangkang” Masyumi 

dan PSSI hanya semata-mata taktik Soekarno mengubur partai-
partai sambil mencari bentuk atau pola kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul yang relevan dengan kondisi Indonesia,17 di 
samping meredam upaya serangan terhadap dirinya, khususnya 
dari Masyumi dan PSSI. Dengan kata lain, Bung Karno tidak 
sekedar bertindak atas nama “Rasionalisasi” jumlah partai 
yang sesungguhnya, melainkan juga menyeleksi dan menggilas 
kekuatan-kekuatan politik yang dianggap menghambat jalannya 
“Revolusi yang belum selesai”. Bagi Soekarno, keputusan untuk 
menganjurkan pembentukan partai-partai pada bulan November 
1945 merupakan kesalahan besar, seperti yang dikatakannya: 

“Di dalam bulan November 1945, terus terang saja kita membuat 
satu kesalahan yang amat besar yaitu kita menganjurkan 
dibangunkan partai, partai, partai. Itu salah satu kesalahan: 
November 1945 ! No Wreekt Let Zich !!!. Sekarang boleh 
lihat keadaan saudara-saudara !!! kecuali kita terkena penyakit 
kedaerahan dan kesukuan kita terkena oleh penyakit kepartaian 
yang …. aduh, aduh…. Saudara-saudara, kita menjadi berhadap-
hadapan satu sama lain”.18

Soekarno bahkan lebih jauh menganjurkan dikuburnya partai-

16 Masykuri Abdullah, Demokrasi Dipersimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim 
Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 

h. 38. Lihat pula, Bachtiar Effendi, Op. cit., h. 111 dan Syamsuddin Radjab, Oposisi 
Di Tengah Pergolakan Politik di Indonesia: Perspektif Islam, (Skrpisi, Makassar, IAIN 

Alauddin, 1999), h. 34. 

17 Syamsuddin Haris, Loc. Cit.
18 Soekarno, “Marilah Kita Kubur Partai”, dalam Herbert Feith dan Lance Castle (ed.), 

Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, (Jakarta: LP3S, 1988), h. 63 
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partai yang dianggap telah melahirkan perpecahan tersebut: 

“Saya anjurkan, adakanlah musyawarah satu sama lain untuk 
mengatur partai-partai. –Lantas saudara-saudara bertanya, 
kenapa dianjurkan untuk mengubur partai-partai ?…. Saudara-
saudara bertanya, partai-partai kok dikubur, tidakkah itu 
mengubur demokrasi?. Tidak saudara-saudara…… maksud 
saya ialah, saudara-saudara untuk mengadakan penyehatan. 
Bagaimanapun juga tidak ada satu manusia dapat membenarkan 
40 partai dalam tanah air kita ini!!! Saudara tidak dapat 
membenarkan…… Saudara tidak dapat membenarkan…… 
Saudara tidak dapat membenarkan, kita semua tidak dapat 
membenarkan, adanya banyak sekian partai. Hal ini harus 
dirasionalkan, harus rasionaliseer, harus disehatkan”.19

Dengan kebijakan seperti itu, partai partai poltik perannya 
semakin terbatas, lemah dan tidak manpu terlibat aktif dalam 
melahirkan kebijakan pemerintahan. DPR Gotong Royong yang 
dibentuk Soekarno menggantikan DPRS, keanggotaanya dianggap 
atau ditunjuk oleh Soekarno selaku Presiden/Mandataris MPR  
sekaligus sebagai “pemimpin besar revolusi”, tidak mencerminkan 
perwakilan rakyat, sehinggga tidak ada lagi mekanisme yang 
memungkinkan pemerintah mempertanggung jawabkan tugas dan 
pekerjaannya kepada rakyat. DPR-GR menjadi semacan badan 
pembantu pemerintah atau bagian dari eksekutif yang membenarkan 
setiap kebijakan yang diambil oleh Soekarno. Malah dengan 
membentuk Dewan Nasional yang diketuainya sendiri, berakhirlah 
pula prinsip kedaulatan rakyat yang di anut UUD 1945, yang 

19 Ibid, h. 6�. 
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sebenarnya menjadi landasan konstitusional demokrasi terpimpin. 
Sultan Takdir Ali Syahbana, seorang pemikir sosialis dan 

politikus mengkritik sistem politik demokrasi terpimpin dengan 
mengatakan bahwa: 

“Posisi Soekarno sebagai Presiden dan pemimpin besar revolusi 
Indonesia yang menguasai kekuasaan Eksekutif, Legeslatif dan 
Yudikatif tidak jauh beda dengan kekuatan absolut raja-raja 
masa lalu, yang mengklaim sebagai ingkarnasi dewan atau wakil 
Tuhan di dunia”.20

Kekuasaan besar yang demikian itu, mendorong lahirnya 
organisasi di bawah permukaan untuk melawan sistem pemerintahan 
yang otoriter. Kelompok-kelompok yang merasa ditipu dalam sidang 
BPUPKI hingga sidang-sidang Konstituante mengenai perdebatan 
kekuasaan negara tampil semakin frontal melawan tirani dengan 
mendeklarasikan daerah dan negara Indonesia sebagai negara yang 
berdasarkan Islam. Di Jawa Barat Kartosoewirdjo mengangkat 
dirinya sebagai Imam (Presiden) Negara Islam Indonesia (NII),21 di 
Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakkar,22 di Aceh Daud Beaureauh23 
dan daerah-daerah lain semakin bergejolak.

Dalam manifesto politik (manipol) yang disampaikan pada 
pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 dirinci program yang akan 
dilakukan melalui rumusan sistematis sebagai slogan UUD 1945, 
Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin 

20 Faisal Ismail, Op. cit., h. 97. 
21 Baca Al-Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. 

Kartosoewirdjo: Data dan Fakta Sejarah Darul Islam, (Jakarta: Pustaka darul Falah, 

1999). 
22 Baca Abdul Kahar Muzakkar, Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran 

Politik Pemerintahan Soekarno, (Jakarta: Darul Falah, 1999). 
23 Baca Al-Chaedar , Aceh Bersimbah Darah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). 
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dan kepribadian Indonesia atau dikenal dengan Usdek.24 Manifesto 
ini kemudian didukung oleh Angkatan Darat dibawah Komando 
Abdul Haris Nasution dengan pemikiran bahwa dengan UUD 1945 
membuka peran lebih aktif Militer dalam politik praktis dan duduk 
dalam dewan bersama dengan kekuatan revolusi lainnya. Dan PKI 
tampil sebagai partai penyokong utama Soekarno di saat partai 
lain lemah tak berdaya. Dengan demikian konstalasi sistem politik 
demokrasi terpimpin hanya berada pada tiga poros kekuatan yakni 
Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. Ketiganya saling memanfaatkan 
sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Soekarno dibutuhkan 
oleh PKI untuk menjadi pelindung melawan Angkatan Darat dan 
partai yang berbasis Islam sedangkan Angkatan Darat membutuhkan 
Soekarno untuk memberi legitimasi keterlibatannya dalam politik. 
Soekarno sendiri membutuhkan PKI dalam rangka melawan Angkatan 
Darat dengan basis massa yang sangat kuat dan dapat dikerahkan 
secara efektif sebagai dukungan untuk mendengarkan pidato 
Soekarno.25 Dan Angkatan Darat dibutuhkan untuk melemahkan 
partai-partai politik tanpa harus mati sama sekali, maka parpol-
parpol itu eksistensinya terpinggirkan tanpa peran politik yang berarti 
kecuali dukungan kepada Soekarno. Dalam pola landasan seperti itu 
Soekarno menjadi penyeimbang diantara PKI dan Angkatan Darat.

Berdasarkan hubungan ikatan kekuasaan yang tersentralisir 
kepada Soekarno maka semakin menguatkan dirinya untuk 
menyatukan segala ideologi dan untuk mengatasi segala pertentangan 
antara partai politik sebagaimana pengalaman demokrasi liberal, 
lahirlah konsep Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) sebagai 

24 Yahya Muhaemin, Loc. Cit. 
2� Muchtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971,(Jakarta: LP3S, 

1989), h. 4�. 
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bentuk kompromi untuk memenuhi ambisi politiknya.26 Kebijakan 
itu menimbulkan reaksi keras dari pelbagai kalangan, termasuk Bung 
Hatta sendiri, sesama proklamator. Demokrasi sekedar Lips Service 
kebijakannya banyak bertentangan dengan nilai-nilai Undang-
Undang Dasar 1945, sebagai pemimpin besar revolusi sekaligus 
sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata menjadikannya 
sebagai penguasa otoriter bahkan totaliter yang dapat melakukan 
apa saja atas nama revolusi dan NASAKOM. Akibat semakin 
derasnya perlawanan anti Soekarno dan stabilitas negara semakin 
tidak terkendali, serta munculnya resesi ekonomi yang mencampai 
inflasi 650 % menyebabkan harga bahan pokok melonjak naik dan 
dalam waktu yang bersamaan dibangun megah proyek Tugu Monas 
atas hasil konsesi dengan Jepang. Keadaan ini semakin diperparah 
atas retaknya hubungan antara PKI dengan Angkatan Darat yang 
memang hanya didasari dengan hubungan kepentingan dan saling 
memanfaatkan, akhirnya meletup dalam bentuk usaha Coup D’etat 
PKI yang disebut G.30.S/PKI yang berhasil digagalkan oleh Angkatan 
Darat dan kekuatan organisasi masyarakat lainnya khususnya umat 
Islam. 

Kegagalan kudeta G.30.S/PKI, mengakhiri sistem politik 
demokrasi terpimpin itu dan menciptakan peluang baru dan kekuatan-

26 Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, (Vol. II, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah 

Bendera Revolusi, 1964), h. 376. Ideologi Nasakom pada masa Demokrasi Terpimpin 

merupakan benang merah gagasan Soekarno sejak tahun 1920-an. Pemikirannya bersi-

fat sintetis, ia mensintesakan, menggabungkan dan melebur aliran-aliran dan ideologi 

yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain, ke dalam satu kesatuan simbolik 

yang dibuatnya sendiri. Hal ini tercermin dalam upayanya mempersatukan ideologi-

ideologi besar seperti Nasionalisme, Islam dan Marxisme pada tahun 1926, kemudian 

pemerasan Pancasila menjadi Tri sila (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ke-

tuhanan) dan Eka sila (Gotong Royong) pada tahun 194�. Dengan demikian jelas bahwa 

Nasakom bukanlah dalam rangka kepentingan demokrasi melainkan perwujudan bagi 

sebuah bangsa yang tidak hanya amat majemuk tetapi juga begitu luas secara geogr-

UDÀV�
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kekuatan politik anti-komunis yang dalam peryataannya akan 
komitmen pada cita-cita pembaharuan di seluruh bidang kehidupan 
bangsa Indonesia melalui pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, semuanya itu untuk 
memenuhi amanat penderitaan rakyat. Soekarno diberhentikan 
secara konstitusional oleh MPRS. Karena dianggap tidak dapat 
mempertanggung jawabkan musibah nasional G.30.S/PKI dengan 
ditolaknya pidato pertanggung jawaban presiden yang diberi judul 
NAWAKSARA. Sedangkan PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai 
partai terlarang karena telah mengkhianati negara dan keinginannya 
mengganti ideologi negara dan Soeharto sebagai pemeran utama 
dalam pentas politik era Orde Baru, suatu era yang dipakai sebagai 
nama pengganti era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang 
kemudian disebut Orde Lama.

Periode Orde Baru (1966-1998) krisis politik yang berat itu 
ditandai dengan pelbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar dan 
ormas-ormas Underbouw parpol-parpol yang lemah pada zaman 
demokrasi terpimpin yang semuanya didukung oleh Angkatan Darat 
serta gagalnya kudeta G.30.S/PKI akhirnya memaksa Soekarno 
mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) 
1966 ditujukan kepada Soeharto untuk: 1) Mengambil segala 
tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan 
ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya 
revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan 
pimpinan/presiden/panglima tertinggi/pemimpin besar revolusi/
mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik 
Indonesia  dan melaksanakan  dengan pasti segala ajaran pemimpin 
besar revolusi. 2) Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah 
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dengan panglima-panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 
3) Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam 
tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Surat perintah 
tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat kuat dan efektif 
bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung 
politik.27 

Pembersihan terhadap tokoh-tokoh PKI dan pendukung 
Soekarno yang diduga terlibat dalam kudeta G.30.S/PKI mulai 
dilakukan dengan dikeluarkannya pengumuman presiden yang 
ditanda tangani Soeharto pada tanggal 18 Maret 1966, berisi 
pengamanan  terhadap beberapa Menteri Kabinet Dwikora yang 
dianggap terlibat dalam gerakan G.30.S/PKI. Di samping itu, 
penindakan pula dilakukan terhadap mereka yang ada di birokrasi, 
militer dan DPR.28 Pada sidang Umum MPRS tahun 1967 kekuasaan 
presiden Soekarno dicabut yang sekaligus mendudukkan Soeharto 
sebagai pejabat Presiden sebagai pejabat presiden melalui ketetapan 
MPRS Nomor: XXXIII/MPRS/1967. Setahun kemudian melalui 
TAP Nomor: XLIII/MPRS/1968 Soeharto diangkat menjadi 
presiden defenitif.29 Rezim orde baru yang bertekad melaksanakan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan 
konsekuen dalam seminar kedua Angkatan Darat di Bandung telah 
27 Supersemar ini dikeluarkan setelah tiga Jenderal yakni Ahmad Basuki, Amir Mahmud 

dan M. Jusuf datang menghadap kepada presiden Soekarno untuk melaporkan hal 

ikhwal perkembangan situasi dan kondisi negara. Mengenai sebab musabab keluarnya 

Supersemar hingga saat ini masih menjadi tanda polemik dan kontraversi oleh karena 

sebagian pihak menilai Supersemar itu terpaksa dikeluarkan Soekarno karena di bawah 

todongan pistol oleh ketiga jenderal suruhan Soeharto tersebut. Ada pandangan 

lain bahwa Supersemar adalah “Kudeta” tak berdarah yang dilakukan oleh militer 

terhadap pemerintahan Soekarno. 
28 Joemiarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 

h. 140. Lihat pula, Muchtar Ma’oed, Op. cit., h. �2-�3. dan Moh. Mahfud, MD., “Politik 

Hukum….”, Op. cit., h. 198. 
29 G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., (Ed) Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya 

�2WRELRJUDÀ�� (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), h. 18�-192, 2004. 
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dirumuskan garis strategis pemerintahan baru guna pencapaian 
tekad tersebut.30 Rumusan strategis itu pada prinsipnya dapat dibagi 
dalam tiga program besar. 1) Stabilitas nasional, 2) Ekonomi, dan 
3) Pemerataan hasil-hasil pembangunan atau dikenal dengan istilah 
Trilogi Pembangunan.

Pada masa awal rezim Orde Baru menampakkan harapan positif 
bagi masyarakat dengan adanya kebebasan bagi warga mengespresikan 
aspirasi politiknya. Partai politik, Organisasi masyarakat dan Pers diberi 
ruang gerak yang begitu luas sebagai pertanda ditemukannya kembali 
kemerdekaan yang pernah dirampas oleh rezim Orde Lama dengan 
demokrasi terpimpinnya. Para politisi Islam yang dipenjarakan pada 
masa Soekarno dilepas, harapan menghidupkan kembali Masyumi 
golongan Islam terbuka peluang besar dengan keikutsertaan mereka 
bersama Angkatan Darat, menumpas PKI dan para pendukungnya,  
Kelompok Cendikiawan, Hakim, Advokat, dan pelbagai profesi 
dan kelompok masyarakt lainnya dengan lantang menyerukan 
pembaharuan sistem politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan 
untuk membatasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Tuntutan 
itu dijawab oleh pemerintah dengan membuat agenda rumusan 
reformatif tentang reorganisasi pemerintah, pertanggung jawaban 
eksekutif  kepada parlemen, diperketatnya pengadilan, diberikannya 
hak Judicial Review oleh Mahkamah Agung dan perumusan RUU 
tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi sayang suasana “liberalis” seperti 
itu hanya berlangsung singkat (1967) bersamaan dengan langkah-
langkah pemerintah dalam menggarap format sistem politik baru 
sambil melakukan –yang dalam bahasa mahfud– emaskulasi terhadap 
partai-partai dan membangun partainya sendiri. Setelah format baru 

30 Rumusan Strategis Pemerintahan Orde Baru tersebut dapat dilihat dalam, Moh. Mah-Rumusan Strategis Pemerintahan Orde Baru tersebut dapat dilihat dalam, Moh. Mah-

fud, MD., “Politik……”, Op. cit., h. 200-201. 
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itu ditemukan Liberalian bergeser ke Otoritarian yang pada gilirannya 
mengantarkan dan menjadikan Orde Baru sebagai penguasa yang 
kuat. Langkah-langkah untuk menjadikan dirinya sebagai penguasa 
kuat meliputi penggarapan rekayasa Undang-Undang Pemilu, 
pembatasan peran parpol, dan pembentukan Golkar sebagai partai 
pemerintah.31 Tiga dasawarsa dalam sejarah pemerintahan Orde 
Baru di bawah Soeharto hampir tidak ada perubahan-perubahaan 
mendasar dan justeru semakin memperkokoh kedudukannya. 
Eksploitasi, despotisme, deparpolisasi, dan deideologisasi merupakan 
rangkaian kebijakan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan 
dukungan militer sebagai Instrumen refresifnya.32 Oleh C. Wright 
Mills (ilmuwan Amerika) berpendapat tentang hal di atas bahwa 
semua politik pada hakekatnya adalah pertarungan kekuasaan. Dan 
hal yang paling pokok dari kekuasaan adalah kekerasan.33 

Format politik Orde Baru mencoba menciptakan keseimbangan 
antara konflik dan konsensus. Penciptaan keseimbangan tersebut, 
menurut Alfian tergantung kebutuhan. Pada suatu saat yang lain 
adalah konsensus atau Demokrasi Gelang Karet. Kebebasan dan 
keterbukaan pada suatu saat dikedepankan sedang pada saat 
yang lain sebaliknya. Kalau pada masa Orde Lama pembangunan 
diletakkan pada bidang politik, maka Orde Baru mengubahnya 
menjadi Ekonomi. Jargon “Politik No, Ekonomi Yes” seringkali  
disuarakan pada awal pemerintahan Orde Baru. Pengorde-baruan 
juga berlangsung dalam hal Orientasi Pemikiran Sosial, Politik dan 
Ekonomi, yang pada masa Orde Lama tekanannya sangat Ideologis 
31 Ibid, h. 217-223. 
32 Catatan mengenai kejahatan politik dan kekuasaan Orde Baru, lihat dalam, J.A. Win-Catatan mengenai kejahatan politik dan kekuasaan Orde Baru, lihat dalam, J.A. Win-

ters, Dosa-dosa Politik Orde Baru, (Jakarta: Djambatan, 1999), lihat pula, Sukandi 

A,K., (ed.) Politik Kekerasan Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1999). 
33 Riswanda Imawan, Membedah Politk Orde Baru: Catatan Dari Kaki Gunung Merapi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. ix. 
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dan Politis. Karena itulah para pendukung Orde Baru menjadikan 
Counters Idea (Pemikiran-pemikiran tandingan) sebagai suatu bentuk 
penglegitimasian secara ilmiah melalui Think Tank yang diberi nama 
Center for Strategis and International (CSIS).34 Di sinilah muncul 
ide-ide pragmatik, deidologisasi, deparpolisasi, Program Oriented, 
Developmentalism, dan lain-lain.35

Penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Orde Baru ditandai 
dengan, 1) Peranan Eksekutif (negara) yang sangat kuat, militer 
satu-satunya pemain utama di atas panggung politik nasional dan 
legitimasi peranan mereka dihadirkan melalui konsep Dwi Fungsi 
ABRI36. 2) Upaya membangun sebuah kekuasaan organisasi politik 
sipil sebagai perpanjangan tangan ABRI dalam politik, maka dengan 
segala cara dilakukan untuk memenangkan GOLKAR dan partai lain 
dimarginalisasikan setelah diberlakukannya asas tunggal. Upaya ini 
berhasil pada pemilu 1971 dan pemilu-pemilu berikutnya dengan 
terciptanya sistem kepartaian yang Hegomonik (Hegomonic Party 

34 Leo Suryadinata, Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik, (Jakarta: LP3S, 

1992), h. 33. 
3� Fachri Ali dan Bachtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran 

Islam Orde Baru, (Bandung: Mizan, 1984), h. 9�. 
36 Konsep Dwi fungsi atau dikenal dengan konsep Midle Way (Paham Tengah) semula 

dikemukakan oleh A.H. Nasution bahwa militer di samping sebagai fungsi tempat un-

tuk mempertahankan eksistensi negara juga harus berusaha untuk menciptakan atau 

menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbuka dengan baik. Menurutnya lan-

dasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni UUD 194� 

yang menyebut-nyebut adanya golongan dalam anggota MPR. Militer adalah golongan, 

sehingga berhak untuk terlibat dalam melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai kekua-

tan sosial politik. Tetapi Dwi Fungsi --yang dimaksudkan A.H. Nasution-- tidak sama 

dengan fungsi yang dipraktekkan oleh Soeharto. Studi tentang militer Indonesia di 

masa Orde Baru dapat dilihat dalam, Harold Crouth, Militer dan Politik di Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Harapan, 1986); Soebijono (dkk), Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan 
Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada Univer-

sity Press, 1993); Bilveer Singh, Dwi Fungsi ABRI, Asal Usul, Aktualisasi dan Imple-
mentasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan,(Jakarta: Gramedia, 199�); M. Najib 

Azca, Hegemoni Tentara, (Yogyakarta: LkiS, 1998); TH. Sumarthana (et.all)., ABRI dan 
Kekerasan, �<RJ\DNDUWD��,QWHUÀGHL���������
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System),37 3) Tekanan pada pendekatan keamanan (Security Approach) 
dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan (Prosperity 
Approach) dalam pembangunan politik untuk menciptakan stabilitas 
politik,38 4) Menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi 
sosial dan jaringan korporatis (HKTI, HKNI, SPSI, KNPI, KORPRI, 
dan lain-lain).  Korporatisme negara menyerap semua unsur dalam 
masyarakat menjadikan birokrasi “menggurita” pada semua struktur, 
sedang posisi masyarakat sangat lemah.39

Konstruksi sistem politik Orde Baru di atas, sungguh-sungguh 
telah menempatkan sistem militer sebagai kekuatan politik dominan 
pada bagian lain, Umat Islam40 -tepatnya Islam politik- berkeinginan 
untuk merehabilitasi Masyumi dan keinginan untuk mendirikan 
partai Islam, PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia) hanya sekedar 
harapan yang tidak mungkin terwujud tanpa “restu” pemerintah. 
Dengan logika stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi 
praktis seluruh kehendak masyarakat dikendalikan oleh negara, 
pemerintahan rezim Orde Baru. Kenyataannya, harapan Islam politik 
itu ditolak oleh pemerintah karena dianggap pemakaian label agama 
dapat mengancam stabilitas nasional. 

Di sinilah dimulainya hubungan Islam dan negara bersifat 
antagonistik. Pemerintah Orde Baru semakin memantapkan 
kekuasaannya karena segera melakukan kontrol yang lebih kuat 
37 Lihat Daniel Dhakidae, Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang  Naik dan Surut 

Partai Politik dalam Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta: LP3S, 1991), h. 198. Lihat 

pula, William R. Liddle, Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan-kekuasaan 
Politik, (Jakarta: LP3S, 1992).

38 Moh. Mahfud, MD., Op. cit., h. 207.
39 Abd. Asis Taba, Op. cit., h. 189. 
40 Membicarakan Indonesia dalam pelbagai seginya tanpa “merekeng” peran Islam 

atau Islam-politik adalah kesia-siaan, tanpa arti dan ahistoris, tidak hanya karena 

jumlahnya yang mayoritas tetapi di dalamnya terdapat sistem yang komprehensif dan 

sebagai agama revolusioner yang membebaskan manusia dari segala bentuk ketidak-

manusiaan.
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terhadap kekuatan politiik Islam, terutama kelompok Islam politik 
yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pemerintah. 
Kekuatan itu didasari dengan pertimbangan: Petama, Munculnya 
radikalisasi Islam yang berjuang membentuk Negara Islam Indonesia 
sebagaimana telah terjadi pada masa sebelumnya. Kedua, Tampilnya 
kembali partai-partai Islam dalam percaturan politik nasional akan 
mengundang simpati dan dukungan yang sangat besar. Terbukti 
dengan semangat keislaman dapat menumbangkan rezim Orde 
Lama dan dikuatirkan dapat berlanjut pada mencuatnya persoalan-
persoalan ideologis terutama yang akan dibawa oleh partai-partai 
Islam. Ketiga, kekhawatiarn merebaknya issu primordialisme di 
tengah masyarakat termasuk masalah agama -Versi Pemerintah- 
apalagi pada saat itu pemilu direncanakan akan berlangsung pada 
1968. Keempat,  kuatnya pengaruh tokoh-tokoh Islam, sehingga 
dalam Sidang Umum MPRS 1968 ada usaha untuk melegalisasi 
kembali Piagam Jakarta. Untuk menghindari pertentangan 
yang mengarah pada radikalisasi elit Islam politik, pemerintah 
menyetujui pendirian PARMUSI pada tanggal 5 April 1967 
setelah gagalnya usaha untuk merehabilitasi Masyumi sebagai 
bentuk kompromi politik. Dan dalam perkembangannya, partai 
itu lebih dikendalikan oleh pemerintah dengan pelbagai intervensi 
kepentingan politik kekuasaan.

Hubungan antara Islam dan negara dalam Orde Baru, oleh Abdul 
Azis Taba membagi dalam tiga periode,41 Periode Pertama (1967-
1982) hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru ditandai oleh pola 
yang bersifat antagonistik dengan dimilikinya posisi hegemonik oleh 
negara, sedangkan Islam berada dipinggiran. Dalam pola hubungan 
ini Islam dan negara saling berlawanan, bahkan cenderung terlibat 
41 Ibid, h. 26-28.
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konflik. Periode kedua (1982-1985) dalam periode ini sifat antagonistik 
masih tetap, akan tetapi kedua belah pihak berupaya untuk perlahan-
lahan mengurangi kecurigaan dengan saling memahami posisi dan 
potensi masing-masing. Negara memandang penduduk Islam yang 
merupakan mayoritas penduduk bangsa sebagai faktor sangat 
menentukan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya Islam mulai 
menampakkan negara dalam posisi yang tidak konfrontatif. Periode 
ini disebut dengan resiprokal-kritis. Periode ketiga (1985-1998), pola 
hubungan berubah menjadi akomodatif, yaitu satu dengan yang 
lain saling mengisi dan meminimalkan hubungan yang antagonistik 
bahkan cenderung menghindari konflik. 

Upaya mengukuhkan kekuasaan Soeharto agar lebih besar tak 
tergoyahkan oleh siapa dan pihak manapun, ia melakukan bentuk-
bentuk kebijakan resimentasi sebagai berikut: Fase pertama, adalah 
fase konsolidasi awal rezim (1967-1974). Pada fase ini rezim Orde 
Baru baru saja terbentuk dan sedang menata aliansi di dalam dirinya 
secara internal. Soeharto dalam fase ini belum diperhitungkan bahkan 
awalnya kurang diperhitungkan oleh banyak orang. Soeharto masih 
menjadi bagian dari kekuatan politik militer secara kolektif, belum 
menjadi kekuatan mandiri. Siasat penundaan pemilu yang semula 
direncanakan 1968 akhirnya baru terlaksana pada tahun 1971 guna 
lebih mematangkan dan mengkosolidasikan kekuatannya dengan 
pelbagai kebijakan dan perangkat aturan yang mendukungnya. 
Hasil pemilu 1971 mulai menancapkan kuku kekuasaannya ditandai 
dengan kemenangan Golkar sebesar 62,8 % (227 kursi dari 400 
kursi yang diperebutkan) ditambah lagi dengan utusan daerah dan 
golongan (termasuk militer) sebanyak 100 orang yang diangkat 
presiden tanpa melalui pemilihan umum. Itupun disertai dengan 
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intimidasi, represi dan mobilisasi serta ketiadaan kompetisi terbuka 
dan sehat.

Fase kedua, Soeharto disadarkan bahwa kedudukan politiknya 
sebagai presiden dan penguasa sangat rentang oleh konflik internal 
elit negara sebagaimana tercermin dari konflik Sumitro dan Ali 
Murtopo.42 Maka Soeharto melakukan seleksi ulang orang-orang 
di sekelilingnya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik 
mandiri. Jika pada fase pertama terjadi penyingkiran politik (A.H. 
Nasution, dkk.), maka pada fase ketiga (1978-1985), dalam Munas II 
Golkar pada tahun 1978 menyepakati pembesaran kekuasaan dewan 
pembina yang dijabat Soeharto sehingga menjadi kekuatan personal 
(personality power). Mulai saat itu Soeharto berhasil menjadikan 
Golkar sebagai instrumen politik yang langsung dikendalikannya. 
Mulailah Soeharto terbentuk dalam rezim orde baru. Faksionalisme 
politik di dalam elite politik mulai sulit terbentuk karena tidak diberi 
peluang pembentukannya oleh Soeharto. Personalisasi dan sakralisasi 
kekuasaan Soeharto dalam konfigurasi politik Orde Baru semakin 
mengerucut ke dalam tangan pengendalian Soeharto beserta elemen-
elemen kekuatan lainnya. 

Fase keempat (1985-1990), fase ini ditandai dengan 
diundangkannya lima paket undang-undang politik --tentang Partai 
Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pemilu, Susduk MPR/DPR/
DPRD dan Referendum-- yang melegalisasikan format politik yang 
dibangun oleh Soeharto. Dalam format politik ini sangat anti dengan 
partisipasi publik dan sangat sentralistik dalam pemerintahan. 
Dengan demikian, perjuangan Soeharto terhadap seluruh elemen 
kekuasaan makin menguat, terlebih-lebih setelah mulai terbentuk 

42 Aminuddin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1999), h. 3�6.
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konglomerasi Keluarga Cendana. Fase kelima (1990-1998), ditandai 
oleh dipakainya simbol Islam sebagai identitas baru Soeharto dan 
Orde Baru. Islamisasi dalam pengertian simbolik ini memberikan basis 
legitimasi moral Orde Baru tanpa mengubah karakter kekuasaannya 
sama sekali.43 Kalangan Islam politik menjadi pilar baru yang penting 
pada fase ini.44 Kedekatan Soeharto dengan kelompok “santri” yang 
ada di Golkar menyebabkan munculnya benih-benih keretakan oleh 
karena ada kelompok yang dikecewakan dengan pola pendekatan 
baru Soeharto tersebut, khususnya dari kelompok internal elite 
militer dan kelompok Islam-phobia. 

Oleh karena konfigurasi politik Orde Baru didasari dengan 
pemusatan kekuatan tunggal Soeharto dengan pendekatan stabilitas 
nasional demi pembangunan ekonomi selama pemerintahannya, 
telah menumbuh suburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 
(asas kekeluargaan) mewarnai roda pemerintahan sekaligus menjadi 
karakter rezim Orde Baru telah melahirkan kesenjangan, ketidak 
adilan dan terpasungnya hak-hak politik masyarakat. Akhirnya 
kekuasaan yang otoriter tersebut harus tumbang di tangan generasi 
muda Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dengan tuntutan reformasi 
total. 

Pengaruhnya terhadap hukum. Dengan proklamasi kemerdekaan 
pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah sebuah negara baru, 
yakni negara Indonesia yang merdeka, dan dengan ini tertanam 
hukum kolonial Hindia Belanda terhapus dengan sendirinya 
dengan adanya tatanan hukum baru Indonesia. Tatanan hukum 

43 Eef Saifullah Fatah, Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik Masa 
Depan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. xvi-xix.

44 Ini ditandai dengan berdirinya ICMI pada  hari Kamis tanggal 6 Desember 1990 di 

Malang Jawa Timur. Atas restu Soeharto serta banyaknya politisi “santri” yang ada di 

Golkar duduk dalam parlemen pada Pemilu 1997.
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baru tersebut tidak segera terwujud perangkat kaidah hukum positif 
tertulis melainkan masih merupakan tatanan hukum tidak tertulis 
yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan kerena itu, 
memerlukan peng-positf-an lebih lanjut. Pada dasarnya, tata hukum 
Indonesia yang ada dan berlaku pada saat itu adalah pelbagai kaidah 
dan pranata hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat.45 Pada 
tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dan berlakukan UUD 1945, 
dan dengan itu menjadi jelas peng-positif-an tatanan hukum negara 
Indonesia. Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu 
menetapkan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada 
masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 
Undang-undang Dasar ini”.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-
undang Dasar 1945 itu, tata hukum politik di Indonesia terdiri atas 

4� Keberlakuan hukum Islam sudah diterapkan pada kerajaan-kerajaan Islam di kepulau-

an Nusantara jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Bahkan Belanda pun mem-

berikan pengakuan dalam bentuk ditetapkannya peraturan Resolutie der Indische Re-
geering, tanggal 2� Mei 1760, yang kemudian oleh pemerintah Belanda mengakuinya 

dalam bentuk pemberian dasar hukum berupa Regeering reglemant (RR) tahun 188� 

yang dikenal dengan istilah Receptio in Complexy, yaitu pemberlakuan hukum Islam 

bagi orang Islam. Oleh karena Kolonial Belanda merasa kuatir atas “ancaman” penga-

ruh Islam di tengah-tengah masyarakat yang dapat berakibat fatal bagi kepentingan 

Kolonial Belanda maka hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belan-

da. Sebagai pengganti RR itu maka dibuatlah UU baru dengan nama Wetopole Staats 
in Rechting Van Nederland Indies (IS) yang diundangkan dengan Staat Blaats No. 212 

pada tahun 1929 dengan maksud bahwa hukum Islam dapat berlaku jika sudah diteri-

ma oleh hukum adat atau disebut Teori Recepcie. Teori ini dikembangkan oleh Cristian 

Snouck Hurgronye (1837-1909) setelah mempelajari kehidupan umat Islam khusus-

nya Aceh, bahkan sempat belajar ke Mekkah belasan tahun untuk mencari kebena-

ran Islam. Dari pembelajaran itulah dan demi kepentingan kolonial Belanda akhirnya 

teori Recepcie diberlakukan. Lihat, Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan 
Agama,� �-DNDUWD�� 5DMD� *UDÀQGR� 3HUVDGD�� ������� K�� ����� /LKDW� SXOD��$EGXUUDKPDQ��
Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik, 1984), h. 30.  

Hal ini perlu penulis kemukakan secara jelas fakta sejarah yg sebenarnya oleh karena 

adanya kesan mengesampingkan eksistensi hukum Islam di kalangan sarjana Islam yg 

berpandangan sekuler -Islam Phobia- dan lebih mengangkat peran hukum adat dalam 

tata hukum nasional. Ini jelas menggambarkan kuatnya pengaruh Snockian atau Van 

Hollen Hopian di tengah masyarakat dan dikalangan ilmuan hukum. 
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sistem hukum yang tersusun dari sub-sistem hukum yakni hukum 
Islam, hukum adat dan hukum barat. Yang dimaksud dengan sub-
sistem hukum Islam di sini adalah perangkat kaidah hukum Islam 
yang diberlakukan sebagai hukum positif bagi golongan pribumi 
yang beragama Islam. Hukum adat adalah perangkat kaidah hukum 
yang berlaku di dalam masyarakat tertentu menurut adat-istiadat 
yang dianutnya sedangkan hukum barat adalah pelbagai perangkat 
kaidah hukum yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk pribumi 
yang beragama Kristen atau golongan timur asing. 

Hukum Barat dimaksud adalah semua peraturan perundang-
undangan dan yurisprudensi yang terbentuk pada pemerintahan 
Hindia Belanda yang pada masa intruregnum pendudukan angkatan 
perang Jepang masih berlaku berdasarkan Osamu Seirei No. 1/1942 
dengan sejumlah perubahan yang terjadi demi kepentingan Jepang. 
Dalam peraturan pemerintah tahun 1945 Nomor 2 (10 Oktober 
1945), ditegaskan bahwa hanya hukum yang tidak bertentangan 
dengan Undang-undang Dasar 1945 saja yang dianggap masih 
berlaku. Oleh Soetandyo Wigndjosubroto seperti yang dikemukakan 
John Ball mengemukakan bahwa maklumat itu membingunkan sebab 
menetapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan Undang-
undang Dasar 1945 tidaklah mudah.46

Dalam pemerintahan rezim orde lama periode tahun 1945-
1959, pada masa ini hukum ketatanegaraan sementara mencari 
format yang baik dari para Founding Fathers bangsa Indonesia. 
Undang-undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 
1945 secara jelas menganut sistem presidensil tetapi sebagian 
yang lainnya menyatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 

46 Soetandyo Wignyosoebroto, op. cit., h. 191 
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tidak sepenuhnya menganut itu oleh karena di dalamnya (UUD 
1945) juga ada intervensi majelis kepada eksekutif dalam hal-hal 
tertentu (quasi presidensil).47 Perdebatan sistem pemerintahan itu 
mengkhawatirkan jalannya pemerintahan apalagi baru merdeka dan 
masih dalam suasana perang, maka pada bulan Nopember 1945 
terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi 
sistem pemerintahan parlementer. Perubahan ini dilaksanakan tanpa 
mengubah Undang-undang Dasar 1945, melainkan hanya melalui 
maklumat wakil presiden No. X tertanggal 16 Oktober 1945 yang 
memuat tentang ketatanegaraan berubah, para menteri atau kabinet 
tidak lagi bertanggung jawab pada presiden melainkan kepada Badan 
Perwakilan Rakyat. Dalam masa ini Sutan Syahrir terpilih sebagai 
perdana menteri pertama dalam sistem pemerintahan parlementer.

Perubahan penting dalam bidang hukum pada masa ini adalah 
penyederhanaan dan unifikasi badan pengadilan kedalam Pengadilan 
Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan pembuatan 
hukum acaranya. Hal ini dilakukan dengan undang-undang No. 7 
tahun 1947 tertanggal 27 Pebruari 1947 tentang organisasi dan 
kekuasaan MA dan kejaksaan agung, yang kemudian diintegrasikan 
dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 1948 (8 Juni 1948)  tentang 
susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan yang 
pada dasarnya merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari 

47 Pada pasal 4 (1) dan pasal  17 UUD 194� menjadi dasar sistem pemerintahan presidensil 

karena: Pertama, Presiden menjadi kepala pemerintahan, tidak bertanggung jawab 

kepada DPR. Kedua, menteri diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab 

kepada presiden, bukan kepada DPR. Sementara alasan yang menentang itu adalah 

dengan adanya pasal 6 UUD 194� yang menyatakan bahwa presiden dipilih oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan penjelasan UUD 194� tentang Sistem Pemerintahan 

Negara. Kunci pokok ketiga (bahwa presiden bertanggung jawab dan tunduk kepada 

MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR), maka dapat dikatakan bahwa 

UUD 194� menganut sistem parlementer. MPR sebagai lembaga penjelmaan seluruh 

rakyat ditambah lagi bahwa semua anggota DPR sekaligus anggota MPR.  
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apa yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang, 
yang juga mencakup langkah pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi 
pengadilan. 

Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 
itu ditetapkan bahwa dalam negara Republik  Indonesia terdapat 
tiga lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan 
Tatausaha Negara dan Peradilan Ketentaraan. Pasal 7, 37, 45 dan 61 
undang-undang tersebut menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman 
dalam lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan 
Negeri untuk memeriksa tingkat pertama, Pengadilan Tinggi untuk 
pemeriksaan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai Badan 
Kehakiman Tertinggi (pasal 58 ayat 1) untuk pemeriksaan tingkat 
kasasi. Undang-undang itu menetapkan bahwa dalam setiap kabupaten 
sekurang-kurangnya terdapat satu pengadilan negeri (pasal 31 ayat 
1) dan sekurang-kurangnya 1 pengadilan tinggi dalam satu propinsi 
(pasal 41). Dalam tiap wilayah hukum Pengadilan Negeri terdapat 
satu Kejaksaan Tinggi (pasal 42 ayat 2) dan di samping Mahkamah 
Agung terdapat Kejaksaan Agung (pasal 50 ayat 2).

Pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif dalam Undang-
undang Nomor 19 tahun 1948 secara tegas dirinya tegaskan bahwa 
para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dan 
hanya tunduk pada undang-undang (pasal 3 ayat 2) serta pemegang 
kekuasaan pemerintahan (eksekutif dilarang campur tangan dalam 
urusan kehakiman kecuali dalam hal yang disebut dalam undang-
undang dasar (pasal 3 ayat 3). Dalam hal ini baik fungsi, materi 
dan kebijakan pemerintahan dalam bidang hukum dapat dianggap 
demokratis – responsif. Pengadilan agama dalam undang-undang 
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ini secara limitatif tidak disebutkan, tetapi dalam pasal 35 ayat 2 
ditetapkan bahwa:

“Perkara-perkara perdata orang Islam yang merupakan hukum 
yang hidup dalam masyarakat (living law) harus diperiksa dan 
diputus menurut hukum agamanya, harus diputus dan diperiksa 
oleh pengadilan negeri, yang terdiri dari seorang hakim yang 
beragama Islam, sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama 
Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh presiden atas usul 
Menteri Agama dengan persetujuan menteri kehakiman”. 

Tampaknya hal ini meng-unifikasi-kan badan peradilan yang 
ingin dicerminkan dalam semangat persatuan.48 Strategi politik 
pemerintah untuk mengangkat hakim dan jaksa pada setiap jenjang 
pengadilan di seluruh Indonesia dengan jumlah sarjana hukum pada 
masa itu masih di bawah 360 orang dari penduduk sejuta orang 
merupakan sesuatu yang sangat sulit.49 Akhirnya pemerintah tetap 
mengangkat orang yang sesungguhnya tidak berpendidikan dan tidak 
memiliki keahlian di bidang hukum, akibatnya sangat mempengaruhi 
kualitas pelaksanaan peradilan diantaranya munculnya pengacara 
praktek “Pokrol Bambu” dari beberapa sarjana hukum.50 Pada 
masa ini pula hukum pidana diubah oleh pemerintah pendudukan 
militer Jepang dinyatakan tidak berlaku lagi. UU Nomor 19 tahun 
1948 ini tidak sempat diimplementasikan oleh karena adanya agresi 
Belanda II (1948) yang membawa bangsa Indonesia dan Belanda ke 
konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang menyebabkan terjadinya 
perubahan ketatanegaraan di Indonesia, yakni dari negara kesatuan 
48 Ibid, h. 192, lihat pula Daniel S. Lev. Op. cit., h. 247
49 Subekti, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1987), h. �3. Lihat pula Daniel 

S. Lev., op. cit., h. 139. 
�0 Daniel S.Lev. Ibid., h. xvii.
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menjadi negara federal dengan diberlakukannya konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 tanggal 27 Desember 1949 
dengan bentuk republik federasi. 

Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen tidak dapat 
menjatuhkan pemerintah (pasal 122 konstitusi RIS), pemegang 
kedaulatan adalah pemerintah dan DPR serta senat (pasal 1 ayat 
2) yang sekaligus merupakan badan pembuat undang-undang 
khusus, yakni mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian 
atau bagiannya, atau khusus yang mengenai hubungan antara 
RIS dan daerah-daerah yang tersebut pada pasal 2.51 Sedangkan 
undang-undang cukup dibuat oleh presiden bersama DPR. Dilihat 
dari konfigurasi politik dalam konstitusi RIS ini dapat dikualifikasi 
demokratis.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, melalui Undang-undang federasi 
No. 7 tahun 1950, konstitusi RIS diganti dengan Undang-undang 
Dasar Sementara (UUDS 1950) yang menghadirkan kembali negara 
kesatuan republik Indonesia. Segera setelah berlakunya UUDS 
1950, pemerintah melaksanakan pelbagai usaha pembenahan 
penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam usaha pembenahan 
ini pelbagai gugatan datang diantaranya, peristiwa 17 Oktober 1962 
(Pembangkangan Militer), Pemborantakan DI/TII (1953). Namun pada 
masa ini pula pemerintah berhasil menciptakan sejumlah peraturan 
perundang-undangan diantaranya, UU Nomor 7 Tahun 1950 Jo. PP 
No. 36 tahun 1950 tentang Pemerintah melaksanakan pemilihan 
umum pertama dengan baik, yang menghasilkan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan terbentuknya Dewan Konstituante. Mohammad Roem 
�1 Daerah-daerah dimaksud adalah negara-negara bagian (serikat) diantaranya Negara 

Republik Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Madura, 

Negara Dayak Besar, dan lain-lainnya. Lihat Moh. Mahfud, MD., “Hukum dan Politik…..” 

op. cit., h. 64.
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mengemukakan bahwa pemilu 1955 dilaksanakan dengan sebebas-
bebasnya, dan dengan rule of the game yang dihormati oleh semua 
golongan dan dilindungi oleh penguasa yang adil.52

UUDS-1950 menetapkan bahwa Republik Indonesia adalah 
negara hukum yang demokratis dan berbentuk negara kesatuan 
dengan desentraslisasi dan dekonsentrasi (pasal 1 Jo. Pasal 35 dan 
131), serta menganut sistem parlementer (pasal 83 Jo. Pasal 84 dan 
85) dan sistem multi partai liberalistik. Dalam kerangka UUD ini, 
pemerintah yakni para menteri bertanggung jawab kepada DPR. 
Hak-hak warga negara memperoleh perumahan yang cukup terinci 
dalam UUDS 1950 (dari pasal 7 – pasal 34). Tentang penyelenggaraan 
hukum, pasal 102 UUDS 1950 menetapkan: “Hukum perdata dan 
hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, 
hukum acara perdata, hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan 
pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum 
kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur 
beberapa hal dalam undang-undang tersendiri”. Terkait pada pasal 
ini, pasal 25 ayat 2 UUDS 1950 menetapkan: “Perbedaan dalam 
kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan 
diperhatikan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini -rumusan politik hukum- 
maka yang dikehendaki UUDS 1950 adalah kodifikasi hukum tanpa 
mengharuskan unifikasi hukum. Berkenaan dengan pokok hukum, 
dikalangan ilmuan hukum Indonesia (para yuris) terdapat perbedaan 
pendapat yang pada saat tertentu dapat dipandang merupakan 
kelanjutan perdebatan antara keolmpok Van Vollen Hoven dan 
kelompok Nederburgh, kelompok Van Vollen Hoven, di bawah 

�2 Mohammad Roem, Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum, (Surabaya: 

Budaya Dokumenter, 1971), h. 3.



128 Konfigurasi Politik dan Penegakkan Hukum di Indonesia

pengaruh mazhab sejarah dan relativisme budaya, menghendaki agar 
hukum adat tetap berlaku di seluruh Indonesia untuk menghindari 
dirugikan dalam perdagangan liberal. Pandangan ini juga memiliki 
dampak negatif bagi Indonesia oleh karena mengalineasi Indonesia dari 
perkembangan dunia dan menghambat proses interaksi dan integrasi 
kultural bangsa Indonesia. Kelompok Nederburgh dipengaruhi 
aliran politik balas budi (Ethische Politiek) dan liberalisme, justru 
menghendaki unifikasi hukum dalam bidang hukum perdata, dengan 
alasan Indonesia sudah siap dengan perdagangan modern.53

Langkah penting dalam penyelenggaraan hukum pada periode 
ini adalah diberlakukannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang 
tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan 
kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Dalam Undang-
undang ini kedudukan hakim dan jaksa disetarakan yang sebelumnya 
dibedakan, hakim lebih prestisius (UU No. 19 tahun 1948). Walaupun 
persatuan nasional menjadi tekad semua pihak, namun kenyataannya 
kemasyarakatan di Indonesia sangat plural dan majemuk tercermin 
dalam tata hukumnya. Pada masa ini hanya hukum preseduralnya 
saja yang ter-unifikasi, sedangkan hukum substantifnya masih tetap 
pluralistis seperti saat proklamasi kemerdekaan. Namun, dipandang 
dari sudut proses politiknya, dapat dikatakan bahwa tatanan 
hukumnya memperlihatkan ciri-ciri tatanan hukum otonom atau 
responsif-demokratis.

Pemilihan umum 1955 memunculkan berperannya partai politik 
dalam proses kebijakan pemerintahan kehidupan politik. Pada masa 
ini diwarnai dengan pertentangan antar partai politik yang bersumber 
pada pergumulan ideologi nasionalisme, Islam dan Marxisme 
(Komunisme) yang menyulitkan tercapainya kompromi politik yang 
�3 Daniel S.Lev. op. cit., h. 2�1
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kreatif bagi usaha untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Perdebatan 
ideologis ini secara berkepanjangan menyebabkan ketidak-stabilan 
politik dan sejumlah gerakan pemberontakan dan separatisme yang 
mempengaruhi pelbagai bidang kehidupan lainnya, terutama bidang 
sosial-ekonomi. Keadaan ini menjadi alasan militer terlibat dalam 
kehidupan politik praktis dan menyebabkan konstituante lumpuh 
dan tidak dapat melanjutkan sidang. Hal ini mendorong presiden 
Soekarno didukung oleh militer mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 
Juli 1959. dengan Dekrit itu mengakhiri demokrasi liberal dan sistem 
pemerintahan parlementernya dan tatanan hukumnya yang otonom, 
yang dalam dinamikanya memunculkan tatanan politik demokrasi 
terpimpin. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pemerintahan 
daerah merupakan bukti demokratisnya pemerintahan dengan sistem 
parlementer pada saat itu yang ditandai dengan pemberian otonomi 
daerah yang seluas-luasnya, DPRD penanggung jawab desentralisasi, 
kepala daerah diplih langsung oleh rakyat dan sebagainya.

Periode 1959-1965. Produk perundang-undangan pada 
masa demokrasi terpimpin sangat dipengaruhi oleh kepentingan 
politik Soekarno apalagi yang berhubungan dengan kekuasaan 
(Gezagsver Hounding) Penetapan Presiden (Penpres) No. 7 
tertanggal 31 Desember 1959 disusul dengan Kepres No. 200/1960 
memerintahkan pembubaran Masyumi dan PSI disertai dengan 
penangkapan terhadap tokoh-tokoh kedua partai tersebut. Presiden 
Soekarno juga menyatakan bahwa konsep Trias Politika (Pemisahan 
kekuasaan) dinyatakan tidak berlaku di Indonesia, dan mengangkat 
ketua MA sebagai menteri koordinator (Menko) dalam kabinet. DPR 
hasil pemilihan umum 1955, yang pemilihan umum yang dianggap 
jujur dan adil serta mewakili kelompok-kelompok minoritas seperti 
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perwakilan Cina, Arab, Eropa dan lainnya terakomodasi dalam 
penyusunan keanggotaan DPR tersebut, tetapi presiden Soekarno 
membubarkannya melalui Penpres No. 3 tahun 1960 kemudian 
disusul dengan terbitnya Penpres No. 4 tahun 1960 tentang 
pembentukan DPR-GR yang bertugas melaksanakan pekerjaan DPR 
menurut UUD 1945.54 Keanggotaan DPR-GR diatur dalam pasal 
2 Penpres No. 4 tahun 1946 yang terdiri dari wakil-wakil parpol, 
golongan fungsional dan seorang dari Irian Barat dengan jumlah 
keseluruhan sebanyak 283 orang,55 dengan cara penunjukan seperti 
itu kedudukan lembaga ini tetap lemah.56

Dalam penyelenggaraan UU No. 1 tahun 1957 yang dibuat 
dalam demokrasi liberal memuat penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sangat demokratis, namun UU tersebut diubah dengan 
dikeluarkannya Penpres No. 6 tahun 1959 dan UU No. 18 tahun 
1965 didasarkan pada supra-struktur yang memusatkan kekuasaan 
di tangan pemerintah pusat dengan kontrol yang sangat ketat. 
Dalam periode demokrasi terpimpin, produk perundang-undangan 
yang penting dalam kaitan dengan penyelenggaraan hukum dengan 
secara tajam mengungkapkan sifat tatanan hukumnya adalah UU 
No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan 
kehakiman. Undang-undang ini berdampak besar terhadap proses 
penyelenggaraan peradilan dan merosotnya kehidupan hukum di 
Indonesia. Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 menyatakan bahwa 

�4 Dekrit Presiden � Juli 19�9 tidak membubarkan DPR -hanya konstituante- tetapi keti-Dekrit Presiden � Juli 19�9 tidak membubarkan DPR -hanya konstituante- tetapi keti-

ka RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah tidak disetujui oleh DPR, maka 

muncullah ketidak-harmonisan hubungan antara pemerintah dengan DPR, dan diten-

gah memuncaknya kekuasaan presiden saat itu, dimana parpol-parpol semakin lemah, 

pembubaran DPR pun menjadi solusi untuk melanggengkan kebijakan berikutnya.
�� Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 221-

222. Mengenai parpol dan golongan fungsional serta jumlah masing-masing, lihat da-

lam Moh, Mahfud, MD., “Politik……”, h. 161-162. 
�6 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 198�), h. 2�� 
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“Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau 
kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turun 
atau campur tangan dalam soal pengadilan”.

Ketentuan tersebut membuka jalan bagi pemerintah untuk 
mencampuri proses proses pengadilan dengan alasan kepentingan 
revolusi, yang di dalam praktek berdampak selain melemahkan 
posisi, juga mempercepat proses demoralisasi para hakim dan 
penegak hukum lainnya. Dengan demikian tatanan hukum lebih 
menampakkan sosok tatanan hukum yang represif. Pada saat ini juga 
(1960), oleh Menteri Kehakiman Sahardjo menerbitkan keputusan 
yang mengganti lambang hukum Dewi Yustitia menjadi Pohon 
Beringin dengan slogan “Pengayoman”. Kemudian pada tahun 1962, 
Burgerlijk Wetboek (hukum perdata) dan wetboek van koophandel 
(hukum dagang) tidak lagi sebagai undang-undang tetapi hanya 
dipandang sebagai buku hukum (rechtsboek).57

Konsep demokrasi terpimpin merupakan upaya untuk mengatasi 
pertentangan ideologi dan untuk menyelesaikan revolusi yang menurut 
Soekarno belum selesai. Tetapi di dalam prakteknya menjurus pada 
pola kehidupan politik yang otoriter. Konflik-konflik pertentangan 
ideologis antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan partai-
partai yang khususnya berbasis Islam yang didukung Angkatan Darat 
menyebabkan terjadinya krisis multi-dimensi, politik, hukum dan 
sosial-ekonomi. Dan kegagalan usaha kudeta oleh PKI pada tanggal 
30 September 1965 atau G.30.S/PKI pemerintahan Soekarno di 
bawah demokrasi terpimpinnya menamatkan riwayat kekuasaannya 
pada kegagalan itu diambil alih oleh militer melalui Supersemar yang 
kemudian melahirkan rezim Orde Baru dengan konsep demokrasi 
Pancasila melalui stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.
�7 Bernard Arif Shidarta, Op. cit., h. 64 
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Rezim Orde Baru (1966-1998). Setelah kudeta G.30.S/PKI 
berhasil digagalkan kemudian sejak terbitnya Surat Perintah 11 
Maret 1966 dimulailah suatu babakan baru dalam perjalanan sejarah 
kehidupan bangsa Indonesia, yang disebut pemerintahan Orde Baru. 
Pelbagai seminar menyuarakan keinginan terwujudnya negara hukum 
(rechtstaat) dan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. 
Pelbagai usaha dilakukan untuk menata ulang penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa. Dengan semangat perjuangan untuk 
mewujudkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan 
mengacu pada kebijakan stabilitas politik dan ekonomi.

Dalam kerangka kebijakan itu, dimulailah pembangunan jangka 
panjang I pada tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan rencana 
pembangunan lima tahun (REPELITA), setelah terlebih dahulu 
diundangkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
(PMA) disusul dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal dalam Negeri (PMDN). Kebijakan pembangunan yang dititik 
beratkan pada pembangunan ekonomi karena kondisi ekonomi 
pada saat itu sangat buruk dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi. 
Namun kelancaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat, stabilitas politik, sehubungan dengan itu maka dapat 
dikatakan bahwa otoritas politik pada masa itu terutama bertumpu 
pada legitimasi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, dengan 
pendekatan keamanan (security approach) terhadap pelbagai masalah 
kemasyarakatan.

Kebijakan pembangunan ditetapkan dalam Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) dengan mengacu pada Trilogi Pembangunan yang 
terdiri atas: a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju 
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kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 
b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; c) Stabilitas nasional 
yang sehat dan dinamis. Dalam pola pembagian sasaran pembangunan 
politik, maka tampak bahwa tatanan hukum lebih dipandang sebagai 
sub-sistem dari tatanan politik yang berarti bahwa tatanan hukum 
disub-ordinasikan di bawah tatanan politik dengan memandang 
bahwa hukum lainnya hanya sebagai instrumen saja. Pada tahun 
1966 MPRS mengeluarkan ketetapan No. XI/MPRS/1966 mengenai 
pemilihan umum dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 
1968, tetapi presiden Soeharto menunda pelaksanaan pemilu sampai 
tahun 1971. Penundaan itu melahirkan kontraversi di kalangan 
masyarakat.58 Diawali dengan pembentukan Golkar sebagai partai 
pemerintah --sekalipun para pendiri Golkar tidak mengaku sebagai 
Parpol, tetapi fungsi-fungsi kepartaian dilaksanakan-- didukung 
dengan dikeluarkannya Permendagri No. 12/1969 oleh Amir 
Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri yang melarang warga di 
parlemen memasuki partai politik bahkan bersamaan dengan itu 
menteri memerintahkan agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) 
dan golongan fungsional dibawah pengawasan Bakin, Kopkamtib, 
Opsus dan Ditjen Sospol Depdagri untuk memenangkan Golkar 
pada Pemilu 1971 nanti. Dengan UU No. 15 tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum, menggantikan UU No. 1 tahun 1957 yang dinilai 
sangat demokratis, telah membawa Golkar keluar sebagai pemenang 
Pemilu 1971 dengan pelbagai rekayasa politik. Pembaharuan UU No. 
1 tahun 1969 menjadi UU No. 4 tahun 1975 Jo. UU No. 1 tahun 
�8 Penundaan Pemilu itu disebabkan oleh perbenturan kepentingan antara partai-partai 

dan militer. Parpol-parpol yang berjaya pada tahun 19�� melihatnya merupakan 

kesempatan untuk bangkit setelah kuatnya tekanan politik dibawah demokrasi 

terpimpin, sementara pemerintah (militer) belum melakukan konsolidasi matang 

untuk mempertahankan kendali kekuasaan yang sementara ada digenggamannya tidak 

terlepas kerena Pemilu itu. 
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1985 justeru semakin mengukuhkan kemenangan Golkar pada setiap 
Pemilu di era Orde Baru.

Dan dalam susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD 
dikeluarkan ketetapan Undang-undang No. 16 tahun 1969 dengan 
cara pengangkatan keanggotaan MPR/DPR sebanyak 100 yang 
terbagi atas 75 orang anggota ABRI dan 25 orang dari Golongan 
Karya non-ABRI serta dikeluarkannya Recall terhadap anggota MPR 
yang dinilai kritis (vokal) terhadap kebijakan pemerintah.

Kemudian pembatasan peran serta partai politik dengan 
kontrol yang ketat dari pihak keamanan dengan dikeluarkannya 
UU No. 3 tahun 1975 Jo. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai 
Politik dan Golkar serta dikeluarkannya secara paksa asas tunggal 
Pancasila. Dalam bidang pemerintahan daerah, ditetapkan UU 
No. 18 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah 
yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974 menampilkan bentuk 
pemerintahan yang sangat sentralistik. Pemerintah pusat memiliki 
kewenangan mengatur pemerintah di daerah dengan kewenangan 
dekonsentrasi, kewenangan desentralisasi oleh pemerintah daerah 
yang tidak berfungsi oleh karena pelaksanaan otonomi nyata 
dan bertanggung jawab itu juga dikendalikan oleh pemerintah 
pusat dengan pendekatan administratif dan finansial. Hal lainnya 
adalah kedudukan DPRD Tingkat I dan II yang secara struktural 
pemerintahan di bawah Gubernur atau Bupati/Walikota. Akibatnya, 
tidak ada kontrol/pengawasan sebagai fungsi legislatif terhadap 
eksekutif (pemerintah).

Di samping itu, bukti peng-sub-ordinasian hukum di bawah 
tatanan politik yaitu masih diberlakukannya pasal-pasal “Haatzaai-
artikelen” dalam KUHP atau “Pasal Karet”, UU No. 11 Pnps/1963 



135Politik dan Demokrasi di Era Reformasi

tentang Anti-Subversib, ketentuan SIUPP yang mengecam kebebasan 
Pers, UU No. 20 tahun 1990 tentang Mobil Nasional (Mobnas) 
sebagai upaya monopoli dan konglomerasi oleh anak kerabat dan 
kroni-kroni presiden serta pelbagai produk perundang-undangan 
lainnya. Tentu mengkualifikasi undang-undang yang diproduk 
selama tiga dasawarsa oleh rezim Orde Baru dalam tulisan ini sangat 
tidak memungkinkan, karenanya sebagian dari undang-undang 
sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup memberi keyakinan, 
bahwa produk perundang-undangan di masa Orde Baru dapat 
diidentfikasi sebagai hukum yang represif-otoriter.59

Dari uraian di atas, rezim Orde Lama dan Orde Baru masing-
masing menampakkan konfigurasi politik yang otoriter/non-
demokratis dan implementasinya menjadi hukum yang berkarakter 
represif-ortodoks, kendatipun produk Undang-undang tertentu 
ditemukan nilai demokratis tetapi biasanya Undang-undang itu tidak 
berhubungan dengan kekuasaan atau kepentingan politik penguasa. 
Sekalipun kedua rezim dinilai non-demokratis atau otoriter, 
akan tetapi beberapa ciri masing-masing membedakannya, yaitu: 
Pertama, pada era Orde Lama tidak diarahkan pada keberadaan 
suatu sistem kepartaian, sedangkan pada era Orde Baru dalam 
prakteknya melahirkan sistem kepartaian yang hegemonik. Kedua, 
tumpuan kekuatan Orde Lama adalah Soekarno sebagai presiden, 
sedangkan tumpuan kekuatan Orde Baru adalah presiden Soeharto, 
ABRI, Golkar dan Birokrasi. Ketiga, jalan yang ditempuh oleh era 
Orde Lama adalah inkonstitusional, sedangkan era Orde Baru 
memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional. Keempat, obsesi 
utama era Orde Lama adalah pemusatan kekuasaan dengan alasan 

�9 Pembahasan yang agak mendalam tentang studi ini, lihat dalam, Moh. Mahfud, MD., 
Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998). 
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mencegah disintegrasi bangsa, sedangkan Orde Baru berobsesi untuk 
membangun stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan 
ekonomi.

B. Interdependensi Politik dan Hukum dalam Tatanan 
Negara Demokratis

Dalam diskursus politik dan hukum, defenisi negara hukum 
agak sulit dibedakan dengan demokrasi, kendatipun negara hukum 
tidak dapat dipersamakan dengan konsep demokrasi, tetapi keduanya 
memiliki hubungan simbiosis-mutualistis yang antara satu sama lain 
sulit dipisahkan. Pemerintahan otoriter dapat saja taat kepada hukum 
--menurut mereka-- tanpa harus tunduk kepada kaedah-kaedah 
demokrasi. Tetapi negara demokrasi tanpa berdasarkan pada hukum 
oleh Franz Magnis Suseno, disebutnya sebagai negara demokrasi 
semu atau demokrasi beku (Frozen Democracies) oleh George 
Sorensen.60 Sementara politik atau sistem politik adalah merupakan 
rangkaian kebijakan suatu negara yang didasari atas aturan hukum 
untuk menuju pada tatanan negara yang demokratis oleh karena 
pemerintahan disandarkan dari, oleh dan untuk kepentingan 
rakyat semata-mata. Menurut M. Mahfud, MD, bahwa demokrasi 
tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin 
menimbulkan anarkhi, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang 
demokrasi hanya akan menjadi hukum yang statis dan represif.61 Di 
sinilah nampak interdependensi (saling berhubungan) antara politik, 
hukum dan demokrasi.
60 Georg Sorensen, Democracy and Democratization: Procces and Prospects in Achanging 

World. Terjemahan oleh I Made Krisna, dengan judul Demokrasi dan Demokratisasi, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. xiii 

61 Moh. Mahfud, MD., “Hukum dan……”., op. cit., h. 1  
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Konsep demokrasi secara epitimologi (bahasa) dari bahasa 
Yunani, yakni demokratia. Demos berarti rakyat (people) dan kratos 
berarti pemerintahan atau kekuasaan (rule). Demokrasi berarti 
mengandung makna suatu sistem politik dimana  rakyat memegang 
kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan raja atau kaum bangsawan.62 
Demokrasi dalam defenisi yang lain diartikan sebagai “Rule by the 
people”, yakni sistem pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat, 
baik demokrasi yang bersifat langsung (direct democracy) maupun 
demokrasi dengan sistem perwakilan (indirect democracy).63 Konsep 
demokrasi baik dalam dataran pemikiran maupun praktek telah 
lama diperdebatkan sejak zaman Yunani Kuno. Plato dan Aristoteles 
misalnya, adalah filosof yang tidak setuju dengan demokrasi dalam 
pemerintahan negara, baginya, demokrasi merupakan pemerintahan 
oleh banyak orang akan mendatangkan anarkhi dan kekacauan, 
sehingga lebih setuju dengan konsep pemerintahan monarkhi yang 
dipimpin oleh para filosof yang dianggap arif dan bijaksana.

Konsep negara demokrasi dengan segala kelemahannya telah 
mengubah tatanan hidup dunia secara universal. Sejak tenggelam di 
Athena, Yunani. Kemudian berkembang di daratan dunia Islam (pada 
masa pertengahan abad VI-XV) yang dipelopori oleh Ibn Abi Arabi, 
Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldum dan lain sebagainya sampai 
kejatuhan sistem khalifah Islam. Lalu gagasan demokrasi tersebut 
–-dengan pelbagai artikulasinya-- merambah ke daratan Eropa pada 
masa modern (Abad XVI – XX) setelah ratusan tahun mengalami 
masa kegelapan (the dark age). Sistem demokrasi telah memberikan 
kayakinan terhadap bangsa-bangsa modern, bahkan telah menjadi 

62 Anthony Giddens, Sosiology, (Cambrige: Policy Press, Cambrige, 1993), h. 330 
63 David Jery & Julia Jery, Collins Dictionary of Sociology, (Glasgow: Harpercolling 

Publisher, 1991), h. 1�2. Lihat pula, Miriam Budiardjo, Op. cit., h. 61
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issu global di samping masalah HAM, gender dan lingkungan 
hidup sebagai tatanan kenegaraan yang terbaik, sehingga demokrasi 
menjadi mitos baru dalam penyelenggaraan negara sampai awal abad 
XXI ini.

Demokrasi laksana dewi dari kayangan, yang diyakini membawa 
“angin segar”. Bahkan ketika agama sebagai sesuatu yang vital dan 
fundamental dalam kehidupan manusia –-berbangsa dan bernegara-- 
digugat eksistensinya, baik pada arah normatif maupun perilaku 
pemeluknya berkaitan dengan datangnya modernitas pada abad XX 
dan dalam abad XXI ini, demokrasi muncul sebagai ide, paham, 
~isme, atau mungkin “agama baru” dan mitos tentang people power-
nya dalam menumbangkan kekuasaan yang otoriter. Demokrasi 
memang tidak sepenuhnya baik. Dalam pengalaman sejarah tertentu 
seperti terjadi di negara Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya, 
persoalan diskriminasi ras sangat mononjol dalam dalam sosio-
kemasyarakatannya, termasuk diskriminasi akses politik dan keadilan 
hukum. Namun, dengan menyadari kelemahan itu, demokrasi telah 
menjadi pilihan pada umumnya bangsa-bangsa atau negara, lebih-
lebih bagi negara yang ingin dianggap modern. Jika dibandingkan 
dengan sistem politik lainnya, demokrasi dianggap memiliki tingkat 
keburukan yang relatif lebih sedikit.

Melalui demokrasi, rakyat secara umum dimungkinkan dapat 
memengaruhi proses politik kekuasaan suatu negara.64 Menurut 
pandangan “orthodox approach” menunjukkan bahwa demokrasi 
telah menjadi sistem politik yang populer, karena dengan melalui 

64 Mohtar Mas’oed, Negara, Kapital dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1994), h. 1
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tatanan demokrasi hak-hak dasar manusia dapat dikembangkan.65 
Karenanya, selain tetap melakukan koreksi konseptual juga tidak 
kalah pentingnya bagaimana mempraktekkannya demokrasi secara 
optimal, sehingga kelemahan demokrasi dapat diminimalisasi 
sedemikin rupa. Di Barat, sejak zaman pencerahan pada abad XVII 
dan XVIII, pemikiran-pemikiran demokrasi makin berkembang 
seiring dengan pemikiran negara hukum sebagai antitesa terhadap 
sistem politik otoritarian baik oleh para raja maupun hegemoni 
kaum Gereja. John Locke, J.J. Rousseau, Motesquieu, John Stuart 
Mill, dan lainnya dengan radikal menentang sistem pemerintahan 
absolutisme.

Negara hukum formal dalam makna rechstaat yang muncul 
pada abad XIX merupakan konsep negara demokrasi konstitusional 
--dalam makna formalitas-- dan pada abad XX negara hukum (rule 
of law) pun juga dengan demokrasi konstitusional –-dalam makna 
materil-- dikembangkan konsep hukum jika dikaitkan dengan negara 
semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, sedangkan 
konsep sistem politik yang demokratis, di samping menganggap 
negara (hukum) sebagai system of controls juga memandang negara 
sebagai asosiasi atau kelompok manusia yang bertindak untuk 
mencapai pelbagai tujuan bersama.66 Demokrasi mempunyai arti yang 
universal dan ambigous, juga secara meteril (hakekat), demokrasi 
suatu bangsa tidak sama dengan demokrasi pada negara-negara 
lain. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan sejarah 
yang melatar belakanginya dan juga falsafah hidup suatu bangsa itu 
sendiri.67 
6� Anthony Giddens, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, (Cambrige: 

Policy Press, 199), h. 1�0. 
66 Miriam Bidiardjo, op. cit., h. 26 
67 Padmo Wahdjono, Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Ind – Hild.
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Dalam perdebatan tentang demokrasi itu, Robert A. Dahl68 
mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan 
demokrasi yang dianggapnya pradoks, seperti: Siapa sesungguhnya 
yang disebut demos? Rakyat seluruhnya, sebagian, atau hanya 
mereka yang terwakili di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Kalau 
seluruhnya apa mungkin, dan bila sebagian, siapa yang berhak 
menentukannya, serta bisakah dianggap adil? Lalu apa artinya 
kalau rakyat itu dikatakan “memerintah” (rule), bagaimana cara 
memerintah dan pemerintahan apa. Pertanyaan kritis yang hampir 
sama dalam gugatan terhadap demokrasi juga dikemukakan oleh 
Giovanni Sartori dalam karyanya The Theory of Democracy 
Revisited.69 Para “penggugat” demokrasi itu berpendapat bahwa 
sekalipun demokrasi mungkin diciptakan atau diwujudkan, tetapi 
barangkali ia tidak diinginkan. Sebagian lain melihat, walaupun 
demokrasi disenangi dan mungkin diciptakan, namun dalam 
prakteknya dianggap tidak bisa dilaksanakan. Karena itu, untuk 
dunia modern demokrasi hanya merupakan suatu kata normatif, 
ia lebih menunjuk kepada suatu cita ketimbang menggambarkan 
suatu masalah tertentu. Dalam hubungannya dengan cita-cita, 
menurut Dahl demokrasi hanyalah sarana, bukan tujuan untuk 
mencapai persamaan (equility) secara politik yang mencakup 
tiga tujuan utama, yakni: 1) Kebebasan manusia (secara individu 
dan kolektif); 2) Perkembangan diri manusia (apresiasi dan 
kreasi); dan 3) Perlindungan terhadap nilai (harkat dan martabat) 

FR���������K�����������3HUEDQGLQJNDQ�GHQJDQ�ÀOVDIDW�KXNXP�EHUDOLUDQ�PD]KDE�VHMDUDK�
yang dipelopori oleh Von Savigny.

68 Robert A. Dahl, Democracy and Its Crities, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman 

dengan judul Demokrasi dan Para Pengeritiknya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1992)
69 Giovani Sartoni, The Theory of Democracy Revisied, (Catham, New Jersey: Catham 

House Peblisher Inc. 1987).
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kemanusiaan.70

Dalam masyarakat liberal, demokrasi dikembangkan sebagai 
perlawanan terhadap institusi mediasi yang hirarkis yaitu monarki 
despotis dengan kekuasaannya yang kuat terletak pada pernyataan 
bahwa mereka memperoleh dukungan Ilahi. Liberalisme menyerang 
sistem lama dalam dua hal, yaitu: Pertama, Kaum liberal berjuang 
untuk menurunkan kekuasaan negara dan menciptakan lingkungan 
masyarakat sipil (civil society) dimana hubungan-hubungan sosial, 
termasuk urusan pribadi, lembaga dan non-pemerintah (LSM), 
keluarga, dan kehidupan pribadi, dapat berkembang tanpa campur 
tangan negara. Kedua, Liberalisme “Tempo Dulu” adalah klaim 
bahwa kekuasaan negara tidak didasarkan pada hak-hak dasar 
dan hak-hak supranatural, melainkan pada kehendak masyarakat 
yang berdaulat. Akhirnya, klaim ini menyebabkan tuntutan akan 
demokrasi yaitu, penciptaan mekanisme perwakilan yang menjamin 
bahwa mereka memegang kekuasaan negara memperoleh dukungan 
rakyat. Tetapi tradisi yang berkembang menjadi demokrasi liberal 
adalah liberal dahulu (bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara 
atas masyarakat sipil) dan demokrasi kemudian (bertujuan untuk 
menciptakan struktur yang akan mengamankan mandat rakyat 
untuk para pemegang kekuasaan). Di samping itu, demokrasi 
liberal telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang kemudian 
melahirkan kapitalisme sebagai akibat dari Renaissance yang 
ditandai dengan kemajuan industri. Ini pulalah yang  mendorong 
lahirnya imperialisme dan kolonialisme guna memenuhi bahan baku 
negara-negara industri di Eropa. Dalam pada itu, ketimpangan sosial 
ekonomi akan menghalangi warga negara untuk memperoleh hak-
hak politik yang sama. Dengan kata lain dengan ketimpangan sosial 
70 George Sorensen, op. cit., h. 6 
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ekonomi yang tinggi, tidak akan ada demokrasi politik. Karenanya 
penciptaan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi rakyat 
merupakan prasyarat menuju negara demokrasi. Oleh Martin Lipset 
mengemukakan hal itu dengan menyatakan bahwa semakin kaya 
suatu bangsa semakin besar peluang negara tersebut untuk untuk 
melangsungkan demokrasi.71

Akibat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat liberal-kapitalis 
oleh Karl Marx (1818-1883) mengemukakan kriteria kritiknya 
tentang ketimpangan itu dengan pembagian kelas yang dihasilkan 
oleh kapitalisme itu sendiri. Dalam pandangan Marx, dalam suatu 
masyarakat kapitalis, suatu pasar bebas dan negara berdasarkan pada 
warga negara yang setara secara politik hanya sekedar formalitas 
yang menyembunyikan kenyataan bahwa pemerintahan sebenarnya 
dijalankan oleh kelas kapitalis. Satu-satunya jalan untuk mencapai 
persamaan politik dan ekonomi yang nyata serta negara dan 
masyarakat yang demokratis adalah dengan menghapuskan sistem 
kapitalis dan menggantikannya dengan sosialisme dan akhirnya 
dengan komunisme.72 Pemikiran Marx ini akhirnya mendapat tempat 
di beberapa negara Eropa, Amerika Latin dan Asia, seperti Uni Soviet 
(dulu), Polandia, Rumania, Kuba, Korea Utara, Cina, Vietnam, dan 
beberapa negara lainnya, Indonesia nyaris melalui G.30.S/PKI sampai 
setelah selesainya perang dingin (Cold War) yang ditandai dengan 
kemenangan di pihak Amerika Serikat (kapitalisme). Kendatipun 
telah berakhir riwayat sosialisme-komunisme, beberapa negara 
tersebut di atas masih menganut sistem politik “demokrasi” dengan 

71 Ibid, h. 42 
72 David Held, Models of Democracy, (Cambrige: Policy Press, 1987), h. 10�-143 
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pelbagai modifikasi sesuai dengan kondisi negara dan sistem politik 
masing-masing, terbukti negara Cina dalam beberapa tahun terakhir 
mengalami peningkatan pendapatan perkapita dan kesejahteraan 
rakyatnya secara mengejutkan.

Terlepas beberpa pola pendekatan dengan demokrasi, 
sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa demokrasi 
“nyaris” tidak dapat dibedakan dengan negara hukum (rechtstaat). 
Miriam Budiardjo merumuskan demokrasi konstitusional dengan 
unsur-unsur sebagai berikut:73 a) Perlindungan konstitusional; b) 
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c) Pemilihan 
umum yang bebas; d) Kebebasan menyatakan pendapat; e) 
Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; f) Pendidikan 
kewarganegaraan; dan g) Kebijakan politik ditetapkan atas dasar 
kehendak mayoritas. Lebih lanjut menurutnya, ciri-ciri demokrasi itu 
dapat tercapai melalui struktur institusional (institutional structure) 
yang memuat unsur-unsur, yaitu: a) Pemerintahan yang bertanggung 
jawab; b) DPR hasil pemilihan umum yang bebas untuk pengwasan; 
c) Adanya partai-partai politik; d) Kebebasan pers/media; dan 
e) Sistem peradilan bebas yang menjamin hak asasi manusia.74 
Sementara M. Amien Rais menyatakan bahwa, setidaknya  terdapat 
sepuluh kriteria demokrasi, manakala suatu negara ingin dikatakan 
melaksanakan sistem demokrasi. Kesepuluh kriteria itu ialah sebagai 
berikut: (1) Partisipasi dalam pembentukan keputusan, (2) Peranan di 
depan hukum, (3) Distribusi pendapatan yang adil, (4) Kesempatan 
pendidikan yang sama, (5) Empat macam kebebasan yaitu kebebasan 

73 Miriam Budiardjo, op. cit., h. �2 
74 Ibid, h. 63-64. 
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mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, 
dan kebebasan beragama, (6) Kesediaan dan keterbukaan informasi, 
(7) Mengindahkan fatsoen atau tatakrama politik, (8) Kebebasan 
individu, (9) Semangat kerjasama, dan (10) Hak untuk protes.75

Berdasarkan kriteria di atas, pada prinsipnya antara demokrasi 
dan negara hukum memiliki kesamaan-kesamaan makna. Hal ini 
pula mengandung pengertian yang sama bahwa dalam negara yang 
demokratis semua warga negara harus bebas dari segala ancaman 
dan intimidasi baik datangnya dari negara sendiri maupun dari 
para aparat pemerintah, perlindungan yang sama diberikan dalam 
konsep negara hukum dengan adanya perlindungan dengan hal hak 
asasi manusia. Sri Soemantri memberikan empat kriteria mekanisme 
dalam membuat hukum yang demokratis, yaitu: a) Hukum itu tidak 
ditetapkan kecuali dengan keputusan dan persetujuan wakil-wakil 
rakyat yang dipilih secara bebas; b) Hukum Hasil pemilihan umum 
dapat terjadi pergantian orang-orang di pemerintahan; c) Pemerintah 
harus terbuka; d) Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. 
Pencapaian negara demokrasi dengan kriteria dan ciri-ciri yang telah 
dikemukakan, bukanlah persoalan mudah. Di negara-negara maju 
sendiri merupakan contoh dari kenyataan bahwa demokrasi tidak 
bisa dicapai dalam semalam; demokrasi adalah proses perubahan 
gradual jangka panjang. Ketika upaya menerapkan sistem multi partai, 
misalnya digantikan untuk secara sabar memberi jalan bagi sebuah 
negara demokrasi, hasilnya justeru melahirkan sikap kegamangan 
dan oportunitas diantara kelompok masyarakat itu tokoh-tokoh 
masyarakat dengan membentuk partai politik “asal-asalan” dengan 

7� M. Amien Rais, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta: LP3S, 1986, 

h. xvii. Bandingkan dengan perincian negara demokrasi yang disampaikan oleh Franz 

Magnes Suseno, Op. cit., h. �8.
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maksud pemenuhan kepentingan jangka pendek dan bukan untuk 
secara sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di 
sisi lain, sistem pemerintahan yang masih dikuasai oleh orang lama 
tidak melakukan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan 
kecuali pada kulit luar saja dengan mengubah perangkat peraturan 
perundang-undangan agar terkesan demokratis.

Robert A. Dahl mencatat lima kondisi yang dianggap paling 
mendukung pembangunan sistem politik yang demokratis --poliarki, 
begitu ia mempopulerkannya-- sebelum sampai ke tujuan demokrasi 
yang sesungguhnya. Kondisi-kondisi tersebut adalah; Pertama, para 
pemimpin tidak menggunakan instrumen utama koersi kekerasan, 
yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan 
kekuasaannya; Kedua, terdapat organisasi masyarakat pluralis yang 
modern dan dinamis; Ketiga, potensi konflik dalam pluralisme 
dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi; Keempat, di 
antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktifnya, terdapat 
budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi 
dan lembaga poliarki; Kelima, dampak dari pengaruh atau kontrol 
oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara 
positif.76

Kondisi-kondisi tersebut hampir sebagian besar, khususnya 
di negara-negara berkembang tidak dapat diketemukan termasuk 
di Indonesia. Dengan latar belakang ini, tidak bisa diharapkan 
bahwa permulaan demokrasi akan berkembang menjadi demokrasi 
yang solid. Namun perlu diperhatikan bahwa kondisi ini, bukan 
tidak mungkin dicapai jika ada political will yang sungguh-
sungguh dari pemerintah, masyarakat semakin tercerdaskan 

76 Robert A. Dahl, op. cit., h. 132. Lihat pula Georg Sorensen, Op. cit.,h. 94 
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serta tumbuhnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan 
pemerintahan secara bersama-sama. Memang, demokrasi bukan 
sesuatu yang tiba dan datang atau pemberian (given). Demokrasi 
disebabkan oleh upaya individu dan kelompok, oleh aktor 
sosial, yang berjuang untuk demokrasi terutama kelompok kelas 
menengah (midle class) dalam struktur sosial-masyarakat.

Lalu, bagaimana dengan bangsa Indonesia issu tentang negara 
demokrasi telah berlangsung sekitar satu setengah dasawarsa terakhir 
telah menjadi sentral dalam wacana gerakan politik kontemporer. 
Bahkan issu ini terkadang diidentikkan dengan kelompok atau figur 
tertentu yang anti kemapanan. Lahirnya Forum Demokrasi (Fordem) 
yang dimotori Gus Dur -–sebelum jadi presiden-- kelompok petisi 
50 yang terdiri dari para tokoh kritis baik dari kalangan militer 
maupun sipil, pendirian YLBHI, PBHI dan Elsam untuk memberikan 
perlindungan dan pembelaan hukum bagi masyarakat bawah yang 
diperlakukan secara kejam oleh penguasa Orde Baru dan lembaga-
lembaga lain sebagai bentuk partiisipasi masyarakat dalam mendorong 
tercapainya negara demokratis. Sepanjang sejarah pemerintahan di 
Indonesia dengan sistem politik yang otoriter (ORLA dan ORBA) 
telah menafikan kaedah-kaedah demokrasi seperti yang telah 
dikemukakan di atas, akibatnya pada titik kejenuhan hukum atau 
ketidak-sabaran masyarakat klimaks telah menumbangkan kedua 
rezim tersebut dengan cara-cara yang radikal sekalipun kedua-
duanya mengaku telah menjalankan pemerintahan dengan sistem 
demokrasi. Sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga 
demokrasi Pancasila, telah membawa malapetaka bagi bangsa dan 
negara Indonesia. Peristilahan demokrasi di atas selain mereduksi 
sifat universalitas demokrasi juga pada saat bersamaan merupakan 
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pembatasan-pembatasan terhadap praktek demokrasi yang 
sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran-pemikiran 
demokrasi dengan konsep Democracy Without Adjective (Demokrasi 
tanpa kata sifat).

C.  Gelombang Baru Demokrasi Indonesia di Era Reformasi

Demokrasi sebagai sistem politik modern (demokrasi modern) 
bukan sekedar demokrasi desa atau demokrasi negara-kota 
sebagaimana era Yunani dan Romawi Kuno. Tetapi, demokrasi negara 
kebangsaan yang muncul berkaitan dengan perkembangan negara-
kebangsaan (nation-state).77 Demokrasi semacam ini muncul di Barat 
sejak abad XVII, sedangkan di negara-negara baru di Asia, Afrika dan 
Amerika Latin muncul setelah negara-negara di kawasan ini menjadi 
bangsa dan negara merdeka setelah perang dunia kedua. Samuel P. 
Huntington78 secara menarik menamakan perkembangan demokrasi 
di negara-negara modern (nation-state) dengan istilah gelombang 
demokrasi atau gelombang demokratisasi, yang menunjukkan 
fenomena transisi dari sejumlah negara dari rezim non-demokratis 
(otoriter) ke rezim-rezim demokratis yang terjadi pada kurun waktu 
tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada 
transisi menuju arah sebaliknya.

Gelombang demokrasi pertama (1828-1926) muncul sejak 
revolusi Perancis hingga abad XIX yang ditandai dengan kemunculan 
lembaga-lembaga demokrasi nasional yang ditunjukkan dengan 

77 Haedar Nashir, “Gagasan dan Gelombang Baru Demokrasi” dalam Khamami Zada Idy 

Muzayyed (ed.) Wacana Politik Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pus-

taka Pelajar dan FORMASI IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h. 84 
78 Lihat Samuel Huntington, The Third Wave, Democratization In Late Twentieth Coun-

try, (Terjemahan) dalam Gelombang Demokrasi Ketiga,��-DNDUWD��*UDIÀWL��������
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kecenderungan diadakannya pemilu dimana laki-laki dewasa 
lebih 50 % memberikan hak suara dan eksekutif yang memegang 
pemerintahan harus mempertahankan dukungan mayoritas baik 
pada sistem parlementer maupun presidensil. Gelombang demokrasi 
kedua (1943-1962) muncul sejak perang dunia kedua yang ditandai 
dengan pelbagai proyek demokrasi sejumlah negara baru merdeka 
dengan keberhasilan dan kegagalannya. Indonesia pada zaman 
Orde Lama mempraktekkan demokrasi parlementer dan demokrasi 
terpimpin di bawah kekuasaan Soekarno, serta demokrasi yang oleh 
Huntington disebut kacau. Sedangkan gelombang demokrasi ketiga 
(1974-1990) muncul secara hampir serentak sejak tahun 1974 yang 
dimulai dari Portugal dan meluas ke sekitar 30 negara lain di Asia, 
Afrika dan Amerika Latin yang semula dikuasai oleh rezim otoriter 
(militer), kemudian berubah drastis menjadi negara di bawah rezim 
demokratis.79 Pada era ini termasuk runtuhnya negara-negara 
komunis di Eropa Timur yang berubah berganti menjadi negara 
demokrasi atau terjadi liberalisasi di negara rezim otoriter itu.

Huntington lebih lanjut menyatakan bahwa dalam rentang 
waktu 1974-1990, jumlah negara demokrasi di dunia mengalami 
perkembangan pesat, dari 30 menjadi 58 negara atau 24,6 % 
menjadi 58 % dari seluruh negara yang ada di dunia. Perkembangan 
itu merupakan kelanjutan dari gelombang demokratisasi yang 
berjalan sejak awal abad XX. Pada tahun 1922, hanya ada 29 negara 
demokratis atau 45,3 % dari seluruh negera yang ada di dunia pada 
saat itu. pada tahun 1942 jumlah negara demokratis berkurang 
menjadi 12 negara atau 19,7 % dari seluruh negara yang ada. Pada 
79 Anders Uhlin, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di 

Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998), h. 1-2�. Lihat pula dalam Eep Saefullah Fatah, 

Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1999), h. v-vi dan Haedar Nashir, op. cit., h. 8�-86.
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tahun 1962 jumlah negara demokrasi menjadi 36 negara atau 32,4 % 
dari seluruh negara yang ada.80 Dan pada masa-masa setelah 1990-
an -yang tidak terliput dalam studi Huntington- jumlah negara yang 
mengalami demokratisasi terus mengalami peningkatan yang sangat 
fantastik sebagai kelanjutan gelombang demokratisasi ketiga.

Penyebaran demokrasi dalam gelombang ketiga ini berawal 
dari transisi Eropa bagian selatan (Yunani, Spanyol, dan Portugal). 
Gelombang demokrasi berikutnya terjadi di Amerika Latin 
(Argentina, Uruguay, Peru, Ekuador, Bolivia, Brazil dan Paraguay) 
dan di Amerika Tengah (Honduras, El-Salvador, Nikaragua, 
Guetemala, dan Meksiko).81 Kemudian terjadi transisi di Eropa 
Timur (Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, 
dan bekas Republik Demokrasi Jerman). Gelombang demokratisasi 
terakhir terjadi di Afrika dan di negara-negara bekas Uni Soviet. 
Akhirnya, demokratisasi terjadi di Asia sejak hampir selama peroode 
tahun 1970-an (Papua Nugini, Thailand, Pakistan, Bangladesh, 
Filipina, Korea Selatan, Cina, Mongolia, dan Nepal). Perubahan 
yang terjadi sangat mengesankan dan benar-benar memberikan bukti 
kemajuan demokrasi di banyak negara dalam rentang waktu yang 
relatif pendek.

Transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan 
demokrasi merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan 
sejumlah tahapan. Pada kasus tipikal kontemporer, permulaan 
proses ditandai dengan terjadinya krisis dan akhirnya perpecahan 
dalam tubuh rezim otoriter. Jika transisi menuju demokrasi diawali 
dengan kesadaran dari rezim otoriter bahwa mereka harus membuka 
80 Data-data perkembangan demokratisasi negara-negara tersebut dapat dilihat dari 

penelitian Freedom House Index, dalam Georg Sorensen , op. cit., h. �2-70. 
81 Baca dalam Gulliermo O’Donnel, Philippe C. Schmitter dan Laurence Whitehead, 

Transisi Menuju demokrasi: Tinjauan Pelbagai Perspektif, (Jakarta: LP3S, 1993)  
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diri dan mempraktekkan kaedah-kaedah demokrasi maka tahapan 
ini akan diakhiri dengan pembentukan sebuah pemerintahan yang 
baru berdasarkan pemilihan yang bebas. Namun prosesnya tidak 
berakhir di situ, rezim yang baru seringkali menjadi demokrasi yang 
terbatas, belum menjadi demokratis sepenuhnya. Tetapi, bila proses 
transisi demokrasi dilakukan oleh karena terpaksa akibat tekanan 
dari luar --demokrasi setengah hati-- atau perlawanan people power, 
maka biasanya pemerintah otoriter dengan janji-janji reformasi di 
segala bidang.82 Kalaupun terjadi perubahan rezim, hal itu hanyalah 
pergeseran dari suatu tipe rezim otoriter yang satu ke rezim otoriter 
yang lain atau dalam beberapa kasus, sebuah negara otoriter 
setelah kalah dalam pemilu akhirnya mengalami disintegrasi akibat 
perpecahan bahkan perang saudara.

Dalam tahapan demokratisasi setelah terjadi permulaan 
demokrasi (democracy opening)  yang ditandai dengan perpecahan 
internal koalisi --baik pada pemerintah otoriter maupun setelah jatuh 
oleh kekuatan pro-demokrasi-- maka tahapan pendalaman demokrasi 
(democracy deepening) mungkin dibutuhkan sebelum tahapan 
berikutnya dicapai. Dan rezim baru masih harus dikonsolidasikan 
secara untuh dan kuat sampai pada pencapaian pemerintahan 
yang stabil dengan demokrasi yang solid. Proses penuh menuju 
demokrasi yang solid memakan waktu yang lama, seringkali puluhan 
tahun dan bahkan dalam kasus negara Inggris dan Amerika Serikat 
memerlukan proses keseluruhan lebih dari dua ratus tahun. Dalam 
transisi demokrasi, oleh Dankwart Rustow mengemukakan beberapa 
82 Lihat, kasus Seoharto sebelum lengser ia memanggil beberapa tokoh nasional untuk 

membicarakan agenda-eganda reformasi setelah ia di demo besar-besaran oleh 

mahasiswa dan masyarakat dimana ia sendiri berkeinginan untuk memimpin proses 

reformasi tersebut, tetapi para tokoh yang diundang itu menolak dan akhirnya 

kepemimpinan nasional diserahkan kepada wakil presiden (secara dramatis) setelah 

ia mengundurkan diri.
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tahapan sederhana yang akan dilalui sebelum sampai pada demokrasi 
solid, yaitu: Pertama, mempunyai satu kondisi latar belakang dengan 
menanamkan doktrin persatuan nasional yang harus dipahami lebih 
dahulu. Hal ini memperlihatkan bahwa persatuan nasional secara 
sederhana memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk dalam 
arti warga negara tidak mempunyai keraguan atau keberatan mental 
mengenai tujuan politik yang akan dicapai, sehingga perpecahan 
etnis atau kelompok dapat terhindari; Kedua, tahapan persiapan 
yang ditandai dengan jatuhnya rezim otoriter akibat perpecahan 
intern para pemegang kekuasaan; Ketiga, tahapan keputusan dengan 
memulai membangun tata tertib demokrasi dengan memperbaiki 
perangkat infra-supra struktur kelembagaan negara dengan pelbagai 
produk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan 
nilai-nilai demokrasi. Ketiga tahapan konsolidasi dimana pemerintah 
dan masyarakat (warga negara) bersama-sama mengembangkan 
demokrasi dengan peraturan yang responsif hingga menjadi suatu 
budaya politik demokratis.83

Di pelbagai negara yang mengalami transisi demokrasi 
memiliki corak dan karakter masing-masing disebabkan oleh latar 
belakang, proses kejatuhan rezim otoriter serta kekuatan-kekuatan 
pro-demokrasi yang terlibat. Di negara Amerika Latin misalnya, 
transisi demokrasi dimulai dari elite yang juga berada di belakang 
rezim otoriter yang lama, masih memegang kendali bahkan ketika 
ditekan dari bawah, dan berhasil menggunakan strategi baik berupa 
kompromi maupun kekerasan --atau campur keduanya-- untuk 
merebut kembali paling tidak sebagian dari kekuasaannya.84 Transisi 
seperti ini paling sering ditemui di pelbagai negara, jika bukan tipe 

83 George Sorensen,  Op. cit., h. 74 
84 Guelliarmo Philippe. Et.all. Op. cit., h. 132
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revolusi atau kudeta. Transisi dengan model sama terjadi juga di 
Eropa Timur dan Selatan sekalipun pengklasifikasiannya seringkali 
sulit dilakukan karena rumitnya pola sejarah di setiap negara. Dalam 
kasus Uni Soviet klasifikasi dilakukan sehubungan dengan kebijakan 
Glasnot-Perestroika yang dipimpin oleh Gorbachev setelah gagalnya 
kudeta yang dilakukan oleh elit-elit senior Partai Komunis pada 
bulan Agustus 1991, pengaruh mereka terhadap transisi berkurang 
secara substansial. Transisi dari atas dapat menyebabkan demokrasi 
yang terbatas oleh karena dalam membuat kebijakan reformasi telah 
tersusupi kepentingan pribadi elit (penguasa lama).

Setelah kejatuhan sosialisme-komunisme di Uni Soviet, Francis 
Fukayama memprediksikan akhir sejarah (The And of History) dengan 
alasan bahwa dengan runtuhnya komunisme, tidak ada lagi alternatif 
bagi demokrasi liberal ala barat yang berdasarkan pada ekonomi 
pasar. Kita sedang menyaksikan kata Fukuyama, akhir dari sejarah, 
yakni berakhirnya evolusi ideologi umat manusia universalisasi 
demokrasi liberal ala barat sebagai bentuk final pemerintahan 
manusia.85 Menurut Fukayama, model demokrasi liberal menjadi 
lebih dominan, model ini menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa 
dari alternatif-alternatif lain yang terbukti tidak dapat berjalan.

Essay Fukayama itu ditolak oleh Huntington dengan pandangan 
yang jauh lebih skeptis mengenai masa depan demokrasi, dikatakannya 
bahwa ;

“Sejarah telah membuktikan bahwa baik mereka yang optimis 
maupun yang pesimis keliru mengenai demokrasi. Kejadian 
di masa depan mungkin akan membuktikan hal yang sama. 
Terdapat hambatan-hambatan besar bagi perluasan demokrasi 
di masyarakat. Gelombang ketiga, revolusi demokrasi global 

8� George Sorensen, Op. cit., h. 216 
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pada akhir abad XX, tidak akan terjadi untuk selamanya. 
Gelombang tersebut mungkin akan diikuti oleh gelombang baru 
otoritarianisme yang cukup berkelanjutan untuk menciptakan 
gelombang balik yang ketiga. Hal itu, bagaimanapun tidak 
akan menghalangi gelombang demokratisasi keempat yang 
dikembangkan pada suatu saat di abad ke XXI”.86

Penentangan tesis “Akhir dari Sejarah” oleh karena demokrasi 
bukanlah sebuah entitas yang pasti. Demokrasi tidak hanya terwujud 
dalam pelbagai bentuk organisasi yang berbeda-beda (Parlementer 
vs Presidensial; Mayoritas vs Perwakilan; Sistem Dua Partai vs Multi 
Partai; dan lain sebagainya) tetapi juga terdapat perbedaan kualitatif 
antara pelbagai konsep mengenai demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi telah menjadi cita-
cita sejak awal pendirian negara ini oleh para Founding Fathers 
dengan dianutnya negara hukum sebagai sistem kontrol terhadap 
penyelenggaraan negara bahkan jauh sebelum proklamasi 
kemerdekaan, demokrasi --dalam arti sempit-- telah dipraktekkan 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-kemerdekaan 
dengan adanya aktifitas pemerintahan dan adanya keikut-sertaan 
rakyat dalam pemerintahan. Mattulada mengemukakan hal itu 
dengan mengatakan bahwa:

“Kalau demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan sesuatu 
persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana 
sebagian besar warganya turut mengambil bagian maka dalam 
persekutuan kaum ini, walaupun masih sederhana, ciri tersebut 
sudah ditemui”.87

Dengan demikian, ternyata pada masyarakat pra-kemerdekaan 
86 Samuel P. Huntington, Op. cit., h. 33 
87 Moh.Mahfud, MD., “Hukum dan ……”., Op. cit., h. 29 
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(masa kerajaan) sudah dikenal adanya sistem hidup berkelompok 
yang demokratis. Corak ini menurut Mattulada mulai berubah 
ketika agama Hindu datang di Nusantara. Dari peradaban Hindu 
inilah dikenal adanya perbedaan-perbedaan lapisan sosial yang 
diprakarsai oleh golongan yang memegang tampuk kekuasaan yang 
menyebabkan persekutuan kaum mengalami diskriminasi dari lapisan 
penguasa yang berasal dari luar. Di sini corak hidup demokrasi 
mulai tergoncang dan asas kerakyatan persekutuan kaum jatuh pada 
kehinaan yang serendah-rendahnya.88

Setelah Islam datang dan dianut oleh pelbagai kerajaan-kerajaan 
di Nusantara, pengaruh kerajaan Hindu akhirnya semakin berkurang 
dan digantikan dengan kesamaan derajat kemanusiaan, kemerdekaan 
individu dibela dan dihormati oleh tiap-tiap warga lainnya sebagai 
hak dan kewajiban tiap-tiap warga persekutuan. Perkembangan 
kembali asas kerakyatan ini didukung oleh lingkungan kerajaan Islam 
Nusantara yang kondusif karena dengan Islam sebagai agama resmi 
kehidupan rakyat diliputi oleh suasana kebebasan. Semangat kebebasan 
itu mendapat tempat yang utama dalam syari’at Islam kerena Islam 
telah menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang berderajat 
sama yang membedakan hanya diukur dari katakwaannya.89 Maka 
tidak berlebihan jika Sultan Takdir Alisyahbana mengemukakan 
bahwa dalam lapangan hukum ekonomi dan kemasyarakatan, ajaran 
Islam telah membawa perubahan-perubahan besar karena sifatnya 
yang praktis dan mengutamakan akal terhadap hidup.90

Pemikiran demokrasi juga pernah disampaikan oleh H.O.S. 
88 Ibid, h. 30. Lihat pula Mattulada, “Demokrasi dalam Perspektif Budaya Bugis-Makas-

sar” dalam Muhammad Najib, et.all. (ed). Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nu-
santara, (Yogyakarta: LKPSM, 1996), h. 28-30.

89 Lihat dalam al-Qur’an surat al-Hujurat: 13.
90 S. Takdir Alisyahbana, Revolusi, Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia, (Kuala 

Lumpur: Oxford University Press, 1966), h. 12
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Tjokroaminoto, pemimpin Serikat Islam pada tahun 1918 di depan 
Volksraad dengan menawarkan konsep demokrasi liberal seperti 
banyak dikembangkan di Eropa Barat waktu itu, yakni demokrasi 
dalam rangka pluralisme yang harus memberikan peluang yang 
sebesar-besarnya bagi peranan rakyat untuk menentukan jalannya 
negara. Demikian pula hingga saat perumusan bangunan negara 
(Nation Building) dalam sidang-sidang BPUPKI wacana demokrasi 
senantiasa menjadi perdebatan panjang dan dinamis hingga 
Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai kemerdekaan Indonesia, 
sebagaimana yang telah diuraikan sub-bahasan sebelumnya, bahwa 
negara demokrasi pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru 
tidak terwujud oleh karena dominannya kepentingan kekuasaan 
daripada kesadaran elit politik tentang pentingnya kaedah-kaedah 
demokrasi diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Akhirnya sejarah telah membuktikan bahwa kedua 
rezim tersebut jatuh dari tampuk kepemimpinannya akibat terlalu 
meremehkan demokrasi.

Di era reformasi saat ini, demokrasi semakin menemukan 
“Kawah Candradimuka” untuk lebih diapresiasi secara serius dalam 
makna yang lebih empiris. Pemerintahan di era reformasi yang 
merupakan titik balik dari rezim pemerintahan otoriter, menyimpan 
beribu-ribu harapan dalam pembaharuan di segala bidang, sosial, 
budaya, politik, hukum, dan tata kemasyarakatan dan lain sebagainya. 
Kendatipun perubahan yang menuju demokrasi di Indonesia hanya 
melalui reformasi yang bersifat gradual dan tawar-menawar antara 
kekuatan lama dan baru, antara para reformis dan status-qouis, 
tetapi paling tidak telah terjadi pergantian rezim dari otoriter menuju 
demokratisasi. Dalam transisi seperti ini kekuatan pro-demokrasi 
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(reformis) harus ekstra hati-hati oleh karena pengalaman pelbagai 
negara menunjukkan bahwa ternyata tidak mudah menjalani 
fase pasca otoriterianisme, bahkan menciptakan rekonsolidasi 
otoriterianisme sehingga yang berubah hanya aktor pemimpin saja 
tetapi watak otoriterianisme tetap melekat pada pemerintahan baru 
yang terbentuk.

Eep Saifullah Fatah mengemukakan kekhawatiran itu terhadap 
kaum reformis dengan kemungkinan rekonsolidasi otoriterianisme 
atau siklus otoriterianisme itu dalam perpolitikan Indonesia 
yang hanya reformasi (perbaikan) bukan revolusi (penggantian). 
Kekhawatiran itu adalah, Pertama, Perubahan yang terjadi 
bukanlah perubahan revolusioner dalam bentuk pergantian rezim 
secara menyeluruh dan mendasar. Rezim lama seolah mengalami 
kehancuran namun pemerintahan baru yang terbentuk setelah itu 
masih ditandai oleh kuatnya posisi dan peranan unsur-unsur rezim 
lama. Bahkan aliansi strategis yang menjadi pilar rezim lama masih 
dipertahankan sebagai pilar pemerintahan baru. Kedua, ketidak-
pastian yang berlarut-larut dan tidak terkelola. Transisi dari sistem 
otoriterianisme selalu ditandai suasana ketidak-pastian pada 
awalnya. Di satu sisi ketidak-pastian itu menyuburkan dinamika 
politik. Namun di sisi lain ketidak-pastian yang berlarut-larut dan 
tidak terkelola bisa menjebak. Ia bisa mengundang praktik-praktik 
kekerasan politik. Inilah yang membuka peluang bagi instrumen 
kekerasan negara, yakni militer untuk memainkan peranan yang 
lebih besar dari semestinya. Dalam kerangka inilah, struktur-struktur 
otoritarian terjaga dan terlestarikan, sementara struktur-struktur 
baru yang lebih demokratis tidak sempat dibangun dengan efektif 
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karena terlibas oleh militerisasi.
Ketiga, faktor militer. Di negara otoritarian umumnya 

mengandalkan militer sebagai tulang punggungnya. Kejatuhan 
otoriterianisme kerap kali tidak identik dengan kehancuran politik 
militer. Kejatuhan pemerintahan otoriter bisa saja hanya berhenti 
pada tingkat habisnya periode kepemimpinan otoritarian. Namun 
militer sebagai instansi politik tetap bercokol di posisi politik 
yang masih menentukan disukai atau tidak disukai di kalangan 
kelompok pro-demokrasi. Hal ini terlihat dari paradigma baru 
TNI, menduduki menjadi mempengaruhi. Ini berarti bahwa 
militer tidak akan meninggalkan gelanggang politik hanya pola 
permainannya saja yang berbeda dibandingkan dengan rezim Orde 
Baru. Keempat, perluasan kebebasan memancing konflik yang 
horizontal pada tingkat masyarakat bawah (Grass Roat). Kelima, 
gerakan sosial pro-demokrasi hendaknya menjaga stamina. Fase 
pasca otoritarianisme membutuhkan gerakan sosial pro-demokrasi 
yang kuat, terkonsolidasikan --setidaknya pada tingkat gagasan dan 
wacana-- serta tahan banting. Dan ketersediaan gerakan sosial pro-
demokrasi yang teguh, ketidak-tersediaan gerakan ini bisa membuka 
kemungkinan bagi rekonsolidasi otoritarianisme. Bahwa transisi itu 
tidak linear mengarah ke demokratisasi tetapi bisa memutar berbalik 
kembali ke otoritarianisme.91

Kekhawatiran di atas sangat wajar bila diperhatikan keadaan 
empiris selama ini. Pasca kejatuhan Orde Baru meledak dimana-
mana, kerusuhan melanda beberapa daerah, krisis ekonomi yang 
berkepanjangan, serta masih labilnya stabilitas -dalam pengertian 
positif- sehingga investor enggan masuk ke Indonesia. Di samping 
91 Eep Saifulloh  Fatah, Op. cit., h. viii – xi.
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itu masih kuatnya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dipelbagai 
lembaga-lembaga pemerintahan, birokrasi, pengadilan, kepolisian, 
TNI dan lain-lain. Dari sekian rangkaian kelemahan pada keadaan 
transisi di era reformasi ini, beberapa hal yang mungkin harapan 
gelombang demokratisasi di Indonesia, yaitu: Pertama, bahwa 
pasca pemerintahan Orde Baru, baik pada pemerintahan rezim 
Gus Dur hingga ke pemerintahan Megawati telah menjadikan 
wacana reformasi sebagai satu-satunya issu perubahan dalam dalam 
pemerintahan sehingga siapapun yang berkeinginan untuk kembali 
pada pola dan pemikiran lama akan dituduh sebagai bagian dari rezim 
Orde Baru. Golkar yang pernah menjadi mesin poiltik Orde baru 
juga mengikuti arus reformasi ini dengan melakukan “pertobatan” 
institusional maupun individu-individu yang terlibat pada rezim lama. 
Pertobatan itu ditandai dengan perubahan dari Golkar –organisasi 
karya– menjadi partai politik serta paradigma baru sebagai bentuk 
penyikapan dari perubahan iklim politik di era reformasi sekarang 
ini. Kedua, adanya perubahan struktur kelembagaan negara dengan 
pembentukan lembaga-lembaga negara yang dinilai sebagai wujud 
aspirasi masyarakat dan dalam rangka memperkuat kedudukan rakyat 
di hadapan pemerintah, seperti pembentukan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, Komisi Anti Korups, Komisi 
Judical, dan lain-lain di samping itu, lembaga-lembaga yang tidak 
efektif dan dianggap mereduksi aspirasi rakyat dibubarkan, seperti 
pembubaran Departemen Penerangan, DPA, Bakorstranas, Litsus 
bagi PNS dan lain-lain.

Ketiga, tumbuhnya produk perundang-undangan yang dinilai 
responsif–demokratis sesuai dengan keinginan dan kepentingan 
masyarakat. UU dilahirkan sebagai bentuk kehendak dari rakyat dan 
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bukan keinginan dari pihak penguasa, sebagaimana dipraktekkan 
oleh pemerintah Orde Baru selama 32 tahun. Rezim otoriter 
melegalisasikan tindakan otoriternya melalui perundang-undangan 
yang sah, tetapi secara substantif melanggar nilai-nilai keadilan dan 
demokrasi. Keempat, semakin berkembangnya lembaga-lembaga 
non pemerinah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai 
wujud partisipasi secara aktif dalam peningkatan pembangunan, 
memberikan saran, usul dan pikiran-pikiran konstruktif terhadap 
pemerintah dalam rangka pelaksanaan amanat reformasi. Kelima, 
dalam bidang politik, dianutnya sistem multi partai sehingga 
masyarakat luas semakin bebas untuk menentukan pilihan-pilihan 
politiknya bahkan dapat mendirikan partai politik sesuai dengan 
ideologi dan garis perjuangan yang mereka rumuskan dalam visi 
dan misi partai. Hal ini tidak ditemukan semasa rezim Orde Baru, 
oleh karena kebebasan partai poiltik sangat terbatas atau dibatasi, 
terlebih setelah pemaksaan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya 
asas dalam organisasi masyarakat dan parpol. Inilah gelombang baru 
demokrasi Indonesia pasca kejatuhan pemerintahan rezim otoriter 
Orde Baru.
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A. Determinasi Politik Terhadap Hukum: Tolak-tarik 
kekuasaan 

Upaya memahami secara fenomenal maupun kontekstual 
tentang implikasi konfigurasi politik terhadap upaya penegakan 
hukum di Indonesia era reformasi, sesungguhnya harus dimulai 
dari sebuah kata sepakat mengenai definisi konfigurasi dan politik. 
Pemahaman awal tentang istilah yang dijadikan sebagai key word 
untuk menjelaskan aspek situasional ini, akan memudahkan kita 
menyadap tetesan-tetesan makna yang dikandungnya.

Sebagaimana telah diuraikan secara teoritikal-definitif pada bab 
sebelumnya, bahwa konfigurasi diartikan sebagai bentuk atau wujud 
untuk menggambarkan sesuatu.1 Sementara itu, politik diartikan 
sebagai  segala urusan, kebijakan, dan cara bertindak (tindakan) yang 
berhubungan dengan sistem pemerintahan suatu negara. Karena itu, 
jika kedua idiom ini diposisikan satu paket dalam satu istilah untuk 
menggambarkan suatu kondisi yakni Indonesia di era reformasi, 
maka ia kurang lebih bermakna bentuk atau wujud politik sebagai 
faktor dominan yang berpengaruh signifikan terhadap supremasi 
hukum.

Kajian mengenai konfigurasi politik dalam supremasi hukum 
di Indonesia era reformasi, akan menampilkan sederet kondisi 
faktual yang berhubungan dengan  determinasi politik. Hal ini 
dipahami mengingat bahwa hingga kini politik masih dianggap 
sebagai panglima, yang memegang posisi kunci dalam menentukan 
seperti apa wajah dan masa depan suatu negara. Bahkan tidak dapat 
dipungkiri bahwa melalui kekuatan dan kebijakan politik, situasi 
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 199�), h. 4��. 
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tertentu dapat disetting sedemikian rupa berdasarkan kehendak yang 
tidak jarang menyulitkan kita membedakan antara idealisme semu 
dan  idealisme sebenarnya.

Eksistensi fungsional dari hukum2 suatu Negara pada dasarnya, 
memang sangat dipengaruhi secara dominatif oleh kekuatan politik 
yang ada. Betapa tidak, sederet kepentingan dari kelompok tertentu 
terutama yang memegang kekuasaan akan mewarnai setiap kebijakan 
yang lahir termasuk produk hukum. Akibatnya, tidak jarang hukum 
dijadikan sebagai justifikasi terhadap suatu kebijakan, sehingga 
pembenaran terhadapnya pun harus diterima berdasarkan ketentuan 
yang termaktub dalam hukum tersebut.

Sebagai contoh dapat kita lihat pada pelbagai kasus yang 
sesungguhnya dapat ditindaki dengan alasan hukum, kerap harus 
berhenti hanya karena pertimbangan dan alasan Hak Asasi Manusia 
(HAM). Ketidakberdayaan kita menjamah wilayah hak asasi dan 
zona privasi seseorang, biasanya juga dikaburkan secara sengaja oleh 
sejumlah jargon pendukung demi sebuah legalitas dan pembenaran 
atau pengakuan publik. Istilah yang paling rentan terhadap persoalan 
ini, yakni pluralisme atau heterogenitas baik dari segi agama maupun 
etnis. 

Konsekuensinya, produk hukum dengan basis ideologi agama 
tertentu tidak dapat berlaku universal. Hal ini dipahami bahwa 
dalam suatu negara yang pluralis penduduknya, terdapat sederet 
hak-hak kultural bahkan agamis-ideologis yang dapat menghambat 
berlaku universalnya suatu ketentuan hukum meskipun disadari 
2 Diartikan sebabagi peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang; peraturan 

yang mengatur hubungan antar manusia (individu dengan individu), manusia dengan 

Negara, manusia dengan golongan-golongan, dan sebagainya; dan peraturan yang 

bersifat memaksa sehingga barang siapa yang melanggar dikenakan sanksi hukum. 

Lihat Satjipto Rahardjo. Wajah Hukum di Era Reformasi (Bandung: Alumni, 2000), h. 

106. 
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bersama secara rasional akan efektifitasnya. Sebut saja gagasan 
penegakan Syariat Islam yang mendambakan terserapnya hukum 
Islam ke dalam konstitusi negara dalam beberapa tahun terakhir, 
rupanya terpaksa dimuntahkan secara dini oleh pihak-pihak tertentu 
yang sesungguhnya datang dari golongan Islam sendiri.

Uraian tersebut, mengindikasikan betapa kuatnya determinasi 
politik terhadap supremasi hukum di Indonesia. Permakluman 
keadaan meski tidak relevan dengan kondisi ideal yang seharunya, 
kadang harus menjadi pilihan tunggal terutama bagi mereka yang 
berpikir simple. Di sinilah dominasi politik membuktikan watak 
kekuasaannya dalam menentukan corak masyarakat bahkan 
ketentuan hukum yang tidak jarang diciptakan untuk mengawal 
kebijakan sekaligus pelegalan atas tindakan tertentu sehingga seolah-
olah merupakan hal yang konstitusional. Singkatnya, dapat dikatakan 
bahwa hukum merupakan produk politik.

Dalam hubungannya dengan hubungan antara politik dan 
hukum, Mahfud MD pernah melontarkan suatu tesis bahwa hukum 
pada dasarnya merupakan produk atau kristalisasi normatif dan 
implementatif dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing 
sehingga setiap produk harus memiliki karakter menurut konfigurasi 
politik yang dilahirkannya.3

Melalui pendekatan historis-kronologis, melalui sumber yang 
sama digambarkan pula mengenai bahwa di Indonesia konfigurasi 
politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang responsif dan 
3 Dalam studi mengenai hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang 

mendasari; (1) Hukum determinan atas politik dalam arti hukum harus menjadi arah 

dan pengendali semua kegiatan politik, (2) Politik determinan atas hukum dalam arti 

bahwa dalam kenyataannya baik produk normatif maupun implementasi penegakan-

nya hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi dependent variabel atas politik, (3) 

Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang independen atau saling tergantung. 

Lihat Moh. Mahfud MD.Pergolakan Politik dan Hukum di Indonesia (Yoyakarta: Gama 

Media, 1999), h. xi-xii  
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konservatif. Sementara itu, untuk membangun tata tertib hukum 
dan meminimalkan pengaruh politik, ”judical review” sebenarnya 
dapat dijadikan alat kontrol yang baik. Tetapi ketentuan mengenai 
judical review di dalam berbagai peraturan perundangan ternyata 
mengandung pula kekacauan teoritis sehingga tidak dapat 
dioperasionalkan.4

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa judical review, 
dapat dijadikan alat kontrol dalam meminimalkan pengaruh 
politik. Urgennya upaya meminimalisir pengaruh politik, secara 
fundamental harus menjadi bagian penting dan target utama dalam 
supremasi hukum mengingat sejauh ini karakter produk hukum di 
Indonesia dibentuk oleh konfigurasi politik. Dalam pengertian lain 
bahwa otonomi hukum di negara ini, cenderung lemah dan tidak 
menunjukkan independensinya. Sebaliknya, jika berhadapan dengan 
subsistem politk ia justeru lemah dan cenderung tak berdaya. Karena 
itu, gambaran hubungan antara politik dan hukum dengan meminjam 
istilah Satjipto Rahardjo dapat dikatakan bahwa konsentrasi energi 
hukum selalu kalah kuat dari konsentrasi energi politik.5

Ketidakberdayaan hukum untuk meng-counter dominasi kuat 
politik dalam proses tolak tarik kekuasaan di Indonesia, sesungguhnya 
telah menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan secara 
dikotomik dengan sejarah pemerintahan Indonesia. Hal ini tampak 
pada pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum sejauh ini, tidak 
berjalan paralel dengan perkembangan strukturnya. Meskipun 
demikian, bukan berarti bahwa pembangunan struktur hukum di 
Indonesia tidak mengalami perkembangan. 

4 Ibid., h. 1. 
� Satjipto Rahardjo. Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam 

Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Sinar Baru, 198�), h. 71. 
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Hal ini berangkat dari asumsi bahwa jika program kodifikasi dan 
unifikasi hukum yang dijadikan parameter, maka pembangunan hukum 
telah berjalan dengan baik dan stabil karena dari waktu ke waktu ada 
peningkatan produktifitas. Akan tetapi di sisi lain, harus diingat pula 
bahwa fungsi hukum cenderung mengalami kemerosotan.6 Dapat 
dikatakan bahwa struktur hukum dapat berkembang dalam segala 
konfigurasi politik yang ditandai oleh keberhasilan kodifikasi dan 
unifikasi berbagai hukum tetapi pelaksanaan hukum  atau penegakan 
fungsi hukum cenderung semakin lemah. Hal ini disebabkan oleh 
ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum, 
yang dalam kenyataannya juga disebabkan oleh adanya sejumlah 
tindakan mempolitisir penegakan fungsi hukum.       

Untuk mengenal secara elaboratif tentang determinasi politik 
terhadap hukum dalam konteks tolak-tarik, maka pintu masuk 
yang harus dilalui terlebih dahulu adalah pemahaman tentang sifat 
konfigurasi politik dan jenis produk hukum termasuk karakternya. 
Hal tersebut, akan dikemukakan dalam uraian berikut ini:
1. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang 

membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara 
maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. 

2. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan 
pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang 
intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 
negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi 
dan terartikulasi secara proporsional. 

6 Lihat Moh. Mahfud MD. op. cit., h. 2-3; Arbi Sanit. “Politik Sebagai Sumberdaya Hu-“Politik Sebagai Sumberdaya Hu-

kum: Telaah Mengenai Dampak Tingkah Laku Politik Elit dan Massa Terhadap Kekuatan 

Hukum di Indonesia” dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed), Pembangunan 
Hukum dalam Prospek Nasional (LBH Yogyakarta dan Rajawali Jakarta, 1986), h. 39-

8�.  
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3. Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum 
yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-
tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial 
di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan 
mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. 

4. Produk hukum konservatif/ortodok adalah produk hukum yang 
karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan 
dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi 
dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.7 

Dalam konfigurasi demokratis, memperlihatkan kondisi dimana 
pemerintah lebih merupakan komite yang harus melaksanakan 
kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara 
demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara 
proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan 
negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan 
bebas tanpa ancaman pembreidelan. Sementara itu, konfgurasi politik 
otoriter cenderung menunjukkan kondisi berupa peran pemerintah 
yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak 
berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber 
stamp) atas kehendak pemerintah; sedangkan pers tidak memiliki 
kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dan 
bayang-bayang pembreidelan.

 Dalam hubungannya dengan produk hukum responsif, 
menunjukkan bahwa proses pembuatan hukum responsif  
mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, 
dan lembaga peradilan, hukum, diberi fungsi sebagai alat pelaksana 

7 Moh. Mahfud MD. op. cit., h. 8-10.
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bagi kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya biasanya cukup 
rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi berdasarkan 
kehendak dan visi pemerintah sendiri. Adapun produk hukum 
konservatif (ortodoks), biasanya lebih bersifat formalitas. Di dalam 
produk yang demikian,  umumnya hukum diberi fungsi dengan sifat 
positivis-instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi 
dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya 
bersifat pokok-pokok saja sehingga diinterpretasi oleh pemerintah 
menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan 
pelaksanaan.

Jika dihubungkan dengan konfigurasi politik di Indonesia pasca 
reformasi, tampak memperlihatkan kondisi ironis berupa praktek 
politik yang seolah-olah demokratis dan melibatkan seluruh elemen 
bangsa secara partisipatif. Sebaliknya, yang terjadi justru terkesan 
adanya konfigurasi politik otoriter dan bahkan produk hukumnya 
pun menunjukan determinannya visi kekuasaan politik. Konsekuensi 
logis yang ditimbulkan, yakni kondisi hukum di negara Indonesia 
tampak mengalami kemerosotan.

Semakin memburuknya kondisi hukum nasional dewasa ini, 
tidak hanya membawa efek negatif secara internal bagi warga negara 
Indonesia. Sebaliknya, menimbulkan kekurangpercayaan para 
investor secara eksternal untuk menanamkan modalnya di Indonesia 
yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada berbagai aspek dalam 
pembangunan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di 
sinilah sesungguhnya kondisi ironis yang seharusnya tidak terjadi, 
yakni Indonesia yang sedang meniti perjalanan reformasinya justeru 
melahirkan ketidakpercayaan rakyatnya sendiri terhadap hukum dan 
proteksinya terhadap rakyat.
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Lemahnya peranan hukum di Indonesia, kembali harus diakui 
secara sportif-obyektif dengan berpijak pada realitas empiris bahwa 
pemerintah lebih mendahulukan kepentingan penguasa daripada 
kepentingan publik dalam penerapan hukum. Padahal, hukum 
seyogjanya menuntut keadilan dan kesamarataan, sedangkan 
kekuasaan tidak menghendaki adanya kesamarataan tersebut. Dalam 
kondisi seperti ini, menurut Dimyati Hartono, konsistensi pasti 
hilang dan digantikan diskriminasi. Awalnya diskriminasi di bidang 
politik, tetapi kemudian berkembang ke sosial, ekonomi, hankam, 
dan sebagainya.8

Pudarnya dan bahkan hilangnya konsistensi yang kemudian 
membuahkan kondisi diskriminatif tersebut, sejauh ini sudah 
merupakan kenyataan tak terbantahkan. Sederet kebijakan yang 
lahir dari ketetapan pemerintah, umumnya merupakan pencerminan 
atau refleksi dari sejumlah kepentingan dan visi penguasa tanpa 
mempertimbangkan efek progresif serta kemungkinan mudaratnya 
terhadap rakyat. 

Determinasi politik terhadap hukum di Indonesia, juga 
tampak dalam diundangkannya 32 buah Undang-undang Tahun 
1997, yang semakin memperkuat peran negara dan sebaliknya 
memperlemah kepentingan rakyat serta prinsip Hak Asasi Manusia 
(HAM). Sebanyak 19 (61,29 persen) Undang-undang potensial 
melemahkan peran masyarakat, 21 (67,74 persen) undang-undang 
potensial melanggar HAM, 19 (61,29 persen) undang-undang 
potensial menjadi alat represif, dan 13 (41,39 persen) undang-
undang mendorong perubahan konstitusi ke arah represif. Bentuk 
makin kuatnya dominasi negara di antaranya seperti yang tercermin 
dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI. 
8 Harian Kompas, edisi 26 Februari 1998. 
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Secara umum Undang-undang Polri ini semakin memperluas sasaran 
politik untuk mengontrol masyarakat luas secara langsung. Tidak 
hanya sebatas kewenangan dalam penyidikan menyangkut KUHP, 
tetapi juga dalam kontrol Binmas (Pembinaan Masyarakat), media 
massa bahkan perkara perdata. Selain itu, Udang-undang Polri juga 
membenarkan dilakukan kekerasan terhadap sasaran sipil serta lebih 
mengedepankan prosedur pendekatan militer kepada polri.9      

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa eksistensi undang-
undang yang idealnya disusun dan ditetapkan untuk kepentingan 
rakyat, justeru sebaliknya digunakan sebagai alat justifikasi atau 
pembenaran atas sejumlah tindakan serta kebijakan pemerintah. 
Dalam hal ini, sejumlah kepentingan sepihak (penguasa) tidak 
jarang dilegalkan oleh undang-undang yang dimaksudkan agar dapat 
terlaksana dengan baik dan seolah sifatnya konstitusional.

Salah satu gambaran nyata tentang pergumulan antara hukum 
dan kekuasaan (politik) dapat kita lihat pada kasus personifikasi 
Syahril Sabirin beberapa tahun lalu. Sebagai Gubernur Bank 
Indonesia, Syahril diangkat berdasarkan usul dari Presiden kepada 
DPR. Memang pada akhirnya yang menentukan dan mengangkat 
Gubernur Bank Indonesia itu adalah DPR, tetapi tetap saja ini 
merupakan kelanjutan dari usulan yang diajukan presiden. Dalam 
kasus ini, Syahril Sabirin dan DPR yang mewakili hukum, mendapat 
tohokan yang tajam dari Presiden Abdurrahman Wahid bersama 
Jaksa Agung Marzuki Darusman yang mewakili kekuasaan kala itu. 
Akibatnya,  presiden berusaha menjatuhkan Sahril Sabirin sebagai 
Gubernur BI, namun mendapat hambatan dari kalangan legislatif.10   

9 Lihat RE. Baringbing. Catur Warga Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum (Jakarta: 

Pakar, 2001), h. 3. 
10 Lihat ibid., h. 4-�. 
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Hal menarik dari determinasi kekuasaan politik dalam contoh 
kasus ini, yakni tindakan intervensi presiden untuk mengganti Syahril 
Sabirin yang konon ditawari jabatan Duta Besar atau jadi Anggota 
Dewan Pertimbangan Angung. Padahal, sebagaimana telah diketahui 
bahwa posisi Bank Indonesia yang sudah mandiri saat itu berdasarkan 
ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Karena itu, 
sangat wajar kiranya jika saat itu Syahril Sabirin memilih bertahan 
dan tidak mau mundur dari tekanan kekuasaan ataupun karena 
ancaman intimidatif. Betapa tidak, dalam Undang-undang perbankan 
mengatakan bahwa Gubernur Bank Indonesia dapat berhenti jika 
meninggal dunia, tersangkut pidana, atau mengundurkan diri.

Kasus yang menimpa Gubernur BI Syahril Sabirin tersebut, 
merupakan gambaran konkret betapa determinasi politik memiliki 
pengaruh signifikan terhadap hukum di Indonesia. Tindakan presiden 
mengintervensi persoalan jabatan Gubernur BI tersebut, sebenarnya 
merupakan pengabaian terhadap ketentuan mengenai status mandiri 
dari BI yang juga telah ditetapkan secara konstitusional. Dapat 
dipastikan bahwa dalam banyak persoalan yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sejauh ini meskipun 
sudah memasuki era reformasi, akan tetapi masih menunjukkan 
banyaknya kelemahan terutama dalam supremasi hukum. 

Dalam pengertian lain bahwa seberapa besar pun keinginan 
kuat bangsa Indonesia untuk berubah dengan prinsip reformasi 
total termasuk dalam sistem penegakan hukum, rupanya cenderung 
gagal terutama jika memasuki tataran implikasi dengan sejumlah 
kepentingan politik yang mengiringi. Karena itu, berbagai determinasi 
politik (kekuasaan) atas hukum di Indonesia, mencerminkan betapa 
sulitnya sebuah supremasi hukum sebagai sebuah prasyarat mutlak 
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menuju kondisi masyarakat ideal yang dicita-citakan yakni civil 
society (masyarakat madani).     

B. Reformasi Sistem Politik dan Hukum Menuju Civil Society 

Reformasi secara umum dipahami sebagai perubahan atau 
pembaharuan (atau pembaruan) yang dapat dihubungkan dengan 
berbagai aspek kehidupan. Karena itu, wajar jika istilah ini sering 
disandingkan dengan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan 
seperti agrarian reform (reformasi agraria), political reform (reformasi 
politik), dan sebagainya. Khusus perubahan yang kompleks sifatnya 
menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, maka diistilahkan reformasi total.

Selain itu, reformasi  juga diartikan perubahan radikal untuk 
perbaikan bidang sosial, politik hukum, agama atau dan lain-lain 
sebagainya dalam suatu masyarakat-negara.11 Karena itu, reformasi 
idealnya adalah sebuah perubahan yang konstruktif sifatnya dan 
sebaliknya bukan destruktif. Dalam pengertian lain bahwa reformasi, 
merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada upaya merubah 
atau menyusun kembali bentuk atau tatanan baru ke arah yang lebih 
baik dari kondisi sebelumnya. 

Dalam hubungannya dengan sistem politik dan hukum, reformasi 
dipahami sebagai perubahan sistem politik beserta subsistemnya ke 
arah standar baku layaknya dimensi fungsional dari politik. Sedangkan 
reformasi hukum berhubungan dengan upaya mengidealkan fungsi 
hukum secara proporsional berdasarkan kepentingan rakyat. Dalam 
pengertian lain bahwa upaya menempatkan hukum pada posisi 
independennya tanpa dideterminasi oleh sebuah kekuasaan politik. 
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. cit., h. 73� 
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Reformasi sistem politik dalam tataran implementasi, 
sesungguhnya satu paket bersama supremasi hukum. Supremasi 
dalam konteks ini dipahami sebagai  kekuasaan tertinggi (teratas)12 
dan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan 
(pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu 
masyarakat (negara) atau diartikan pula sebagai undang-undang 
(peraturan) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.13 Dalam 
literatur pemikiran Islam, hukum biasa disebut syari’ah yang 
meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia; peribadi sosial, politik, 
ekonomi, dan lain-lain termasuk dimensi agama yang kesemuanya di 
bangun atas paradigma aqidah (tauhid).14

Dalam hubungannya dengan kekuasaan politik suatu negara 
berdasarkan perspektif das sein maka harus meletakkan posisi hukum 
tetap “supreme” atas kekuasaan untuk mengendalikan dan memberi 
batasan secara tegas. Hal ini penting mengingat bahwa jika hukum 
tidak sepreme, maka pengikut Niccolo Machiavelli dengan ajaran 
“Het Doel Heilight de Mid Delen”  yang menghalalkan segala cara 
akan bertambah panjang.15 Karena itu, dalam praktek politik, segala 
etika politik dan segala aturan hukumnya haruslah dihormati dan 
ditegakkan. 

Dalam konteks ini, hukum mesti menempati posisi yang 
proporsional dan tidak boleh hukum berdiri pada satu sisi, sementara 
kekuasaan dengan angkuhnya seolah-olah menantang hukum di sisi 
lain. Demi tegaknya hukum serta terlaksananya cita-cita negara 

12 Ibid, h. 872  
13 Ibid, 314 
14 Ziauddin Sardar, Masa Depan Islam Bandung: Mizan, 198�), h. 107 lihat juga, Wagar 

Ahmad Husain, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 

241, Bandingkan dengan A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran 
Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 1�4. 

1� Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung: Mizan, 1997), h. 97.
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hukum dan demokrasi yang selaras dengan tujuan negara Indonesia, 
sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah 
dalam merupakan keniscayaan yang harus dipatuhi oleh pemerintah. 
Sehingga, tegaknya hukum dan kepastian hukum menuju pada 
keadilan hukum dalam prakteknya dapat dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat.16

Pentingnya sistem politik dan keadilan hukum, inilah kondisi 
ironis yang harus diterima oleh bangsa Indonesia selama 32 tahun 
di tangan kekuasaan otoriter. Seiring dengan munculnya kesadaran 
hukum dan keharusan sejarah, digulirkanlah pentingnya gerakan 
pembaharuan yang kemudian dikenal sebagai reformasi (orde 
reformasi). Rezim otoriter Orde Baru pun tumbang di tahun 1998, 
dan Indonesia lalu memasuki babak baru sistem politik pemerintahan 
dengan sejumlah harapan yang dititipkan kepadanya. Sebut saja 
perubahan sistem politik dan hukum merupakan prasyarat menuju 
kondisi kehidupan masa depan yang kondusif bernama masyarakat 
madani.

Langkah perubahan pertama yang dilakukan memasuki babak 
baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yakni reformasi 
sistem politik. Gebrakan stuktural ini merupakan jawaban sejarah 
atas kondisi sistem pemerintahan sebelumnya yang dianggap telah 
gagal mewujudkan cita-cita masyarakat. Pembicaraan mengenai 
reformasi politik yang akan dijadikan sebagai titik centrum kajian 
berikut ini, tidak dapat dipisahkan secara dikotomis dengan masalah 
format politik. 

Reformasi politik dalam uraian ini dimaksudkan sebagai upaya 
atau suatu proses yang direncanakan pada suatu mekanisme politik. 

16 Haris Soche, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Ha-

rumdita, 198�), h. 20.
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Sedangkan format politik, lebih mencitrakan sebagai produk, atau 
hasil mutakhir dari suatu sistem politik yang senyatanya terjadi.17 
Karena itu, fokus kajian dalam uraian ini adalah mendeskripsikan 
secara faktual-realitas atas upaya pembaharuan mekanisme politik 
nasional sebagai tuntutan realistis sebagaimana idealnya. Kemudian 
format politik nasional sebagaimana dalam tataran praktis-
implementatif di Indonesia era reformasi. Dalam pengertian lain 
dapat dikatakan bahwa reformasi sebagai tindakan perubahan yang 
direncanakan dengan tujuan dan cita-cita tertentu, akan dianalisis 
dengan menjadikan produk atau hasil dari sistem politik sebagai 
indikator.

Untuk mengkaji persoalan ini, maka kita harus berangkat di 
pertanyaan philosofis sekitar sejauhmana reformasi politik itu terjadi 
dan siapa yang akan (telah) melakukan. Jika makna reformasi politik 
hanya dipahami sebatas upaya mengubah dan memperbaharui tanpa 
mengukur manfaat dan keberhasilan perubahan tersebut secara 
totalitas pada sistem politik nasional, maka reformasi semacam itu 
dapat dicontohkan dalam berbagai kasus.

Kasus yang dianggap paling “heroik” yang pernah terjadi adalah 
dikuranginya jatah kursi untuk fraksi ABRI di Parlemen, dari 100 
kursi menjadi 75 kursi. Alasan dianggap paling heroik, karena yang 
melakukan adalah kekuatan politik  paling berkuasa di negeri ini dan 
terjadi di lembaga resmi yang paling tinggi pula. Padahal sementara 
itu kursi untuk fraksi-fraksi yang lain dimungkinkan bertambah 
karena bertambahnya jumlah pemilih pada pemilu berikutnya.18

17 Tulus Warsito. 3HPEDQJXQDQ�3ROLWLN��5HÁHNVL�.ULWLN�$WDV�.ULVLV�� (Yogyakarta: Bigraf 

Publishing, 1999), h. 63. 
18 Lihat Ibid., h. 64-6�. 
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Berdasarkan contoh kasus yang menunjukkan adanya sebuah 
upaya perubahan tersebut, tidak serta merta harus dianggap sebagai 
upaya reformasi sistem politik. Meskipun perubahan jata kursi fraksi 
ABRI mengalami perubahan dengan alasan dan argumen rasional, 
namun perlu diketahui tentang efektifitas atau hasil dari tindakan 
perubahan tersebut. Maksudnya, nilai kontributif-konstruktif dari 
sebuah tindakan perubahan itulah yang dapat dikategorikan sebagai 
tindakan yang reformis.

Setelah memaparkan berbagai pengertian mengenai reformasi 
dan menghubungkannya dengan aspek politik nasional, maka 
melengkapi kajian ini akan dikemukakan pula sekilas mengenai 
pengertian sistem sebagai salah satu elemen krusial dari target 
reformasi di samping hukum. Sistem dapat dibedakan menjadi dua 
macam yaitu sistem dalam arti statis dan sistem dalam arti dinamis. 
Sistem dalam arti statis adalah suatu totalitas/keseluruhan/kebulatan/
kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen/subsistem/bagian yang 
berkaitan secara fungsional (hubungan interdependensi/koneksitas) 
dan saling menunjang atau saling mempengaruhi dalam eksistensi 
dan keutuhan sistematiknya dari totalitasnya. Kemudian sistem 
dalam arti dinamis adalah suatu proses kegiatan atau aktifitas yang 
terdiri dari komponen tahapan, masukan, transformasi, keluaran, 
implementasi dan umpan balik yang senantiasa dipengaruhi oleh 
interaksi variabel-variabel internal dan variabel-variabel eksternal 
dalam kinerja sistematiknya.

Konsep “sistem” dalam perspektif Miriam Budiardjo disebutnya 
sebagai konsep pinjaman dari dalam biologi19. Organisme dalam 

19 Miriam Budiardjo, Op. cit., h. 47
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ilmu biologi terdiri atas bagian-bagian atau komponen-komponen 
yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan 
interaksi. Keseluruhan dari interaksi itu saling bergantung kepada 
yang lain dan saling mengadakan interaksi. Keseluruhan dari 
interaksi itu perlu diteliti jika seluruh organisme ingin dimengerti. 
Dua ciri perlu diperhatikan, Pertama, bahwa setiap perubahan dalam 
suatu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem. Kedua, 
bahwa sistem itu bekerja dalam satu lingkungan yang lebih luas dan 
bahwa ada pembatasan antara sistem dengan lingkungannya. Sistem 
mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh 
lingkungan itu. 

Politik dan hukum merupakan sub sistem dari sistem sosial-
kemasyarakatan atau sistem bernegara yang lebih besar. Setiap sistem 
masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk 
menjaga kelangsungan hidup dan tujuan dari masyarakat tersebut. 
Dalam hal ini, politik dan hukum terlepas dari kategorisasi sistem 
statis atau sistem dinamis oleh karena baik politik maupun hukum 
keduanya merupakan sistem terbuka yang dapat dipengaruhi/
mempengaruhi dari dan oleh sistem lainnya (variabel eksternal) 
dalam tatanan kemasyarakatan (negara) seperti sistem ekonomi, 
sistem teknik, sistem komunikasi dan lain-lain sebagainya.

Ada tiga hal penting berhubungan konsep sistem politik 
yang menjadi fokus kajian dalam pembahasan ini, antara proses, 
struktur, dan fungsi. Proses berhubungan dengan pola-pola 
(sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur 
hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas 
kelihatan (manifest) ada pula yang tidak nampak (laten). 
Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, 
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birokrasi, lembaga masyarakat merupakan infrastruktur politik 
dan pola interaksi yang terus terjalin dengan mencerminkan 
struktur tingkah laku (Structure of Behavior). Seperti yang telah 
diterangkan sebelumnya bahwa sistem politik menyelenggaraan 
fungsi-fungsi tertentu untuk kepentingan masyarakat. 

Fungsi-fungsi tersebut antara lain membuat keputusan-
keputusan menyangkut kebijaksanaan (Policy Decisions) 
yang mengikat seluruh warga guna tercapainya tujuan-tujuan 
masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh pihak pemerintah. 
Aspek penting lainnya dalam sistem politik adalah budaya politik 
(Political Culture) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya 
politik adalah keseluruhan dari pandangan politik seperti norma-
norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup 
(way of life) pada umumnya. Budaya politik mengutamakan 
dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap-sikap, 
sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-
individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat serta 
harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang tidak hanya 
ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi 
juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh 
pandangannya mengenai situasi politik.20

Kenyataan seperti ini merupakan hal tidak dapat dinafikan 
sebagai warisan sejarah, sehingga bentuk dari budaya politik dalam 
suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan 
dari sistem bersangkutan. Variabel pengaruh biasanya berhubungan 
dengan jenis agama yang dianut dalam masyarakat, kesukuan 
(etnisitas), status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, 

20 Ibid, h. 49
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dan sebagainya. Karena itu,  dalam sistem politik terdapat empat 
variabel penting, yaitu: (1) Kekuasaan yaitu sebagai cara untuk 
mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di 
antara kelompok dalam masyarakat; (2) Kepentingan, yaitu tujuan-
tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku politik; (3) Kebijaksanaan, 
yaitu hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya 
dalam bentuk undang-undang; dan (4) Budaya politik, yaitu orientasi 
subyektif dari individu terhadap sistem politik.21

Kenyataan historis akan dominasi warisan kondisi tampak 
pada perkembangan sistem konstitusi (UUD 1945) dirumuskan oleh 
para Founding Fathers merupakan perwujudan dan kristalisasi dari 
kepentingan politik kelompok masyarakat dan seluruh warga negara 
adalah merupakan pondasi sistem politik Indonesia. Di dalamnya 
dijabarkan pembagian kekuasaan dan kewenangan masing-masing 
lembaga negara, keterkaitan hubungan antar lembaga, kebijakan/
keputusan pelaku-pelaku politik serta pembentukan budaya 
politik yang dilahirkannya dari sebuah sistem politik mengawali 
dijalankannya pemerintahan baru setelah lepas dari masa penjajahan 
Belanda dan Jepang. 

Momentum sejarah maha penting yakni Proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menampilkan  Soekarno-
Hatta sebagai representasi aspirasi seluruh rakyat di tanah air untuk 
merdeka, merupakan penegasan bahwa negara baru, yakni negara 
Indonesia merupakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur. Dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan 
sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat, 
21 Lihat, Samuel H. Beer dan Adnan B. Ulam (ed.), Patterns of Govermant, (New York: 

Random House, 1976), h. 2�-31. Lihat pula Gilbert Abcarian dan George S. Masamad, 

Kontemporary Political System, (New York: Charles Scribner’s South, 1970), h. 11.
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yakni “…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan iktu melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial……”

Sebagai  sebuah sistem, maka secara dominatif konstruksi politik 
Indonesia mempengaruhi sistem hukum dalam perkembangannya lebih 
lanjut dengan corak dan karakter masing-masing yang ditampilkan 
sesuai dengan kepentingan kekuasaan yang mengendalikannya. 
Mengingat bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang  relatif 
singkat yang hanya terdiri  atas pembukaan, batang tubuh (16 Bab 
dan 37 pasal), dan aturan peralihan serta bersifat sementara, dengan 
perlabagai atribusi kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah 
untuk membuat aturan perundang-undangan semakin memperkuat 
kedudukan pemerintah (penguasa) dengan tafsir kepentingan 
sendiri. Konsekuensinya, sistem politik pun pada gilirannya telah 
melahirkan bentuk-bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif 
dengan karakter hukum yang konservatif dan ortodoks.22

Pemikiran ke arah pentingnya format baru mengenai sistem 
politik di Indonesia sebagaimana telah menjadi agenda mendesak 
sejauh ini, sesungguhnya merupakan agenda tertunda selama 
beberapa tahun lamanya. Hal ini dipahami jika merunut ke belakang 
pada zaman dimana sebelum kemerdekaan, masalah-masalah yang 
menyangkut politik serta kehidupannya di masa mendatang sudah 
menjadi salah satu pembicaraan utama di kalangan para politisi 

22 Baca hasil penelitian (Disertasi) Moh. Mahfud, MD., Politik Hukum di Indonesia, (Ja-

karta: LP3S, 1998). Bandingkan dengan Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indone-
sia, (Jakarta: LP3S, 1990), dan Abdul Hakam Garuda Nusantara, Politik Hukum di 
Indoneia, (Jkarta: LBHI, 1988).
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Indonesia. Dalam pengertian lain bahwa para perintis kemerdekaan 
sudah memikirkan sistem politik apa yang mungkin dikembangkan 
kelak di Indonesia. 

Meskipun demikian, mereka tidak mempunyai kesempatan 
untuk mempraktekkan pemikiran-pemikiran mereka. Ada semacam 
wadah untuk mencoba kehidupan kepartaian seperti Volksraad, 
namun kesempatan yang tersedia tidaklah memadai bagi melandasi  
kehidupan partai yang mantap di masa setelah kemerdekaan. Di 
samping itu, perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan belum 
memberikan kesempatan yang luas kepada tokoh-tokoh politik 
pada masa itu meletakkan dasar-dasar kehidupan sistem politik 
yang diharapkan. Namun demikian kemerdekaan menuntut kepada 
masyarakat untuk mengembangkan sistem politik dan kepartaian 
yang diharapkan mampu melayani tuntutan yang ada seperti 
pengembangan demokrasi, pembangunan politik dan sebagainya.23

Upaya reformasi sistem politik dan hukum menuju kondisi 
ideal yang diharapkan yakni masyarakat Madani, maka tidak boleh 
melupakan atau menyingkirkan secara eliminatif  aliran-aliran yang 
berkembang di dalamnya, baik aliran ideologis (agama), kesukuan, 
kedaerahan, dan lain sebagainya. Hal ini dipahami mengingat 
bahwa kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik, 
merupakan tidak terlepas dari upaya menunjukkan identitas diri atau 
kelompok secara fanatis. 2424   
23 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan 

Pembangunan, �-DNDUWD��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD���������K���������
24 Dengan struktur masyarakat yang terdiri dari pelbagai aliran dan golongan di atas, 

mempengaruhi pembentukan dan perkembangan organisasi sosial politik serta suku 

kedaerahan. Organisasi kedaerahan seperti Budi Utomo (1908), Serikat Dagang Islam 

(1909) Muhammadiyah (1912) dan NU (1926) dibentuk untuk mengetengahkan tuntu-

tan sosial dari golongan tertentu di dalam masyarakat. SDI, Muhammadiyah dan NU 

misalnya lebih bermaksud mewakili kepentingan umat Islam. Demikian pula dengan 

Budi Utomo dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan dan pendidikan orang Jawa. 

Sementara kelompok-kelompok yang didasarkan suku kedaerahan seperti Paguyuban 
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Selama tiga abad kekuasaan kolonial Belanda, pandangan 
masyarakat mengenai hubungan antara kekuasaan dengan agama 
hampir tidak berubah. Hal ini terjadi karena kekuasaan Belanda 
menerapkan dua sistem yang sama sekali berbeda. Di satu pihak 
Belanda membangun sistem kekuasaan yang sekuler dengan segala 
aparat birokrasinya. Di lain pihak, masyarakat dikukuhkan di dalam 
sistemnya yang semula, dimana keterkaitan antara agama dengan 
organisasi dan kekuasaan di dalam masyarakat begitu erat. Yang 
diuntungkan dari sistem politik balas budi (etische politiek) ini adalah 
golongan priyayi (kaum aristokrasi dan kaum adat) yang dijadikan 
sebagai tenaga-tenaga administratif pada pemerintahan kolonial 
Belanda. 

Meskipun pada permulaan berdirinya organisasi-organisasi 
tersebut sebagai sub sistem politik di Indonesia, lebih terangsang 
masalah-masalah sosial, kepentingan kedaerahan dan kepentingan 
politik aliran, namun peranannya dalam pergerakan kemerdekaan 
secara keseluruhan patut dicatat karena akhirnya mempengaruhi 
konstruksi sistem politik Indonesia hingga sekarang dan masa yang 
akan datang.

Satu catatan sejarah sekaligus memory kolektif yang menarik 
untuk diletakkan sebagai komparasi kondisi, yakni sistem politik 
pada masa pemerintahan Orde Lama,  yang sangat ditentukan 
untuk Presiden Soekarno sebagai panglima besar revolusi dan 
sebagai tertinggi angkatan perang. Di bawah konsep demokrasi 
terpimpin yang diawali dengan keluarnya Dekrit Presiden 1959 

Pasundan (1914), Sarekat Sematera (1918), Sarekat Ambon (1920), Rukain Minahasa 

dan Kum Betawi (1923), sedangkan organisasi-organisasi politik seperti Syarikat Islam 

(1912), PKI (1921), Partai Syarikat Islam (1926), Partai Nasional Indonesia (1927) dan 

lain-lainnya. Lihat Arbi Sanit, Op. cit., h. 22-23. Tentang pergerakan organisasi Islam 

di masa itu, baca Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942), (Ja-

karta: LP3S, 1996). 
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mengubah secara dramatis sistem politik yang dianut sebelumnya. 
Kepemimpinan demokrasi oleh Sang Pandito (Soekarno) dinilai 
sebagai bentuk pemerintahan yang sangat sesuai dengan tradisi 
Indonesia, sementara sistem demokrasi Liberal yang dipraktekkan 
sebelumnya dituduh sebagai tradisi barat yang tidak relevan dengan 
kultur masyarakat Indonesia. 

Melalui dekrit itu pula membuka peluang militer untuk 
masuk ke kancah politik dalam perumusan kebijakan-kebijakan 
pemerintah selanjutnya. Secara konstitusional UUD 1945 
mengakui keberadaan keanggotaan dari unsur golongan dalam 
majelis. Kata “golongan” inilah oleh militer ditafsirkan termasuk 
ia di dalamnya, dan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat militer 
kemudian menjadi kekuatan sosial politik yang mempengaruhi 
sistem politik di kemudian hari. 

Kejatuhan presiden Soekarno setelah kegagalan kudeta 
Pemberontakan G.30.S/PKI 1965 mengantarkan Soeharto yang 
notabene militer naik ke tempat kekuasaan menggantikan Soekarno 
dengan sistem politik terpimpinnya sebagai penguasa baru, 
Soeharto menawarkan konsep dan harapan bagi masyarakat dengan 
mengupayakan pembaharuan dalam bidang sosial, politik hukum, 
dan kemasyarakatan. Stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi 
merupakan jaringan utama dalam sistem politik kekuasaan Orde 
Baru. Dengan dasar itu maka kontrol pemerintah sangat dirasakan 
oleh masyarakat dampak negatifnya karena kebebasan politik, 
Pers dan penyampaian aspirasi tidak memiliki ruang yang cukup 
mengekspresikannya bahkan cenderung ditekan. Terbukti dengan 
pemberlakuan asas monolitik Pancasila terhadap semua organisasi 
massa, perampingan partai politik menjadi tiga parpol (PPP, Golkar, 
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dan PDI). Pembredelan Pers serta pelbagai tindakan represif lainnya 
dengan alasan stabilitas nasional. 

Pemilu tahun 1971 di bawah pemerintahan Orde Baru 
membuktikan Golkar sebagai pemerintah (the ruler party) keluar 
sebagai pemenang pemilu dengan kemenangan yang fantastik 
dibanding dengan partai-partai politik lainnya yang jauh tertinggal 
dari sisi perolehan suara. Kemenangan itu pulalah mengantarkan 
pemerintah Orde Baru seakan mengukuhkan sistem politik barunya 
dengan cara-cara otoriter melalui legalisasi perundang-undangan 
sebagai bentuk justifikasi atas segala tindakan dan perilaku untuk 
memupuk kekuasaan. Politik aliran yang diprakarsai di masa Orde 
Lama dipotong oleh pemerintah Orde Baru dengan format sistem 
politik baru melalui penyederhanaan partai pada tahun 1973 dan 
sistem floating mass (Massa pengambang) guna memutuskan 
hubungan -Ideologis maupun primordialis- antara partai politik dan 
basis pendukungnya (constituancy). Dan untuk lebih mengendalikan 
partai-partai politik maka dikeluarkan kebijakan lima paket 
undang-undang politik yang mengharuskan ormas dan partai politik 
menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dari rangkaian 
kebijakan pemerintah Orde Baru jelas menampakkan konstruksi sistem 
politik yang otoriter–represif dalam pelaksanaan pemerintahan negara. 

Belajar dari format sistem politik di Indonesia yang cenderung 
menempatkan kepentingan kelompok berdasarkan ideologi dan 
sebagainya tersebut, merupakan muatan agenda dari cita-cita 
reformasi yang digulirkan. Bahkan bersama sistem pemerintahan 
baru bernama Orde Reformasi, sebuah tataran kehidupan masa 
depan yang kondusif pun dicita-citakan yakni masyarakat madani 
(civil society). 
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Langkah konkret dari reformasi sistem politik di Indonesia 
menuju Civil Society (Masyarakat Madani), tampak dalam kebijakan 
pemberlakuan atau pelibatan multi partai dalam pesta demokrasi 
(pemilihan umum). Pertimbangan ini berangkat dari pemikiran 
bahwa demi terwakilkannya sejumlah aspirasi rakyat atas format 
politik  yang diharapkan, maka kebebasan berpolitik melalui parpol-
parpol dibebaskan bagi setiap orang. Meskipun demikian, bukan 
berarti bahwa segenap parpol menikmati udara kebebasannya tanpa 
diikat oleh sebuah aturan. 

Untuk menciptakan sistem politik yang reformis, tentu saja 
kebebasan mendirikan parpol tetap dibatasi oleh sejumlah kriteria 
termasuk jumlah penduduk sebagai anggota yang harus memenuhi 
suatu target. Kelayakan operasional ini, menjadi tuntutan mutlak 
bukan hanya pertimbangan tertib berorganisasi. Sebaliknya, 
pertimbangan juga mengarah pada persoalan efektifitas dan 
kemungkinan eksis atau tidak parpol tertentu. Dengan kata lain, 
parpol yang akan mendapat subsidi dari negara sekian persen dari 
kebutuhan, harus menunjukkan pemenuhan syarat yang telah 
ditetapkan.

Pertanyaan menarik untuk dijawab kemudian, yakni apakah 
warisan sejarah berupa dominannya kepentingan kelompok yang 
mewarnai konstruk sistem dan format politik itu sudah hilang 
sekarang bersama reformasi total yang digulirkan. Untuk menjawab 
pertanyaan ini, kita akan menengok sejenak mengenai eksistensi 
partai-partai politik dalam peta ideologi di Indonesia. 

 Herbert Feith sang penulis buku “The Decline of 
Constitutional Democratie in Indonesia” pernah menjelaskan 
tentang lima aliran politik di Indonesia yang selalu bersaing merebut 



187Pemetaan Politik Kekuasaan & Penegakan Hukum di Indonesia

hegemoni. Aliran politik tersebut antara lain Nasionalisme Radikal, 
Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis dan Komunisme. 
Pada masa pemerintahan orde baru di bawah komando Soeharto, 
kelima aliran ini menjelma dalam tiga partai politik yakni Golongan 
Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mewakili 
nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa dan Sosialisme demokrasi. 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili aliran politik Islam 
dan komunisme sendiri tidak punya wadah.25

Dalam perkembangan dinamika pemikiran politik selanjutnya, 
bahwa aliran itu dirampingkan menjadi tiga yakni aliran pemikiran 
berwawasan kebangsaan, sosialisme demokrasi dan pemikiran Islam. 
Orientasi pemikiran politik yang pertama menekankan perhatian 
pada pengakuan kemajemukan, mempertahankan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Aliran pemikiran politik kedua menekankan 
perhatian pada pengembangan demokrasi dalam arti yang seluas-
luasnya atau dalam istilah lain mensosialisasikan demokrasi, bahkan 
lebih jauh pemikiran sosial ekonomi juga inklusif di dalamnya. 
Sementara itu,  aliran pemikiran politik Islam yang tetap eksis sejak 
1945 hingga sekarang selalu berjuang mempertahankan wadah bagi 
orang Islam. Meskipun demikian,  lalu terbagi dua orientasi yakni 
ada pihak yang murni mempertahankan wadah Islam  sebaliknya 
ada yang justru menerima kerjasama dengan non Islam bahkan siap 
dijadikan penguasanya.26

 Memperhatikan ketiga orientasi pemikiran politik tersebut, 
pada dasarnya sangat menarik terutama ketika dihubungkan dengan 

2� Ahmadin “Nasionalisme Islam Versus Nasionalisme Global: Dinamika Pemikiran Politik 

di Indonesia” dalam Harian Fajar Edisi 28 Mei 2004. 
26 Cosmas Batu Bara, dalam Harian Kompas Edisi 26 Maret 2004.  
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konsep pembangunan Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan. 
Aliran politik pertama menjadikan integrasi bangsa sebagai conditio 
sine qua non terciptanya iklim pemerintahan yang kondusif. Karena 
itu, tidak heran jika titik centrum perhatian diarahkan pada upaya 
menyatukan patron budaya yang pluralis tersebut dalam satu bingkai 
pemersatu yang substansinya termaktub dalam Pancasila dan UUD 
1945. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, demikianlah 
slogan integratif yang berfungsi sebagai tali simpul pemersatu bangsa.

Aliran politik kedua yang menekankan pentingnya sosialisasi 
demokrasi dalam arti luas, berangkat dari frame of thinking 
bahwa demokrasi merupakan prasyarat terciptanya kondisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dengan slogan 
“masyarakat Madani”. Idiom demokrasi secara historis ini pertama 
kali diperkenalkan dan dijadikan sebagai salah satu proses menata 
kehidupan berbangsa dan bernegara, tatkala revolusi Perancis 
dikumandangkan oleh kaum proletar di negeri tersebut. Karena itu, 
prakondisi yang diperlukan dalam upaya demokratisasi itu, yakni 
mengaktualisasikan konsep persamaan (egality), kebebasan (liberty) 
dan persaudaraan (relationship). 

Tuntutan tersebut lahir sebagai reaksi terhadap kediktatoran 
masyarakat ekonomi papan atas, terutama yang berasal dari 
lingkungan kelas monarki. Untuk mencegah semakin meluasnya 
efek negatif sistem pemerintahan diktator terhadap masyarakat, 
maka dalam hubungan antar pemerintah sebagai penyelenggara 
pemerintahan dan rakyat sebagai bagian integral dari sistem itu harus 
terwakili aspirasinya. 

Tuntutan akan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan atau dinamika pembangunan 
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bangsa, juga terjadi di Indonesia. Karena itu, wajar kiranya jika 
partai politik yang dianggap wadah penyalur aspisari rakyat tampil 
dalam berbagai aliran berdasarkan ideologi yang dianut. Bahkan 
isu menarik yang pernah diwacanakan yakni tuntutan Hak Asasi 
Manusia (HAM) di Indonesia belum lama ini, juga merupakan buah 
dari sosialisasi demokrasi tersebut.

Aliran ketiga yang menekankan perhatian pada upaya 
mempertahankan wadah Islam yang murni berangkat dari frame 
of refferences bahwa membangun kultur Islam dalam kehidupan 
bermasyarakat sebagai percerminan dari mayoritas umat di Indonesia, 
merupakan syarat multak terciptanya “baldatun thayyibatun wa 
rabbun gafuur”. Wujud nyata dari upaya tersebut, tampak dalam 
gerakan penegakan syari’at Islam yang belum lama ini sempat menyita 
perhatian banyak orang bahkan cenderung melahirkan kekhawatiran. 
Kondisi ini terjadi terutama di dunia barat dengan menganggap 
bahwa kebangkitan Islam itu merupakan sebuah ancaman laten yang 
harus dicegah sedini mungkin.

Memperhatikan kondisi perpolitikan di Indonesia dengan 
menggunakan paradigma historis tersebut, dapat dipahami bahwa 
ada dua kekuatan dominan yang saling berebut hegemoni dalam 
dinamika perpolitikan di Indonesia yakni Nasionalisme Islam dan 
Nasionalisme Global. Kedua aliran ini pada dasarnya masing-
masing mengemban misi mulia dalam memikirkan dan merancang 
pembangunan bangsa ke depan, hanya saja pendekatan ideologi yang 
membedakan.  

Bila mencermati kondisi perpolitikan terutama di era yang 
katanya “reformasi” ini, aliran politik yang terrefleksikan melalui 
partai politik juga masih mewarnai kehidupan berbangsa dan 
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bernegara di Indonesia. Bahkan tiga aliran utama itu masih tampak 
seperti yang berwawasan kebangsaan yang meliputi: PDI-P, Golkar, 
PNBK, PNI Marhaen, Partai Pelopor, PKPI, PKPB, Partai Patriot 
Pancasila dan Partai Persatuan Daerah (PPD). Aliran sosialisme 
demokrasi tercermin melalui kehadiran Partai  Demokrat, Partai 
Merdeka, Partai PIB, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Syarikat 
Indonesia, PDK, dan Partai Damai Sejahtera. Sementara itu, aliran 
politik Islam diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
PKB, PBR, PAN, Partai PBNUI, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).27

Ketiga aliran politik yang dalam versi penulis hanya membagi 
dua yakni nasionalisme Islam dan nasionalisme global, hingga kini 
masih terlibat dalam suasana “Ghazwul Fikri” (Perang Pemikiran). 
Berdasarkan hasil pemilu untuk level legislatif, gejala kemenangan 
aliran nasionalisme global tampak ke permukaan, sebaliknya harapan 
penganut aliran nasionalisme Islam jauh dari target. Karena itu, 
upaya antisipatif dari kekuatan Islam untuk menggolkan calonnya 
pada pemilihan presiden nanti ditempuh melalui koalisi partai. 
Lahirlah kemudian kelompok “Poros Penyelamat Bangsa” yang 
kemudian mengundang kritikan dimana-mana dengan dalih “apakah 
bangsa ini sedang kacau sehingga perlu diselamatkan”. Tantangan 
lainnya yang muncul yakni adanya gejala “new militerisasi” dalam 
tubuh pemerintahan terutama jika yang terpilih menjadi presiden 
kelak adalah berasal dari kalangan militer.28

Berangkat dari  kenyataan empirik tentang terjadinya tarik 
menarik antara dua kekuatan yang saling berebut hegemoni  di 
Indonesia tersebut, mengajak kita merenung sejenak sambil membuka 

27 Ahmadin. Drama Demokrasi: Kasus Pemilihan Umum di Indonesia 2004 (Makassar: 

Opumedia, 200�), h. 42. 
28 Lihat ibid., h. 43. 
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kembali colletive memory kita. Jika Soekarno dengan wawasan 
kebangsaannya, Soeharto dengan demokrasi liberalnya, Habibie 
dengan kemampuan teknologinya, Gusdur yang Islami,  Megawati 
dengan kabinet gotong-royongnya, SBY yang dipilih langsung 
oleh rakyat, semuanya dianggap gagal dalam membangun bangsa 
Indonesia, lalu seperti apa sistem politik yang dianggap ideal untuk 
menata negara ini berdasarkan format yang kita inginkan bersama.

Gambaran tentang reformasi sistem politik dalam wajah multi 
parpol tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hingga orde 
reformasi pun masih tampak mempraktekkan kepentingan kelompok. 
Konsekuensinya, target yang kerap hanya mengusung kepentingan 
segelintir orang pada gilirannya melahirkan tindakan pengabaian atas 
aspirasi rakyat yang sesungguhnya harus diperjuangkan. Kondisi ini, 
lalu mengantar keinginan kita selanjutnya untuk mengkaji mengenai 
reformasi hukum di Indonesia menuju Masyarakat Madani (civil 
society).        

 Sistem hukum dipahami sebagai satu kesatuan yang terdiri  
atas unsur hukum yang mempunyai interaksi satu sama lain dan 
bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan diterapkan 
terhadap kompleks unsur yang seperti peraturan hukum, asas 
hukum, dan pengertian hukum.29 Dalam kesatuan tidak dikehendaki 
adanya konflik pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian, 
jika terjadi konflik maka sistem hukum itu sendiri yang akan 
menyelesaikannya.30 

Di dalam hukum itu sendiri terdapat sub-sub sistem yang di 
dalamnya terdiri unsur-unsur yang mempunyai hubungan-hubungan 

29 Lihat Satjipto Rahardjo, Op. cit., h. 49. 
30 Rusli Effendi, Achmad Ali dan Poppy A. Lolo, Teori Hukum, (Ujungpandang: Hasanud-

din University Press, 1999), h. 99. 
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atau disebut sebagai tatanan hukum. Sistem terdapat pada pelbagai 
tingkat dengan demikian terdapat pelbagai sistem. Keseluruhan 
sistem tata hukum disebut tata hukum nasional.31 Kemudian dikenal 
ada sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum 
admnistrasi dan lain-lain. Di dalam hukum perdata  terdapat sistem 
hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan 
dan sebagainya. 

Kemudian harus dipahami bahwa antara unsur-unsur di dalam 
sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem tersebut 
terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan inilah yang terkenal 
dengan sebutan struktur (structure).32 Struktur hukum menentukan 
identitas atau ciri suatu sistem hukum, sehingga unsur-unsur itu 
masing-masing pada asasnya dapat berubah dan diganti tanpa 
mengganti kontinuitas sistem peraturan perundang-undangan yang 
sering mengalami perubahan-perubahan tetapi tidak dapat dikatakan 
bahwa sistem itu telah berubah. 

Mengingat sistem hukum itu merupakan sifatnya terbuka, 
maka peraturan perundang-undangan dan penetapannya pun sangat 
dipengaruhi oleh sejumlah  faktor seperti: kebudayaan, sosial, politik, 
ekonomi, sejarah dan sebagainya.33 Demikian pula keberadaan 
peraturan-peraturan hukum itu, sangat terbuka sehingga dapat 
ditafsirkan berbeda sekaligus dapat dikembangkan sesuai dengan 
tuntutan kondisi. 

Watak asli hukum yang bersifat terbuka karena berisi peraturan-
peraturan hukum yang tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap, 

31 Bernard Arief Sidharta, 5HÁHNVL� WHQWDQJ� 6WUXNWXU� ,OPX� +XNXP� (Bandung: Mandar 

Maju, 1999), h. 81. 
32 Ibid, h. 80
33 Ibid, h. 116., lihat pula, Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum,(Jakarta: Chandra Pra-

tama, 1996), h. 6�.
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menyebabkan ia sangat membutuhkan pandangan lingkungan 
luar (variabel eksternal) untuk melengkapi dan menyesuaikannya. 
Meskipun dikatakan demikian, dalam sistem hukum yang sifatnya 
terbuka juga terdapat di dalam sistem itu yang tertutup seperti hukum 
keluarga dan hukum benda yang berarti bahwa lembaga-lembaga 
hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tidak 
dimungkinkan orang menciptakan hak untuk kebendaan baru kecuali 
pembuat undang-undang. Sebaliknya hukum perikatan merupakan 
sistem terbuka, karena setiap orang bebas untuk membuat perjanjian 
apa pun. 

Sebelum mengkaji tentang model reformasi sistem hukum 
sebagai tuntutan menuju terciptanya civil society, tentu saja kita 
harus memiliki kesepakatan ilmiah terlebih dahulu perihal sistem 
hukum tersebut.  J.J.H. Bruggink memberikan ciri sistem hukum itu 
antara lain: (1) Unsur Idiil, yakni unsur ini terbentuk oleh sistem 
makna dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, 
dan asas-asas; (2) Unsur operasional, yakni  terdiri  atas keseluruhan 
organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam 
suatu sistem hukum; 3) Unsur aktual, yakni unsur ini adalah 
keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit yang 
berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengembang 
dari jabatan maupun dari keluarga masyarakat, yang di dalamnya 
terdapat sistem hukum.34  

Melengkapi uraian mengenai sistem hukum, maka dikemukakan 
pula pendapat Lon L. Fuller sebagaimana dikutip oleh Satjipto 
Rahardjo tentang sistem hukum yang diletakkan pada delapan asas 
yang dinamakan Principles of legality, yaitu: (1) Suatu sistem hukum 

34 Lihat dalam J.J.H. Buggink, 5HÁHNVL�WHQWDQJ�+XNXP�(terjemahan) B. Arif Sidharta, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 140
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harus mengandung peraturan-peraturan; (2) Peraturan–peraturan 
itu harus diumumkan; (3) Tidak boleh ada aturan yang berlaku 
surut; (4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang 
bisa dimengerti; (5) Suatu tidak boleh mengandung peraturan–
peraturan yang bertentangan satu sama lain; (6) Peraturan-peraturan 
itu tidak boleh mengandung tuntutan  yang melebihi apa yang dapat 
dilakukan; (7) Tidak boleh sering mengubah peraturan sehingga 
menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; (8) Harus ada 
kecocokan/ kesesuaian antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari.35

Sistem hukum di dunia modern saat ini terdiri dari dua sistem 
induk, yaitu Civil Law System atau Rechtstaat (Eropa Kontinental) 
dan Common Law System atau The Rule of Law (Anglo Saxon).36 Di 
samping itu ada juga Islamic Law System  umumnya dipakai pada 
negara miskin. Kelahiran sistem hukum tersebut seiring dengan 
munculnya gagasan tentang negara hukum pada abad XVII di Inggris 
dan merupakan latar belakang lahirnya revolusi pada tahun 1688 
di Perancis. Pengaruh kedua sistem itu semakin tidak terhindarkan 
ketika negara-negara Eropa Barat melakukan ekspansi ke negara-
negara lain termasuk Indonesia demi kepentingan imperialisme 
dan kolonilisasi. Oleh karena Belanda menjajah bangsa Indonesia 
yang menganut sistem Eropa Kontinental (Civil Law System), maka 
perkembangan tata hukum bangsa Indonesia sangat dipengaruhi 
oleh sistem tersebut dengan di antaranya dua jenis peradilan yaitu 
peradilan umum (biasa) dan peradilan administrasi (tata usaha) 
yang merupakan ciri dari Civil Law System ditambah dengan 

3� Satjipto Rahardjo, Op. cit., h. �1 
36 Philiphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Jakarta: Candra 

Pratama, 1987), h. 72. 
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keputusan staatblaats tahun 1929 yang menetapkan bahwa negara 
Indonesia sebagai negara rechstaats di samping itu juga, Belanda 
tetap mengakui peradilan (qodhi) bagi orang beragama Islam dengan 
adanya mahkamah syari’ah di beberapa daerah baik di pulau Jawa 
maupun di luar Jawa.

Dalam upaya melakukan reformasi sistem hukum, rupanya 
kita masih harus berhadapan dengan warisan kolonial yang hingga 
kini masih bertahan dari perombakanatau perubahan. Keberlakuan 
hukum peninggalan kolonial itu dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 
11 aturan peralihan menetapkan bahwa, “Segala badan negara dan 
peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-undang Dasar ini”.

Jadi dicabut atau tidak hukum-hukum yang bercorak represif 
sangat tergantung pada pemerintah Indonesia sendiri. Dan dalam 
sejarah ketatanegaraan Indonesia amanat mengganti peraturan 
kolonialis tidak pernah terwujud secara serius dan juteru peraturan-
peraturan peninggalan Belanda itu dijadikan alat legitimasi untuk 
menindak lawan-lawan politik rezim yang sedang berkuasa. Hukum 
acara perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan beberapa hukum 
lain yang bersifat represif masih dipertahankan oleh penguasa 
sesuai dengan kepentingan politiknya. Harapannya bahwa hukum 
yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang mengikuti 
perkembangan dan dinamika masyarakat sehingga semua hukum 
yang berbau kolonial harus ditinggalkan. Tipe hukum seperti ini 
oleh Nonet – Selzenick dikategorikan sebagai tatanan hukum yang 
responsif.37 

37 Bernard Arif Sidarta, Op. cit., h. �0. Lihat pula Muh. Mahfud, MD., Politik Hukum di 
Indonesia, (Jakarta: LP3S, 2001), h. 381. 
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Dinamika masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi 
mempengaruhi dan membawa perubahan hukum secara jelas. Sebab 
itu terjadi perubahan, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah 
secara kuantitatif dan kualitataif. Juga kebutuhan hukum masyarakat 
pun turut berubah dan menghendaki perubahan serta tambahan baik 
kaidah hukum positif maupun lemaga hukumnya. Pola hubungan 
dan interaksi masyarakat dari kekeluargaan dan gotong royong 
menjadi liberal individualistik yang bermuara keikatan primordial 
dan paternalistik pada saat pemeritahan parlementer (1950–1959) 
membawa perubahan sistem hukum, sosial dan politik dalam 
berinteraksi dengan lingkunag sekitarnya. Dari ciri primordial–
paternalistik berubah menjadi new–patrimonialisme yang membawa 
berkembangnya pola perilaku hipokrisi, hukum represif dan sistem 
politik otoriter di bawah sistem demokrasi terpimpin dan sekarang 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana-mana 
industrialisasi dan pelbagai mega proyek untuk kepentingan 
modernisasi menjadikan masyarakat bergeser ke pola konsumtif, 
pragmatis dan hedonisme. Dinamika masyarakat yang sedemikian 
cepat menjadikan hukum seringkali terlambat menyesuaikan, oleh 
karena menunggu proses perubahan mencapai tahapan kristalisasi 
dan kemampuan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata 
dan lembaga hukum baru. 

Hubungan sistem hukum dengan sistem lainnya dalam rangka 
pembentukan tata hukum nasional sesuai dengan pandangan mazhab 
sejarah yang dipelopori oleh Von Savigany bahwa hukum tumbuh 
secara alami dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri dengan nilai 
budaya bangsanya.38 Sementara Roscoe Pound, tokoh Sociologycal 

38 Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?, (Bandung: Rosdakarya, 1973), h. 47. 

Lihat pula Achmad Ali, Op. cit., h. 28�.  
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Yurisprudence memandang bahwa hukum sebagai A Tool of Social 
Engginering (alat perekayasa sosial).39 Ini dapat diartikan bahwa 
pemerintah dengan kekuasaan politiknya dapat menjadikan sistem 
hukum sebagai alat untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah 
yang lebih baik dan demokratis. 

Dengan kenyataan sosio-kultural masyarakat Indonesia 
sebagaimana dikatakan oleh Muhtar Kusuma Atmaja bahwa hukum 
itu mempunyai dua fungsi yakni sarana pemelihara ketertiban 
masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat. Berkaitan dengan 
fungsi kedua, maka hukum diperlukan bagi proses perubahan secara 
cepat di tengah bangsa yang sedang membangun. Fungsi sistem 
hukum ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh 
sistem politik yang demokratis melalui kebijakan-kebijakan yang 
responsif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat. Karenanya 
hubungan harmonis dan seimbang sangat menentukan perwajahan 
bangsa Indonesia di masa depan. 

Paham contitusionalism yang dianut, secara universal tidak 
boleh bertentangan dan atau menyimpang dari UUD 1945 sebagai 
ajaran kenegaraan (Staatleer) yang bercita-cita negara hukum 
(Rechtstaat) melalui pengembangan politik hukum (rechts politics), 
perundang-undangan dan pelaksanaan hukumnya. Politik hukum di 
sini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan 
hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur pelbagai hal 
kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Prinsip penegakan 
supremasi hukum secara kritis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 
praktek penyelenggaraan negara dan produk-produk hukum yang 
diciptakannya. Penyelenggaran negara (eksekutif) dalam supra 

39 Rescou Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Bharata, 1972), h. 74. 
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struktur politik sistem ketatanegaraan Indonesia adalah presiden, 
wakil presiden dan menteri-menteri.40 

Dengan demikian, penyelenggaraan negara tidak dapat 
dipisahkan dari praktek kekuasaan eksekutif dan kehidupan 
kenegaraan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 
bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
yang keanggotaannya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih 
melalui Pemilihan Umum. Dan bila penyelenggaraan negara oleh 
presiden dinilai oleh DPR sebagai lembaga kontrol rakyat telah 
melakukan pelanggaran hukum secara sah dan terbukti, maka DPR 
dapat melakukan impeacmant melalui Sidang Tahunan atau Sidang 
Istimewa MPR.41

Dengan sistem penyelenggaraan negara seperti itu, maka sangat 
relevan dengan pemikiran Jean Jacgues Roesseau (1712-1778)42 
tentang The Social Contract (Perjanjian Sosial) dan Montesquieu 
(1689-1755)43 dalam Trias Politika. Perjuangan sosial merupakan ikrar 
persekutuan dalam suatu ikatan yang diterangkan dalam konstitusi 
sebagai suatu “Perjanjian” dari kehendak individu/kelompok kepada 
individu/kelompok lainnya sebagai pemimpin, dimana tugas dan 
kwajiban pemimpin adalah melaksanakan isi perjanjian yang 
termaktub dalam konstitusi sesuai dengan kesepakatan dan tujuan 
bersama. Sementara Trias Politika adalah merupakan pembagian 
kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif (penyelenggara pemerintahan), 
kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang), dan kekuasaan 
yudikatif (kekuasaan mengadili). Adanya check and balances dalam 
40 Lihat pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 17 UUD 194� (Amandemen).
41 Ismail Sunny, Mencari Keadilan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 4�7.
42 Deliar Noer, Op. cit, h. 1�9.
43 Ibid., h. 139.
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penyelenggaraan pemerintahan negara mutlak diperlukan guna 
mencegah aparatur negara bertindak diluar konstitusi. Hubungan 
lembaga presiden dan lembaga negara lainnya yang sederajat dan 
sama kuatnya, pemberdayaan partai politik, kebebasan pers dan 
pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan 
prasyarat penyelenggaraan negara yang demokratis.

Produk-produk hukum penyelenggara negara harus 
mencerminkan sebagai hukum yang responsif dan dedmokratis, 
sebagai pemenuhan atas aspirasi pelbagai kelompok dan individu 
di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum harus terbuka, 
aspiratif – partisipatif dan lembaga peradilan independen, bebas dari 
pengaruh kekuasaan, diberi kewenangan untuk melaksanakan dan 
menegakkannya tanpa diskriminasi serta rumusan hukum yang lebih 
terinci dan detail sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi 
berdasarkan kehendak dan kepentingan pemerintah an-sich.44

Sejarah panjang sistem ketatanegaraan Indonesia telah 
menimbulkan masalah dan bencana kemanusiaan dari suatu potret 
kekuasaan yang terlampau kuat. Hubungan hukum dan kekuasaan 
itu tidak berimbang, kekuasaan mensubordinasi hukum, baik 
dalam bentuk produk legal-formal maupun dalam bentuk praktek 
ketatanegaraan yang bertolak-belakang dengan konstitusi UUD 1945. 
Benar, bahwa UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 
1945 merupakan UUD sementara dan perdebatan tentang filosofi 
dan dasar ideologi negara belum tuntas oleh karena situasi masih 
dalam bahaya perang dan Soekarno berjanji kepada golongan Islam 
akan memusyawarahkannya kembali setelah situasi tenang.45 Ketidak 
44 Dr. Mohd. Mahfud, MD., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: 

Gama Media, 1999), h. 9.
4� Janji Soekarno terbukti tidak pernah dipenuhi setelah berakhirnya masa perang dan 

umat Islam merasa dikhianati atas peristiwa itu dan sangat kecewa. Oleh karena 
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sempurnaan UUD 1945 itu, kemudian dimanfaatkan oleh penguasa 
Orde Lama dan Orde Baru pada masa pemerintahannya.46 Dalam 
keadaan UUD seperti itu, bukan hanya kekuasaan penting dibatasi 
tetapi kesadaran dan etika politik menjadi sangat urgen dimiliki oleh 
para pemimpin dan penguasa negara.

Tuntutan amandemen UUD 1945 sebagai salah satu agenda 
reformasi telah terwujud, tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat 
luas dengan pelbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang 
belum terselesaikan hingga kini. Di antaranya, pengadilan terhadap 
Soeharto, pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok, kasus Warsidi 
Lampung, 27 Juli 1990 dan penembakan empat mahasiswa Tri Sakti 
yang dikenal dengan kasus Semanggi I dan II serta pemberantasan kolusi, 
korupsi dan nepotisme (KKN) belum tuntas bahkan semakin subur.

Di era saat ini, UUDN RI 1945 semakin akomodatif dan 
demokratis, fungsi dan kewenangan penyelenggara negara (eksekutif) 
semakin tegas diberi batasan dengan mekanisme kontrol yang 
semakin kuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sisi lain, 
DPR pun telah mendapatkan haknya kembali setelah kurang lebih 
empat dasawarsa (orde lama dan orde baru) menjadi tidak berdaya 
di bawah kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga yudikatif 
lain yang keberadaannya sekedar rubber stamp atau semacam 
“stempel karet” yang selalu memberi justifikasi (pembenaran) atas 

pertimbangan keutuhan bangsa dan negara akhirnya kelompok Nasionalis–Islam 

terpaksa menerimanya sebagai bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, kendatipun beberapa kelompok “Islam–Garis Keras” tetap memperjuangkan 

Islam sebagai dasar negara dalam bentuk konfrontasi total seperti yang dilakukan oleh 

Kartosuwirjo (1949) dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), Kahar Muzakkar 

di Sulawesi Selatan (19�0), dan Daud Beureu (19�3) di Aceh. Baca, H. Endang Saifuddin  

Anshari, Op. cit., h. �6. lihat pula Al-Chaidar, Reformasi Prematur: Jawaban Islam 
Terhadap Reformasi Total, (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 20�. Bandingkan dengan 

DR. Faisal Ismail, Idiololgi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif 
Islam dan Pancasila, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. �4.

46 Ketidak sempurnaan UUD 194�, lihat foot note No. 1 dalam bab ini. 
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program-program pemerintah. Terbukti bahwa di era reformasi, 
beberapa RUU yang merupakan hak legislatif dewan telah bergulir 
di gedung DPR, bahkan penggunaan hak interpelasi DPR sebagai 
tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 
telah membuat presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jatuh dari 
tahta kepresidenan dalam kasus Bulog Gate yang menghebohkan 
itu. Tugas dan fungsi demikian ketatnya, tentu tidak akan pernah 
didapatkan pada masa-masa orde lama dan orde baru oleh karena 
kekuasaan pemerintah (presiden) menjadi determinan atas lembaga-
lembaga negara lain seperti DPR dan Mahkamah Agung (MA).

Reformasi hukum sebagai prasyarat teciptanya masyarakat ideal 
bernama civil society, secara fundamental harus dilakukan satu paket 
bersama strukturisasi ekonomi, politik, dan demokratisasi. Ketiga 
elemen ini dalam kenyataan dan tataran implementasi, memerlukan 
legalitas atau legislasi dari fungsi hukum tersebut. Karena itu, 
agenda mendesak sesungguhnya sekarang ini yakni upaya ke arah 
peningkatan citra hukum dan penciptaan kepastian hukum. 

Berangkat dari uraian bahwa reformasi hukum tersebut sifatnya 
komprehensif, maka tentunya tidak saja terbatas pada pembaruan, 
tetapi mencakup perbaikan di segala sisi hukum. Yaitu, dengan 
melakukan penyesuian legalitas ketentuan yang dapat mendukun 
gprogram reformasi ekonomi. Memang keterkaitan antara reformasi 
ekonomi dan reformasi hukum tidak harus dilepaskan, melainkan 
sebagai suatu sistem dalam pembangunan ekonomi. Reformasi 
ekonomi memerlukan reformasi hukum berupa legalitas dari sarana 
yuridis, dalam bentuk konkretisisasi peraturan-peraturan yang akan 
menjadi penggerak pelaksanaan program reformasi ekonomi.47  

47 Abdul Latif. Reformasi dan Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintahan 
Bersih (Jakarta: UI-Press, 2004), h. 3-4; Lihat juga Kompas Edisi 9 Maret 1998, h. 13.
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Dalam kaitannya dengan reformasi hukum sebagai faktor 
penentu atas perkembangan pembangunan pada sektor lain, maka 
Roscue Pound pernah mengeluarkan sebuah statement bernada: ”law 
as tool of social engineering”. Sebagai keinginan tentu saja wajar jika 
ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan 
masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin 
ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi 
relevan. Meskipun demikian, kaum realis seperti Savigny bersama 
pemuja teorinya mengatakan bahwa hukum selalu berkembang sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 
hukum menempati variabel tidak terikat (independent vaiable) atas 
keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.48

Pentingnya kedudukan hukum sebagai aspek legalitas dan 
penentu arah perjalanan masyarakat dalam suatu negara, maka 
permasalahan reformasi hukum harus dikaji dalam kerangka proses 
pembangunan (ekonomi) di Indonesia. Sebagai negara yang sedang 
aktif menggalakkan pembangunan, maka Indonesia harus menyadari 
bahwa hakikat pembangunan sesungguhnya adalah perubahan. 
Karena itu, dapat dipahami bahwa perubahan akan berfungsi dalam 
pembangunan apabila perubahan tersebut berjalan secara teratur. 
Dalam konteks ini, hukum menempati posisi sebagai lembaga yang 
merupakan instrumen untuk menjamin bahwa perubahan itu berjalan 
dengan teratur. 

Tentu masih segar dalam ingatan kolektif kita tentang tema pokok 
dari pembangunan ekonomi menjelang Tahun 2000 lalu bersamaan 
dengan Pelita VII, yang telah menobatkan permasalahan hukum 
sebagai top periority. Perubahan mendasar yang diharapkan dari segi 
hukum untuk mengawal pembangunan ekonomi tersebut, seolah 
48 Moh. Mahfud MD. Op. cit, h.70-71.
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tampil sebagai kado khusus memasuki babak baru pembangunan di 
abad ke-21. Karena itu, pertanyaan philosofis yang perlu dijawab 
bersama memasuki era globalisasi kala itu, yakni mampukah hukum 
di Indonesia menunjukkan perannya dalam mengawal pembangunan 
menuju cita-cita bersama. Pemegang otoritas dalam menjawab 
pertanyaan tersebut, tentu bukan siapa-siapa akan tetapi kenyataanlah 
yang akan berbicara.

Sederet uraian mengenai pentingnya reformasi sistem 
politik dan sistem hukum di Indonesia tersebut, rupanya masih 
menyisakan satu konsep sekaligus variabel yang memerlukan 
sebuah kristalisasi yakni civil society. Konsep ini sebenarnya 
telah lama diwacanakan dan dikenal yakni sebelum tahun 1990. 
Awalanya civil society banyak diperbincangkan di kalangan 
para aktivis LSM dalam wujud gerakan menuntut terciptanya 
masyarakat Madani. Dalam perkembangan selanjutnya, di jajaran 
pemerintahan pun mulai ikut membicarakan bersama pentingnya 
menciptakan negara yang demokratis.

Di negara tetangga Malaysia, menggunakan istilah ”Masyarakat 
Penyayang” dalam menyebut civil society yang diperkenalkan oleh 
Deputi Pendana Menteri Anwar Ibrahim. Uraian ini menunjukkan 
bahwa kondisinya berbeda dengan Indonesia, di negeri Jiran ini 
justru istilah civil society diperkenalkan oleh negara. Di Indonesia 
dewasa ini pemerintah melalui Lemhanas tampaknya mulai tertarik 
untuk membicarakan civil society dengan menggunakan berbagai 
istilah seperti masyarakat madani atau masyarakat warga.49 

Dibicarakannya wacana civil society di lingkungan pemerintahan, 
berarti ia telah memasuki wilayah politik yang sudah barang tentu 

49 Rustam Ibrahim, ed. Strategi Mewujudkan Civil Society (Jakarta: Yappika bekerjasama 

dengan LP3ES, 1999), h. �-6. 
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dalam perkembangannya akan menuai sejumlah polemik dalam 
memaknai dan menafsirkan. Bahkan tidak dapat dihindari dan harus 
diakui bahwa masyarakat madani sebagai impian sebuah tatanan 
masyarakat ideal, akan dijadikan sebagai jargon-jargon politik seperti 
demokrasi yang hingga kini belum menunjukkan watak aslinya.

Sebagai sebuah konsep, civil society adalah ciptaan (construct) 
manusia yang muncul dari konteks historis tertentu dan ditunjukan 
untuk konteks kehidupan yang konkret. Konsep ini muncul ketika 
dalam kehidupan masyarakat modern muncul fenomena bernama 
negara. Dengan demikian civil society mengandaikan negara sebagai 
aktor yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar serta 
memerlukan pembatasan dan perimbangan sehingga negara tidak 
menghambat dan menghancurkan cita-cita kemasyarakatan yang 
demokratis.

Untuk mewujudkan civil society, rupanya harus dilakukan dalam 
bentuk perombakan struktur pemerintahan dan jika perlu peralihan 
rezim dari satu orde ke orde yang lain. Karena itu, diupayakan 
bahkan harus menjadi top priority dibangun sistem pemerintahan 
demokratis di atas puing-puing rezim otoriter tersebut.

C. Pemetaan Konstalasi Politik di Era Reformasi dan Peran 

Partai Politik Menuju Cita Negara

Telah menjadi anggapan umum bahwa dalam sistem demokrasi, 
peran partai politik merupakan sebuah kemutlakan. Hal ini berangkat 
dari anggapan bahwa upaya demokratisasi membutuhkan sarana 
atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat 
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di suatu negara. Dengan demikian, keberadaan dan kinerja partai 
politik kerap orang sebut sebagai institusi inti demokrasi.

Pada negara-negara maju, parameter keberhasilan demokrasi 
secara tetap dapat dilihat dari bagaimana partai politik menjalankan 
fungsinya untuk memasukkan agenda-agenda kebijakan publik yang 
bermanfaat bagi tidak saja pada konstituen pemilihnya, melainkan 
juga bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa. Secara ekonomi 
dan politik, di negara maju juga ditandai oleh perhatian serius dari 
partai untuk mewujudkan janji-janji politiknya pasca partai tersebut 
memenangkan sebuah pemilihan.50

Di Indonesia, setuju atau tidak, dalam kenyataannya pertautan 
antara kebutuhan politik yang disalurkan melalui parpol masih 
sangat erat hubungannya dengan peta ideologisasi sebagai ciri khas 
pluralitas masyarakat Indonesia. Karena itu, jika merunut secara 
historis, akan diketahui bahwa polarisasi parpol berdasarkan ikatan 
ideologi tersebut, secara fenomenal mulai tampak nyata terutama 
pada tahun 1955.    

Hasil penelitian Herbert Feith sang penulis buku “The Decline 
of Constitutional Democratie in Indonesia” mengungkapkan tentang 
lima aliran politik di Indonesia yang selalu bersaing merebut 
hegemoni. Aliran politik tersebut antara lain Nasionalisme Radikal, 
Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis dan Komunisme. 
Pada masa pemerintahan orde baru di bawah komando Soeharto, 
kelima aliran ini menjelma dalam tiga partai politik yakni Golongan 
Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mewakili 

�0 Lihat hasil penelitian Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert, Ian Budge. 

Partai, Kebijakan, dan Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). 
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nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa dan Sosialisme demokrasi. 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili aliran politik Islam 
dan komunisme sendiri tidak punya wadah.51

Dinamika pemikiran politik di Indonesia selanjutnya, 
menunjukkan bahwa aliran itu dirampingkan menjadi tiga 
yakni aliran pemikiran berwawasan kebangsaan, sosialisme 
demokrasi dan pemikiran Islam. Orientasi pemikiran politik yang 
pertama menekankan perhatian pada pengakuan kemajemukan, 
mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aliran pemikiran 
politik kedua menekankan perhatian pada pengembangan demokrasi 
dalam arti yang seluas-luasnya atau dalam istilah lain mensosialisasikan 
demokrasi, bahkan lebih jauh pemikiran sosial ekonomi juga inklusif 
di dalamnya. Sementara itu,  aliran pemikiran politik Islam yang tetap 
eksis sejak 1945 hingga sekarang selalu berjuang mempertahankan 
wadah bagi orang Islam. Meskipun demikian,  lalu terbagi dua 
orientasi yakni ada pihak yang murni mempertahankan wadah Islam  
sebaliknya ada yang justru menerima kerjasama dengan non Islam 
bahkan siap dijadikan penguasanya.52

Menganalisa secara interpretatif  ketiga orientasi pemikiran 
politik tersebut, secara fundamental sangat menarik terutama ketika 
dihubungkan dengan konsep pembangunan Indonesia dalam berbagai 
dimensi kehidupan. Aliran politik pertama menjadikan integrasi 
bangsa sebagai conditio sine qua non terciptanya iklim pemerintahan 
yang kondusif. Karena itu, tidak heran jika sasaran utama perhatian 
diarahkan pada upaya menyatukan patron budaya yang pluralis 

�1 Ahmadin “Nasionalisme Islam Versus Nasionalisme Global: Dinamika Pemikiran Politik 

di Indonesia” dalam Harian Fajar Edisi 28 Mei 2004. 
�2 Cosmas Batu Bara, dalam Harian Kompas Edisi 26 Maret 2004.  
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tersebut dalam satu bingkai pemersatu yang substansinya termaktub 
dalam Pancasila dan UUD 1945. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda 
tetapi satu, demikianlah slogan integratif yang berfungsi sebagai tali 
simpul pemersatu bangsa.

Sementara itu, aliran politik kedua yang menekankan pentingnya 
sosialisasi demokrasi dalam arti luas, berangkat dari pemikiran logik 
bahwa demokrasi merupakan instrumen dan prasyarat bagi terciptanya 
kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dengan 
slogan “masyarakat Madani”. Secara historis, jargon demokrasi 
pertama kali diperkenalkan dan dijadikan sebagai salah satu proses 
menata kehidupan berbangsa dan bernegara, tatkala revolusi Perancis 
dikumandangkan oleh kaum proletar di negeri tersebut. Karena itu, 
prakondisi yang diperlukan dalam upaya demokratisasi itu, yakni 
mengaktualisasikan konsep persamaan (egality), kebebasan (liberty) 
dan persaudaraan (relationship). 

Tuntutan tersebut lahir sebagai reaksi terhadap kediktatoran 
masyarakat ekonomi papan atas, terutama yang berasal dari 
lingkungan kelas monarki. Untuk mencegah semakin meluasnya 
efek negatif sistem pemerintahan diktator terhadap masyarakat, 
maka dalam hubungan antar pemerintah sebagai penyelenggara 
pemerintahan dan rakyat sebagai bagian integral dari sistem itu harus 
terwakili aspirasinya. 

Tuntutan akan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan atau dinamika pembangunan 
bangsa, juga terjadi di Indonesia. Karena itu, wajar kiranya jika 
partai politik yang dianggap wadah penyalur aspisari rakyat tampil 
dalam berbagai aliran berdasarkan ideologi yang dianut. Bahkan 
isu menarik yang pernah diwacanakan yakni tuntutan Hak Asasi 
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Manusia (HAM) di Indonesia belum lama ini, juga merupakan buah 
dari sosialisasi demokrasi tersebut.

Aliran ketiga yang menekankan perhatian pada upaya 
mempertahankan wadah Islam yang murni berangkat dari frame 
of refferences bahwa membangun kultur Islam dalam kehidupan 
bermasyarakat sebagai percerminan dari mayoritas umat di Indonesia, 
merupakan syarat multak terciptanya “baldatun thayyibatun wa 
rabbun gafuur”. Wujud nyata dari upaya tersebut, tampak dalam 
gerakan penegakan syari’at Islam yang belum lama ini sempat menyita 
perhatian banyak orang bahkan cenderung melahirkan kekhawatiran. 
Kondisi ini terjadi terutama di dunia barat dengan menganggap 
bahwa kebangkitan Islam itu merupakan sebuah ancaman laten yang 
harus dicegah sedini mungkin.

Mengkaji secara elaboratif megenai kondisi perpolitikan di 
Indonesia dengan menggunakan hampiran paradigma historis 
tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua kekuatan signifikan yang 
saling berebut hegemoni dalam dinamika perpolitikan di Indonesia 
yakni Nasionalisme Islam dan Nasionalisme Global. Kedua aliran 
ini pada dasarnya masing-masing mengemban misi mulia dalam 
memikirkan dan merancang pembangunan bangsa ke depan. 

Berpijak pada kenyataan empirik yang ada desawa ini, kondisi 
perpolitikan  era “reformasi”, aliran politik atas nama ideologi yang 
terrefleksikan melalui partai politik juga masih mewarnai kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti pada tiga 
aliran utama tadi masih tampak seperti yang berwawasan kebangsaan 
yang meliputi: PDI-P, Golkar, PNBK, PNI Marhaen, Partai Pelopor, 
PKPI, PKPB, Partai Patriot Pancasila dan Partai Persatuan Daerah 
(PPD). Aliran sosialisme demokrasi tercermin melalui kehadiran 
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Partai Demokrat, Partai Merdeka, Partai PIB, Partai Buruh Sosial 
Demokrat, Partai Syarikat Indonesia, PDK, dan Partai Damai 
Sejahtera. Sementara itu, aliran politik Islam diwakili oleh Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), PKB, PBR, PAN, Partai PBNUI, dan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS).53

Meskipun demikian ketiga aliran politik yang dalam versi penulis 
hanya membagi dua yakni nasionalisme Islam dan nasionalisme 
global, hingga kini masih terlibat dalam suasana “Ghazwul Fikri” 
(Perang Pemikiran). Berdasarkan hasil pemilu untuk level legislatif, 
gejala kemenangan aliran nasionalisme global tampak ke permukaan, 
sebaliknya harapan penganut aliran nasionalisme Islam jauh dari 
target. Karena itu, upaya antisipatif dari kekuatan Islam untuk 
menggolkan calonnya pada pemilihan presiden nanti ditempuh 
melalui koalisi partai. Lahirlah kemudian kelompok “Poros 
Penyelamat Bangsa” yang kemudian mengundang kritikan dimana-
mana dengan dalih “apakah bangsa ini sedang kacau sehingga perlu 
diselamatkan”. Tantangan lainnya yang muncul yakni adanya gejala 
“new militerisasi” dalam tubuh pemerintahan terutama jika yang 
terpilih menjadi presiden kelak adalah berasal dari kalangan militer.54

Berangkat dari  kenyataan empirik tentang terjadinya tarik 
menarik antara dua kekuatan yang saling berebut hegemoni  di 
Indonesia tersebut, mengajak kita merenung sejenak sambil membuka 
kembali colletive memory kita. Jika Soekarno dengan wawasan 
kebangsaannya, Soeharto dengan demokrasi liberalnya, Habibie 
dengan kemampuan teknologinya, Gusdur yang Islami,  Megawati 
dengan kabinet gotong-royongnya, SBY yang dipilih langsung 

�3 Ahmadin. Pergulatan Elit Politik: Kasus Pemilihan Umum di Indonesia 2004 (Makassar: 

Opumedia, 200�), h. 42. 
�4 Lihat ibid., h. 43. 
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oleh rakyat, semuanya dianggap gagal dalam membangun bangsa 
Indonesia, lalu seperti apa sistem politik yang dianggap ideal untuk 
menata negara ini berdasarkan format yang kita inginkan bersama.

Gambaran tentang reformasi sistem politik dalam wajah multi 
parpol tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hingga orde 
reformasi pun masih tampak mempraktekkan kepentingan kelompok. 
Konsekuensinya, target yang kerap hanya mengusung kepentingan 
segelintir orang pada gilirannya melahirkan tindakan pengabaian 
atas aspirasi rakyat yang sesungguhnya harus diperjuangkan. 

Selain itu, masalah fenomenal yang menarik dicermati kemudian 
adalah gejala faksionalisme atau pengelompokan dalam organisasi 
internal partai. Hal ini penting mengingat bahwa tipologi jenis 
faksi ini dalam tubuh partai politik menempati ruang perdebatan 
tersendiri.55 Jika merujuk pada perspektif Belloni, maka ada tiga jenis 
faksi yang menunjukkan rivalitas. Pertama, jenis faksi yang terbentuk 
melalui kesamaan pandangan dalam melihat isu-isu politik. Kedua, 
kelompok dalam partai yang terbentuk dengan pola patron-klien 
atau pemimpin-pengikut. Ketiga, tipe faksi yang paling formal dan 
terorganisir.56 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa untuk kategori 
polarisasi faksi pertama dalam kenyataannya tidak langgeng dan 
berusia panjang. Betapa tidak, unsur pembentuk atau mekanisme 
integrasinya hanyalah kesamaan dari segi isu politik. Karena itu, 
segera setelah peta politik mengalami perubahan, maka dengan serta 
merta mengancam integrasinya. Pada kategori faksi kedua, dicirikan 
oleh pengaruh persoanal kepemimpinan sangat dominan yang ditanai 

�� Arya Bima Sugiarto. “Partai Politik dan Faksionisme” dalam Harian Suara Pembaharu-
an Tahun 2003. 

�6 Koirudin. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik 
Era Transisi di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 9. 
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oleh persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari masing-masing partai 
masing-masing memiliki konstituen yang jelas 

Mengacu pada berbagai kenyataan sosial politik di Indonesia, 
menunjukkan bahwa kepentingan memang selalu tampil sebagai 
panglima sekaligus unsur terpenting terbentuknya sebuah koalisi. 
Karena itu, perjuangan dan kebijakan yang idealnya untuk kepentingan 
rakyat, tak lebih hanya merupakan buah bibir dan janji politik partai 
untuk menjalankan kepentingan kelompoknya. Kondisi ini, lalu 
mengantar keinginan kita selanjutnya untuk mengkaji mengenai 
reformasi hukum di Indonesia menuju Masyarakat Madani (civil 
society). Berikut tabel konstalasi lima partai politik peraih suara 
terbanyak dalam pemilu 1999 dan 2004 :

Pemilihan Umum 1999 Pemilihan Umum 2004

No. Partai Politik
Jumlah 

Suara
% Kursi No.

Partai 

Politik

Jumlah 

Suara
% Kursi

1. PDI-P 3�.689.073 33,7 1�3 1.
P a r t a i 

Golkar
24.480.7�7 21,�8 128

2. Partai Golkar 23.741.7�8 22,44 120 2. PDI-P 21.026.629 18,�3 109

3. PKB 13.336.982 12,61 �1 3. PKB 11.989.�64 10,�7 �2

4. PPP 11.329.90� 10,71 �8 4. PPP 9.248.764 8,1� �8

�. PAN 7.�28.9�6 7,12 34 �. P.Dkrat 8.4��.22� 7,4� �7

Sumber : http://www.kpu.go.id/suara/hasilsuara_dpr_sah.php.

dan jajak pendapat mengenai peran partai politik dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu : 
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Sumber : Harian Kompas, 11 September 2006
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D. Kondisi Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi 

Uraian tentang kondisi penegakan supremasi hukum di 
Indonesia era reformasi, tentu saja harus diawali dengan sebuah 
pemahaman singkat tentang terminologi yang digunakan ini. Hal ini 
selain dimaksudkan agar konsep yang digunakan memberi makna 
yang jelas, juga sekaligus dapat dimengerti akar historis tentang 
lahirnya istilah ini yang secara sosiologis behubungan dengan kondisi 
kehidupan masyarakat pada masa  tertentu.

Jika merunut secara historis maka supremasi hukum adalah 
suatu doktrin hukum yang sudah bermula dan berkembang sejak 
lama di negeri-negeri Eropa Barat. Dalam bentuk embrionalnya, 
doktrin ini sudah berkembang sejak dimaklumatkannya Dictatus 
Papae oleh Paus Gregorius VII Tahun 1075, pada suatu abad ketika 
vitalitas ajaran agama Kristen memasuki masa puncaknya Gagasan 
supremasi hukum yang berkembang seperti itu, sesungguhnya dapat 
dikembalikan pada akar idealnya yang lebih awal lagi yakni konsep 
bahwa segala norma-norma hukum yang mengatur kehidupan 
manusia sebenarnya merupakan hasil perjanjian manusia dengan 
Tuhannya.57

Khusus di Indonesia, supremasi hukum menjadi top wacana 
sekaligus tuntutan mendesak kembali terjadi sejak gelombang 
reformasi pacsa runtuhnya rezim otoriter orde baru. Keinginan 
kolektif bangsa Indonesia untuk mengadakan perubahan terhadap 
berbagai sendi kehidupan bersama segenap cita-cita masa depan 
negara, pun telah menyeret pentingnya supremasi hukum ke 
permukaan. Serentak dengan itu, lumpuh dan ambruki sektor 
�7 Barimbing. Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi: Simpul yang Mewujudkan Supremasi 

Hukum (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001), 40.
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ekonomi saat itu, berpengaruh signifikan terhadap sektor vital 
lainnya hingga bermuara pada lahirnya kondisi memperihatinkan 
dalam wujud krisis multi-dimensi.

Pemikiran akan penting dan mendesaknya penegakan sumpremasi 
hukum di negara Indonesia, kembali menyeruak ke permukaan sejak 
digelar Sidang Umum MPR Tahun 1998 lalu. Hal ini ditandai oleh 
sebuah kondisi fenomenal dalam pembahasan pertanggung jawaban 
Presisden/Mandataris MPR yang mendapat perhatian yang cukup 
besar dan menggembirakan kala itu. Melalui juru bicaranya, semua 
anggota fraksi-fraksi yang ada di MPR menyatakan keoptimisannya 
agar pembangunan di negara Republik Indonesia diarahkan pada 
upaya  reformasi dan restrukturisasi ekonomi, politik, dan demokrasi.

Meskipun demikian, rupanya sepotong keraguan di balik harapan 
dan optimisne tersebut, masih mengendap pada permasalahan hukum 
yang masih kurang tersentuh dalam GBHN 1998. Padahal idealnya, 
prakondisi untuk melakukan reformasi, strukturisasi ekonomi, 
politik, dan demokrasi memerlukan legalitas atau legislasi sebagai 
bagian dari reformasi hukum. Karena itu, peningkatan citra dan 
kepastian hukum, merupakan agenda mendesak yang memerlukan 
dukungan kolektif segenap elemen bangsa.

Proses perubahan tersebut secara fungsional, akan bermanfaat 
terhadap pembangunan, terutama jika  upaya perubahan itu berjalan 
secara teratur. Dalam hal ini hukum berperan sebagai lembaga 
sekaligus instrumen untuk menjamin kontinuitas perubahan tersebut. 
Dalam pengertian lain bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat 
untuk mengadakan “social engineering”, artinya hukum harus dapat 
dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan keadaan baru dalam 
sistem kehidupan masyarakat. 
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Berpijak pada realitas empirik yang ada, kondisi penegakan 
supremasi hukum di Indonesia, bagai api jauh dari panggang. 
Beberapa gagasan tentang pembaharuan dan pembentukan hukum 
perundang-undangan baru, justru menuai masalah karena tidak sesuai 
dengan dasar-dasar ketatanegaraan dan tujuan hukum. Ada kesan 
bahwa penegakan supremasi hukum di Indonesia yang konon telah 
menerapkan gerakan reformasi total, bahwa ia hanya berlaku parsial 
dan segmented serta belum belum menyentuh secara holistik sendi-
sendi hukum yang esensi. Hal ini sangat terasa sekali dampaknya 
terutama di bidang keperdataan, perdagangan, dan perekonomian.

Berdasarkan perspektif Abdul Latif, ada beberapa penyebab 
belum menyentuhnya penegakan hukum pada sasaran yang tepat di 
Indonesia yakni sebagai berikut:
1. Pembentukan hukum diarahkan pada pembentukan yang 

bersifat ”fighting the problem” bukan “solving the problem”  
yang menimbulkan berbagai kerancuan dalam sistem hukum 
secara keseluruhan. 

2. Perubahan kebijaksanaan perekonomian terutama yang 
menyangkut peranan dan kedudukan pemerintahan dalam 
kegiatan perekonomian, paling tidak pemikiran kebijaksanaan 
perekonomian yang hendak atau pernah dijalankan, yaitu: 
kebijaksanaan perekonomian yang mengarah pada etatisme 
ekonomi, kebijaksanaan yang mengarah pada sistem pasar, 
dan kebijaksanaan perekonomian yang hendak menciptakan 
keseimbangan antara kecenderungan etatisme dan ekonomi 
pasar.

3. Kepentingan dan kegiatan perekonomian masyarakat dan 
pengaruh global, selain menghadapi masalah keseimbangan 
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struktur perekonomian, seperti antar pertanian dan industri 
dijumpai pula masalah-masalah lain.58   

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan 
yang orientasinya tidak jelas, pada gilirannya menyebabkan kerancuan 
pada sistem hukum. Akibatnya, penegakan supremasi hukum 
di Indonesia kembali terhalang oleh dominasi kebijakan politik 
pemerintahan. Demikian pula pada peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk, akan sangat mudah ditelan masa. Hal ini terjadi 
karena perubahan masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial, dan 
budaya berjalan dengan cepat, sehingga hukum mudah tertinggal. 
Singkatnya, dapat dikatakan bahwa berbagai peraturan perundang-
undangan dibuat dan berfungsi instan terhadap kepentingan sesaat, 
sehingga prospek serta orientasi ke depan luput dari garapan (tidak 
tersentuh oleh kebijakan).

Kondisi penegakan supremasi hukum yang cenderung stagnan 
tersebut, pada dasarnya mudah bagi penyelesaiannya, sepanjang para 
penegak hukum berperan aktif melakuka npembenahan disertai oleh 
upaya pemberian pemahaman mengenai suatu norma hukum. Hal 
ini berangkat dari kenyataan yang ada, bahwa di Indonesia sejauh ini 
sebagian penegak hukum lebih tendensius ke arah mengaplikasikan 
hukum (aplikator produk hukum. Padahal idealnya, jika penegakan 
supremasi hukum hendak dijalankan dengan baik, maka para 
penegak hukum seharusnya menjadi agen pembaharu sistem hukum 
atau dinamisator perundang-undangan.

Untuk menemukenali lebih dalam mengenai kondisi penegakan 
supremasi hukum di Indonesia pasca reformasi, maka uraian 
tentang jalannya pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan 
�8 Abdul Latief. op. cit., h. 7-8. 
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hukum menjadi hal yang penting untuk diuraikan kemudian. Hal 
ini berangkat dari premis bahwa para penyelenggara pemerintahan 
negara secara fungsional sangat berperan penting dalam mewujudkan 
cita-cita perjuangan bangsa. Karena itu, prasyarat untuk tegaknya 
supremasi hukum adalah ketepatan dan proporsionalitas dalam pola 
rekruitmen pejabat yang akan menduduki posisi dalam komponen 
Catur Wangsa. Kekurangcermatan dan kekeliruan dalam penentuan 
tersebut, dapat berakibat vatal terhadap proses dan perjalanan 
penegakan supremasi hukum. Bahkan lebih parah lagi jika pola 
rekruitment dan penempatan posisi jabatan itu, dilakukan secara 
kekeluargaan atau kolusi yang pada gilirannya hilangnya fungsi 
kontrol.

Pengalaman pahit tentang jalannya pelaksanaan penegakan 
hukum di Indonesia selama 32 tahun di bawah komando Presiden 
Soeharto, telah memberi gambaran buram terhadap hukum di negara 
ini. Ketidakoptimalan fungsi hukum ini, tentu saja disebabkan oleh 
adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada 
presiden/Mandataris MPR RI. Dalam kondisi yang paralel, sistem 
pemerintahan pun bersifat sentralistik (terpusat) sehingga segala 
bentuk kebijakan pembangunan maupun dimensi politik yang lain di 
tingkat daerah, pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari 
kebijakan politik pusat.

Konsekuensi logis dari penegakan hukum yang dipengaruhi 
oleh kebijakan politik yang sentralistik, tersebut pada gilirannya 
mematikan kreativitas pemerintah daerah untuk mengelola sejumlah 
peraturan daerah yang seharusnya mendukung dan mengawal 
pembangunan tingkat lokal. Dalam kondisi seperti ini, produk hukum 
pun tak ubahnya hanya sejumlah aturan yang siap diaplikasikan tanpa 
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pengetahuan mendalam terhadap efektifitasnya dalam hubungannya 
dengan pembangunan yang sedang digalakkan.

Di sisi lain penegakan supremasi hukum, juga dihambat oleh 
masyarakat yang belum sepenuhnya tampil secara partisipatif dalam 
fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, 
model penyelenggaraan negara yang sentralistik pada gilirannya 
tidak hanya berimplikasi negatif terhadap sektor politik, tetapi di 
bidang ekonomi juga menunjukkan akibat yang vatal. Hal ini dapat 
kita lihat pada saat krisis multi dimensi yang melanda negara RI 
yang notabene sangat kaya akan potensi Sumber Daya Alam (SDA) 
ini sejak tahun 1997. Paralel dengan itu, praktek penyelenggaraan 
negara juga tampak lebih mementingkan kepentingan kelompok 
tertentu dan pada gilirannya mempersubur tumbuhnya benih-benih 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belakangan akrab dikenal 
sebagai praktek KKN.

Membandingkan secara komparatif orde baru yang dicacimaki 
sebagai rezim KKN dan melenyapkannya dianggap sebagai kemutlakan 
dengan orde reformasi dengan sejumlah harapan perubahan yang 
dititipkan padanya, rupanya kenyataan menunjukkan bahwa tidak 
banyak berbeda. Kecenderungan pejabat hidup mewah dari hasil 
korupsi, mengedepankan kepentingan kelompok, mahalnya keadilan, 
supremsi hukum dipertanyakan, kemiskinan merajalela, serta kondisi 
buruk warisan orde baru lainnya pun masih tampak sekarang.

Kondisi memperihatinkan ini, pada gilirannya melahirkan 
pesimisme akan penegakan supremasi hukum di Indonesia. Meskipun 
demikian, phenomena ini sekaligus berfungsi sebagai cemeti terhadap 
lahirnya berbagai keinginan untuk melakukan pembenahan terhadap 
kondisi penegakan hukum. Berdasarkan perspektif RE Barimbing, 
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bahwa kondisi hukum di Indonesia diibaratkan sebagai penyakit 
serius bernama kanker. Hal ini dapat diketahui lebih lanjut pada  
uraikan dalam kutipan berikut ini:

Ruwetnya kondisi hukum di Indonesia seperti derajat kepastian 
hukum yang lemah, produk undang-undang yang tumpang 
tindih, rasa keadilan yang tercampakan, atau penegakan hukum 
yang diskriminatif seakan menjadi penyakit kanker yang harus 
disembuhkan. Maka dapat dibayangkan betapa  Komisi Hukum  
Nasional (KHN) harus mengalami kesulitan dalam menyusun 
program pembenahan hukum. Sakitnya hukum di Indonesia, 
rasanya juga perlu menjadi perioritas seribu anggota MPR. 
Tanpa adanya kesadaran untuk menjadikan reformasi hukum 
sebagai suatu kebutuhan mendesak, ketidakpastian hukum 
akan selalu berlarut-larut. Implikasinya, rakyat semakin tidak 
mempercayai hukum.59               

Melalui sumber yang sama juga dikemukakan bahwa jalannya 
pelaksanaan hukum itu sendiri, selama ini dominan diatur oleh 
kekuatan politik. Kondisi ideal mengenai hal tersebut, dijelaskan 
melalui sebauh pepatah latin ”polititae legibus non leges politis 
adoptandae” (politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya 
hukum tunduk pada politik). Gambaran tentang kondisi ideal inilah, 
sesungguhnya yang berbanding terbalik dengan kondisi dalam sistem 
perpolitikan di Indonesia saat ini meskipun  reformasi  total telah 
digulirkan.

Di sinilah sebuah kondisi ironis yang terpampang di hadapan 
kita, yakni Indonesia yang oleh para  founding fathers telah dilantik 
sebagai negara hukum, tetapi justeru politik yang menjadi panglima. 
�9 RE. Barimbing. op. cit., h. 23-24. 
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Dalam pengertian lain bahwa eksistensi hukum yang seyogyanya 
tampil sebagai pengawal sekaligus pengontrol atas penyelenggaraan 
pemerintahan, tetapi justru tak berdaya oleh dominasi kekuatan 
politik yang kerap merupakan penjabaran dari kepentingan 
sekelompok orang.

Bertahtanya kekuatan (dominasi) politik di atas proses 
penyelenggaraan negara di Indonesia sejauh ini, memang 
mencerminkan bentuk negara RI sebagai negara kekuasaan. Betapa 
tidak, fungsi dan kekuatan hukum yang idealnya tampil memberi 
arah dan mengawal penyelenggaraan negara menuju terciptanya 
masyarakat yang dicita-citakan dalam kenyataannya tidak 
menunjukkan eksistensi-proporsionalitasnya. 

Uraian mengenai dominannya pengaruh politik terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang telah menggulirkan 
konsep reformasi total sejauh ini, menunjukkan bahwa kekuatan 
politik merupakan variabel utama terhadap tidak efektifnya 
pelaksanaan supremasi hukum. Malahan dengan kekuatan politik 
beserta sejumlah misi berbau politik pula, dapat mempengaruhi lahir 
dan ditetapkannya sebuah sebuah ketetapan (aturan) atau rancangan 
perundang-undangan. Konsekuensinya, pelaksanaan penegakan 
supremasi hukum pun terkendala oleh kekuatan politik tersebut, 
sehingga impian menjadikan Indonesia sebagai negara bangsa (nation 
state) dengan ciri Masyarakat Madani (civil society) pun seolah jauh 
dari harapan.

Persoalan penting lainnya yang berhubungan dengan penegakan 
supremasi hukum adalah jalannya pengawasan hukum. Hal ini sangat 
penting terutama harus berangkat dari pertanyaan kritik bahwa 
sudah sejauhmana praktek KKN dapat diberantas di lingkungan 
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pemerintahan. Jawaban atas pertanyaan ini pada dasarnya merupakan 
ukuran atas seberapa efektif keberfungsian pengawasan hukum 
dalam proses penyelenggaraan negara.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, kita tentu masih 
ingat akan amanah sebagaimana Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 
khususnya Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: ”Penyelenggara negara 
pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus 
melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung 
jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara”. Kemudian dalam 
ayat (2) juga dikemukakan bahwa: ”Untuk menjalankan fungsi 
dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, dan 
terbuka, dan terpercaya serta membebaskan diri dari praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme”.

Uraian berisi amanah sebagaimana telah dikemukakan pada 
Ketetapan MPR tersebut, menunjukkan bahwa penegakan supremasi 
hukum oleh jajaran para penyelenggara memang merupakan fungsi 
dan tugasnya yang akan dipertanggung jawabkan pada masyarakat, 
bangsa, dan negara. Karena itu, suatu kemutlakan yang harus 
dilakukan lebih awal, yakni mereka harus membebaskan terlebih 
dahulu dari jerat praktek KKN. 

Pentingnya penegakan supremasi hukum atas nama keadilan 
sekaligus memberantas kezaliman, maka ada enam faktor utama 
yang harus dibangun dan diwujudkan, antara lain:

Pertama, membangun dan mewujudkan agama sebagai nasehat. 
Kedua, membangun dan mewujudkan pemerintahan yang 
kuat dan sehat sebagai pengendali. Ketiga, membangun dan 
mewujudkan keamanan merata lahir dan batin dalam masyarakat. 
Keempat, membangun dan mewujudkan kesejahteraan yang 
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merata. Kelima, membangun dan mewujudkan kecerdasan 
masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran sebagai sumber 
daya. Keenam, membangun dan mewujudkan akhlak dan moral 
yang tinggi.60  

Beberapa faktor penentu yang diuraikan tersebut, jika dicermati 
pada dasarnya merupakan prasyarat atau kondisi ideal yang mesti 
diciptakan dalam memperlancar atau mendukung terlaksananya 
pelaksanaan supremasi hukum. Hal ini berangkat dari premis bahwa 
pemerintahan yang hebat dan kuat adalah jika bersendikan keadilan 
dan kebersamaan dengan rakyat di atas landasan negara hukum. 

Kondisi negara Republik Indonesia yang kelihatannya masih 
bergumul dengan krisis yang berkepanjangan dan masa transisi 
yang belum berakhir, penegakan supremasi hukum memang mutlak 
dilakukan secara efektif dan proporsional. Karena hanya dengan 
supremasi hukum diharapkan dapat meneyelesaikan aneka problema 
bangsa yang sesungguhnya akar persoalannya juga terletak pada para 
penyelenggara negara yang telah menyalah gunakan wewenang dan 
tanggung jawab yang diamanahkan padanya.

Upaya ke arah tindakan preventif sekaligus memberantas praktek 
korupsi sejauh ini, rupanya telah dilakukan dengan berbagai model 
demi terlaksananya pelaksanaan supremasi hukum. Sebagai contoh, 
dapat kita lihat pada pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Meskipun demikian, pelbagai 
kendala yang dihadapi menyebabkan hingga kini masih banyak yang 
menganggapnya kurang efektif dan bahkan telah dibubarkan.

Dalam visi dan misi yang sama yakni penegakan supremasi 
hukum, di Indonesia juga dibentuk sebuah tim bernama Komisi 
60 Abdul Latief, op. cit., h. 1�-17. 
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Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Komisi yang 
beranggotakan sebanyak 35 orang tersebut, telah dilantik sejak masa 
pemerintahan Presiden Gusdur tepatnya pada tanggal 11 Januari 
2001. Meskipun demikian, kembali keraguan akan efektitasnya 
menjadi tema pertanyaan dan ktirik dari berbagai pihak.

Berangkat dari kondisi penegakan supremasi hukum di Indonseia 
yang terkesan masih menunjukkan ketidakjelasakan yang disebabkan 
oleh berbagai faktor, maka untuk menjamin terlaksananya penegakan 
hukum diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Diwajibkannya upaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang 
hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain;

2. Diwajibkannya kepada hakim yang masih terikat dalam 
hubungan kekeluargaan tertentu dengan tertuduh, ketua, 
hakim anggota lainnya, jaksa atau panitera dalam suatu perkara 
tertentu untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara 
itu;

3. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka terutama semenjak 
seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan;

4. Diadakannya kemungkinan untuk mengganti kerugian serta 
rehabilitasi seorang yang ditahan, dituntut  ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yan ditetapkannya.61

Mekipun demikian, beberpa ketentuan sebagai prasyarat 
terciptanya peleksanaan supremasi hukum di Indonesia, tidak memiliki 
arti secara defenitif tanpa didukung oleh kesadaran pelaksananya. 
Dalam pengertian lain dikatakan bahwa secara fundamental segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan 
61 R.E. Barimbing, 2001. op. cit., hal. 29. 
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penegak hukum dan keadilan, efektif atau tidaknya sangat ditentukan 
oleh manusia-manusia pelaksananya. 

Dalam rangka menciptakan kondisi penegakan supremasi 
hukum dengan menekankan pentingnya kedudukan seorang hakim, 
maka dalam hal ini diperlukan Undang-undang tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini, dicantumkan syarat-
syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim yang jujur, 
merdeka (independen), berani mengambil keputusan dan bebas dari 
pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Singkatnya, bahwa 
dapat dikatakan bahwa pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia 
tidak akan terlaksana secara efektif tanpa ditunjang oleh sebuah 
kesadaran profesional para penegak hukum dengan selalu berpijak 
pada realita kebenaran. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
peran sekaligus kinerja para aparat penegak hukum dalam penegakan 
supremasi hukum, maka uraian terpisah dapat diketahui pada bagian 
berikut dari pembahasan ini. Berikut gambaran penegakan hukum di 
Indonesia ; 
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Sumber : Harian Kompas, 26 Pebruari 2006.
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A. Aparat Hukum dan Faktor Lain yang Mempengaruhi 
Penegakan Supremasi Hukum

Kajian mengenai penegakan supremasi di suatu negara, 
secara fundamental memang harus dilihat dalam multi aspek dan 
berbagai pihak yang secara struktural memiliki keterkaitan dengan 
pemerintahan. Tak terkecuali aspek ketentuan hukum yang dijadikan 
sebagai dasar dan pijakan bagi penyelenggaran penegakannya, para 
aparat sebagai penegak hukum pun memiliki peran signifikan dalam 
menentukan seperti apa citra dan supremasi hukum yang dijalankan 
tersebut. Mengingat pentingnya unsur ini, maka peran dan kiprah 
aparat hukum di Indonesia terutama era reformasi dengan sejumlah 
agenda baru yang didesain, menjadi fokus sorotan dalam kajian 
tentang penegakan supremasi hukum.

Dalam hubungannya dengan persoalan ini, ada pernyataan 
menarik yang pernah dilontarkan oleh B. J. Habibie, sehari setelah 
beliau mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. 
Pernyataan yang berhubungan dengan penyampaian susunan 
personalia Kabinet Reformasi Pembangunan, menyatakan bahwa 
kabinet yang dibentuk (kabinet Habibie) akan mengembangkan 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari in-
efesiensi karena praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai 
tuntutan reformasi seluruh rakyat.1 

Pernyataan mantan presiden RI tersebut, jika hendak dianalisa 
sebenarnya merupakan peringatan sekaligus target prioritas mengenai 
pentingnya peran aparat hukum dalam penegakan supremasi hukum 
di Indonesia. Peran aparat hukum yang dimaksudkan dalam konteks 
1 Harian Kompas, Edisi 22 Mei 2000. 
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ini, yakni keseriusan profesional dalam upaya pemberantasan kolusi, 
korupsi, dan nepotisme melalui penegakan hukum dan sanksi 
setimpal bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

 Untuk mengetahui bagaimana peran aparat hukum 
dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia terutama untuk 
menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, maka diperlukan uraian mengenai fungsi ideal 
dari komponen catur wangsa. Berfungsinya beberapa komponen 
tersebut, sangat menentukan tercapainya cita-cita reformasi di 
Indonesia yang hingga kini tampaknya masih berkutat pada tataran 
cita-cita dan belum berhasil tiba pada tataran realita.

 Dalam terminologi hukum, istilah catur wangsa tampaknya 
tidak asing lagi dan dipahami sebagai suatu kesatuan kelompok 
penegak hukum seperti: polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Keempat 
komponen krusial ini, selalu dianggap sebagai orang-orang yang 
berjuang menegakkan hukum dan membela keadilan. Dalam istilah 
populernya, orang sering menyebutnya sebagai ”pendekar hukum”. 
Meskipun demikian, dalam kelompok aparat penegak hukum 
tersebut tidak termasuk di dalamnya jasa atau peran pengacara.2 
Peran masing-masing kompenen penegak hukum tersebut, dapat 
dilihat dari aspek fungsionalnya sebagaimana diuraikan berikut ini.

1.  Peran Polri sebagai Fungsi Penyidikan

Terminologi penyidikan dalam literatur hukum, sama artinya 
dengan pengusutan, yang merupakan terjemahan dari bahasa 

2 Sebagaimana pendapat Prof. Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh R.E. Barimbing. op. 
cit., hal. �3.
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Belanda Osporing atau dalam bahasa Inggris Investigation3 dan istilah 
penyelidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis.4  Istilah 
lain yang digunakan untuk menyebut penyelidikan adalah  ”mencari 
kejahatan” dan ”pelanggaran” (Pasal 39 HIR, dan seterusnya). Selain 
itu, istilah pengusutan dapat ditemui dalam Undang-undang Darurat 
Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi (Pasal 7 dan 
seterusnya), serta didapati dalam Perundang-undangan tertentu 
lainnya yang memuat ketentuan khusus acara pidana, sebelum 
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961.5 

Fungsi penyidikan sebagai tolok ukur dalam menentukan 
berfungsinya aparat lain dalam upaya penegakan supremasi hukum 
selain hakim dan jaksa, pada dasarnya sangat penting untuk 
diletakkan dalam kajian mengenai supremasi hukum di Indonesia 
dewasa ini. Betapa tidak, hukum sebagaimana dipahami bertujuan 
mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan 
keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap 
anggota masyarakat memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi 
haknya. Dalam pengertian lain bahwa penegakan supremasi hukum 
merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 
dalam hukum agar menjadi kenyataan yang ditaati oleh masyarakat.  

Dalam hubungannya dengan fungsi penyidikan, maka titik 
tekan uraian tentu saja pada fungsi polisi sebagai salah satu fungsi 

3 Lihat Undang-undang NO. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepoli-Lihat Undang-undang NO. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepoli-

sian Jo. UU No.2 ahun 2002, Pasal 2 ayat (2), pasal 13 dan penjelasan umum angka 2;  

R.E. Barimbing, op. cit., �4.
4 Lihat lebih rinci pada Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan 

Pokok Kepolisian Negara atau UU No. 2 Tahun 2002 sebagai revisinya yang mengatur 

tentang kepolisian RI. 
� Meskipun demikian, dalam Herzein Indische Reglement (HIR) – hukum formil acara 

pidana yang ada dan peraturan perundang-undangan tertentu yang memuat keten-

WXDQ�NKXVXV�DFDUD�SLGDQD�WLGDN�GLMXPSDL�GHÀQLVL�GDQ�SHUXPXVDQ�\DQJ�WHJDV�PHQJHQDL�
apa yang dimaksud dengan penyelidikan. Lihat R.E. Barimbing, loc. cit., hal. �4   
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kenegaraan. Polisi Republik Indonesia (Polri) secara kelembagaan 
terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) berawal sejak 
selesainya Sidang Tahunan MPR melalu Tap MPR No. VI/MPR/2000 
dan Tap MPR No. VII/MPR/2000, Tanggal 18 Agustus 2000, 
sehingga dewasa ini kedudukan Polri langsung di bawah presiden.6 

Berdasarkan uraian tersebut, maka satu pertanyaan mendasar 
yang perlu dijawab yakni apakah perubahan status ditandai oleh 
pemisahan antara TNI dan Polri dengan serta merta memberi garansi 
publik bahwa ia akan tampil sebagai penegak hukum yang membela 
kepentingan masyarakat. Sebuah pertanyaan yang mungkin gampang 
sekaligus sulit dijawab mengingat bahwa masih terdapatnya beberapa 
titik rawan mengenai kinerja aparat kepolisian terutama jika dikontrol 
dan ”ditunggangi” oleh kepentingan sepihak. Sebut saja kedudukan 
presiden sebagai penguasa, bukan tidak mungkin mempengaruhi 
kinerja polisi dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, tidak 
mustahil separasi antara TNI dan Polri dalam satu wadah tersendiri, 
justeru melahirkan kondisi terbalik dari apa yang diharapkan yakni 
bukannya melindungi rakyat tetapi berfungsi sebagai pelindung 
presiden untuk menjustifikasi segala kebijakannya sebagai penguasa.

Untuk membebaskan Polri dari zona rawan tersebut, banyak 
pihak sesungguhnya mendambakan agar Polri berada di bawah wadah 
Departemen dalam Negeri (Depdagri). Meskipun demikian, aturan 
konstitusional menjadi batu sandungan sebagaimana dalam Pasal 2 
ayat (3) dari ketentuan undang-undang tersebut yang menyatakan 
bahwa: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan 
Kejaksaaan Agung dalam urusan yudisial dan dengan Departemen 
Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum”.

6 Sebagaimana diatur dalam Kepres RI No. 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian 

Republik Indonesia Pada Pasal 2 ayat (1). 
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 Ketentuan tersebut, menunjukkan adanya keterputusan 
dalam jalur koordinasi sebagaimana pada kalimat ”berkoordinasi”. 
Seharusnya, kata ini tertulis di bawah koordinasi sehingga hubungan 
hierarkis dalam menjalankan fungsi tampak dalam sebuah sinergitas. 
Untuk mengetahui kondisi kinerja dan fungsi polri dalam upaya 
penegakan supremasi hukum di Indonesia dewasa ini, maka sangat 
menarik mengutip pernyataan Barimbing sebagai berikut:

Hingga saat ini, polri serba tanggung dan ragu dalam 
menjalankan peran barunya itu disebabkan beberapa faktor 
yang mempengaruhinya, yakni: faktor dalam dan faktor luar 
lingkungan. Faktor dari dalam adalah pengaruh budaya militer 
yang telah mendarah daging yang sulit berubah menjadi budaya 
sipil yang tidak bersenjata; termasuk juga pengaruh KKN yang 
selama ini membayangi sistem pembinaan personil, promosi 
jabatan, dan sistem pendidikan yang asal-asalan  karena plafon 
anggarannya diatur oleh Mabes ABRI; dan pengaruh sistem 
pengupahan yang selalu di bawah standar kebutuhan hidup 
layak sementara dibenarkan untuk mengumpulkan dana non 
budgeter dan dana partisipasi yang menghasilkan ”budaya 
pungli”. Pengaruh luar meliputi pengaruh perubahan tatanan 
politik dan dinamika sosial ekonomi, dan sebagainya yang 
selama 32 tahun menurut aturan ditetapkan Orde Baru. Untuk 
itu, diperlukan pembinaan total yang menyita waktu, dana, 
dan sarana. Yang utama adalah bagaimana posisi yang telah 
ditetapkan atas adasar kehendak rakyat melalui Tap MPR NO. 
VI dan VII Tahun 2000 itu ditindaklanjuti dengan perangkat 
undang-undang dan peraturan yang lebih rendah sehigga benar-
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benar memposisikan Polri dalam sistem ketatanegaraan pada 
era reformasi yang tengah bergulir.7   

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa eksistensi 
Polri dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia yang 
sedang menjalankan amanah reformisnya, sangat penting artinya 
bahkan merupakan faktor penentu yang dominan. Betapa tidak, 
ketidakberesan fungsi dari salah satu unsur aparat negara penegak 
hukum ini pada gilirannya akan mengakibatkan gagalnya masyarakat 
meraih impian masa depan. Indikator lain yang menunjukkan kondisi 
penegakan supremasi hukum mengalami problema yakni pada fungsi 
penyidikan yang terkesan bahkan terbukti terjadi rivalitas antara 
funsi Polri dan pihak kejaksaan.   

2.  Rebutan penyidikan

Fenomena rebutan penyidikan yang terjadi antara Polri dan 
Kejaksaan Agung di Indonesia, sesungguhnya pernah terjadi dan 
mencapai titik kulminasinya pada tahun 1998. Kejadian ini secara 
historis dianggap sebagai starting point atas gebrakan spektakuler 
pihak kepolisian dalam menangani penyidikan kasus korupsi dan 
yang bertindak sebagai Kapolri kala itu adalah Jenderal Dibyo 
Widodo.  Rebutan penyidikan ini, sampai sekarang tetap menyisakan 
masalah disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi wewenang sehingga 
terjadi dualisme.

 Dalam pengertian lain bahwa Forum Mahkamah Agung, 
Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI 
(Makhejapol), yang ditandatangani Menteri Kehakiman (Oetojo 
7 Lihat R.E. Barimbing, op. cit., hal. �6-�7. 
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Oesman) Februari 1998, belum ada rincian wewenang masing-
masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan, Kepres, 
Perpres dan sebagainya, juga belum bisa merumuskan secara 
konkret penanganan dan penyidikan perkara korupsi. Kejaksaan 
dan kepolisian dinyatakan sama-sama berwewenang menangani 
kasus korupsi, tetapi belum disepakati wewenang penanganan kasus 
korupsi tersebut.8

Konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh ketidaktegasan 
dalam pembagian wewenang tersebut, pada gilirannya melahirkan 
kondisi ironis dan tumpang tindih antara tugas Jaksa Agung dan 
Polisi. Karena itu, dalam hal penyidikan kasus korupsi, keduanya 
terlibat saling rebut lahan serta tidak jarang terjadi adu argumentasi 
mengenai kewenangan mereka. Terjadinya ketegangan antara jaksa 
dan polisi, secara fundamental disebabkan karena Perundang-
undangan (KUHAP) yang berlaku sama-sama memberi peran pada 
masing-masing instansi tersebut, ditambah dengan UU Kejaksaan 
untuk jaksa dan UU kepolisian9 untuk polisi.10  

Terjadinya saling rebut fungsi penyidikan antara jaksa dan polisi 
dalam penagangan masalah tindak pidana, mengisyaratkan adanya 
ketidakjelasan arti sistem peradilan tindak pidana terpadu. Problema 
mengenai wewenang penyidikan antara kedua instansi penegak 
hukum ini, secara historis telah lama terjadi terutama terhitung sejak 
berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dengan 
8 Lihat R.E. Barimbing, ibid., hal 76-77.
9 Lihat Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepoli-Lihat Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepoli-

sian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 24�, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2289). 
10 Sebagaimana tercantum  pada pasal 284 KUHAP bahwa setelah dua tahun berlaku UU 

ini maka tindak pidana yang sifatnya khusus akan ditandatangani oleh polisi. Tetapi 

setelah dua tahun ternyata tidak ada perubahan atau ketentuan yang mencabut pem-

berlakuan pasal 284, maka kondisi itu akhirnya tertuang kembali dalam UU Kejaksaan. 

R.E. Barimbing, loc. cit. 76-77. 
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demikian, otoritas kejaksanaan untuk melakukan penyidikan 
terhadap tindak pidana umum telah hilang dan beralih secara penuh 
pada fungsi kepolisian. 

Jika diteluri mengenai akar penyebab terjadinya perebutan 
wewenang tersebut, maka akan tampak bahwa motifnya terletak 
pada adanya keinginan masing-masing memiliki kekuasaan dan 
prestise yang lebih besar yang pada tahun 1945 baru terbentuk, sama 
seperti perselisihan antara jaksa dan hakim. Jika merunut kembali ke 
belakang zaman dimana kolonial pernah menanamkan hegemoninya, 
di Indonesia kala itu Badan Kepolisian secara organisatoris 
merupakan bagian dari Kementrian Dalam Negeri dan tunduk pada 
Pamong Praja. Dalam tugasnya sebagai police judiaciaere, kepolisian 
di bawah perintah kejaksaan.11 

3.  Fungsi Penuntutan   

Fungsi penuntutan merupakan salah satu elemen penegak 
hukum yang berpengaruh signifikan dalam proses penegakan 
supremasi hukum di Indonesia yang konon sedang menggulirkan 
sistem pemerintahan reformasi dengan sederet agenda bertemakan 
pemberantasan KKN. Sedemikian bersemangatnya para penggagas 
reformasi tersebut, sehingga masyarakat ideal yang menjadi impian 
masa depan telah dirumuskan seperti konsep masyarakat madani 
berlandaskan penegakan supremasi hukum.

 Membicarakan lebih jauh mengenai fungsi penuntutan, 
maka fokus kajian harus diarahkan pada eksistensi jaksa. Dalam 

11 Daniel S. Lev. Hukum dan Politik di Indonesia. (Jakarta: LP3ES, 1990). 
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KUHAP tercantum bahwa surat tuduhan dibuat oleh Jaksa Penuntut 
Umum. Hal ini karena dianggap bahwa kurang cocok bagi suatu 
peradilan, dimana hakim membuat surat tuduhan sebagaimana 
dalam Herzein Indische Reglement (HIR), sedangkan Jaksa Penuntut 
Umum harus harus mencari pembuktian atas surat tuduhan tersebut. 
Atas pertimbangan demikian, maka diikutilah ketentuan dalam 
Stafvordering yang menentukan O.M. pada R.V.J. membuat surat 
tuduhan, bukan voorzitter van de R.V.J. Jaksa Penuntut Umum/
Oditur Muda (OM) lebih tepat untuk membuat surat tuduhan.12

Dalam kaitannya dengan pembuatan surat tuduhan, jika isinya 
kurang memenuhi syarat maka ia wajib memperhatikan saran-
saran yang diberikan oleh hakim sebelum proses pemeriksaan 
di persidangan pengadilan dimulai. Surat tuduhan yang dibuat 
itulah, pada gilirannya menjai dasar atas berlangsungnya proses 
pemeriksaan di muka sidang.13 Dalam menjalankan fungsi ini, 
seorang Jaksa Penuntut Umum idealnya pro-aktif menemukan fakta-
fakta berdasarkan pengadilan dalam pemeriksaan di muka sidang, 
sementara itu Mahkamah berfungsi memberikan penilaian atas 
sejumlah fakta  yang ada.

Mencermati KUHAP di Indonesia, tampaknya ia menganut 
model Due Process of Law (DPL) dengan mengacu pada sistem 
bail (jaminan uang) sebagaimana dipraktekkan di Amerika Serikat. 
Meskipun demikian, juga ditambah dengan jaminan orang untuk 
permintaan penangguhan penahanan sebagaimana pada pasal 31. 
Mazhab hukum yang dianut oleh Indonesia tersebut, dalam tataran 

12 Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Undang-undang No. 1� Tahun 1961 tentang 

Ketentuan Pokok Kejaksaan RI.
13 Lihat Pembukaan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 yang menyatakan: “Surat tuduhan 

adalah menjadi dasar pemeriksaan di muka siding. Jaksa Penuntut Umum berusaha 

membuktikan tuduhannya di muka siding.
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implementasi praktisnya merugikan kepentingan masyarakat pencari 
keadilan dan golongan ekonomi lemah, terlebih lagi jika tidak memiliki 
akses kepada kekuasaan. Sebaliknya di sisi lain, ada kelompok yang 
diuntungkan terutama mereka yang tergolong pemilik modal secara 
finansial memiliki peluang akses besar kepada kekuasaan. 

Dalam kaitannya dengan penegakan supremasi hukum, contoh 
kasus berikut ini menunjukkan bahwa di era reformasi proses 
supremasi hukum masih cenderung mewarisan tradisi lama yang 
dipraktekkan oleh rezim Orde Baru. Dalam pengertian bahwa 
supremasi hukum yang berlangsung, dapat didramatisir berdasarkan 
kepentingan golongan tertentu yang secara langsung berefek negatif 
terhadap citra penegakan hukum di negara yang katanya sedang 
menggulirkan reformasi total ini.

Kasus Tommy Soeharto yang disidik Kejaksaan Agung tahun 
1999, karena tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi 
bersama Richardo Gelael (dalam kedudukannya sebagai Direktur 
Utama) dalam kasus ruilslag (tukar guling) tanah Bulog di Kelapa 
Gading Jakarta. Kesalahan komisaris utama ini adalah karena ia 
menandatangani Momerandum of Understanding (MOU) untuk PT. 
Goro Barata Sakti. Proses penyidikan kala itu, berlangsung lamban 
sehingga mengundang kesan negatif di kalangan publik. 

Kasus lainnya yakni saat Beddu Amang diadili di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan dan berakhir dengan dibebaskannya Kepala 
Bolog ini dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Alasan bebasnya 
tersangka dari jerat hukum, karena dianggap bahwa perkaranya 
hanya tergolong kasus perdata biasa. Kedua kasus ini, kemudian 
dianggap sebagai warisan produk hukum masa Orde Baru yang 
masih dipraktekkan dalam supremasi hukum era reformasi. 
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4.  Fungsi Peradilan

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dikenal 4 (empat) 
macam peradilan, yakni: Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Militer, 
dan Agama. Peradilan dalam operasionalnya, harus berada satu atap 
bersama Mahkamah Agung. Dalam tataran implementasinya, kedua 
model sistem kekuasaan kehakiman ini di negara maju hampir tidak 
menimbulkan masalah yang krusial dan berdampak negatif serta 
meluas terhadap fungsi pelayanan hukum serta pencapaian keadilan.

Kondisi peradilan di Indonesia dalam kenyataannya, rupanya 
masih diwarnai oleh kompleksitas persoalan sehingga kinerja 
pengadilan kerap dinilai negatif oleh masyarakat. Malahan hal yang 
ironis di mata masyarakat luas, yakni seringnya terjadi keputusan di 
pengadilan yang jauh dari luar dugaan yang seharusnya. Mungkin 
penyebab terjadinya penyimpangan terhadap putusan dan lahirnya 
sebuah kondisi yang terkesan didramatisir disebabkan karena 
pemegang kekuasaan di pengadilan adalah hakim. Meski demikian, 
ia tidak bertanggung jawab kepada menteri, dan siapapun juga yang 
menjadi pembantu presiden. Hakim hanya bertanggung jawab di 
dunia ini kepada Mahkamah Agung (MA).

Berpijak pada kenyataan empirik mengenai kondisi pengadilan 
di Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa wibawa institusi 
pengadilan memang hanya karena ia selalu menganggap diri berada 
di atas angin. Sementara itu, implementasi isi undang-undang sebagai 
perwujudan negara hukum sangat jauh dari harapan yang didambakan. 
Akhirnya, di kalangan masyarakat terbentang opini bahwa keadilan 
sangat sulit sekali diperoleh di tengah banyaknya pengadilan. Kesan 
buruk dari ketidak-berfungsian institusi yang seharusnya tampil 
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sebagai penegak hukum, pada gilirannya melahirkan skeptisisme para 
pencari keadilan untuk mempercayakan kasusnya pada pengadilan. 
Bahkan tidak jarang, hal ini lalu melahirkan tindakan main hakim 
sendiri dalam menyelesaikan suatu persoalan yang seharusnya 
menjadi wewenang pihak yang berwajib. Berikut gambaran perilaku 
aparat hukum dan mafia peradilan di Indonesia ;

Sumber : Harian Kompas, 4 September 2006
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B. Pemberdayaan Lembaga – lembaga Hukum dan 
Peradilan Ditengah Krisis Kepercayaan Masyarakat

Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak 
hukum, secara fundamental merupakan kondisi ironis di Indonesia 
yang notabene sedang menggulirkan reformasi total. Betapa tidak, 
keinginan kuat kaum ”reformis” bersama slogan dan jargon politiknya 
telah berteriak lantang dengan suara berantas KKN demi terciptanya 
masyarakat ideal bernama civil society (masyarakat madani). Namun 
dalam kenyataannya, impian menjadikan Indonesia sebagai negara 
yang bersih dan bebas dari praktek KKN tak ubahnya hanya sebuah 
impossible dream yang tak kunjung datang.

Konsekuensinya, era reformasi yang seolah diperintah oleh 
rezim suci dan telah mencaci maki orde baru dengan sejumlah 
kritikan destruktifnya tak ubahnya hanya sebuah legitimasi apologik. 
Padahal dalam kenyataan, mereka rupanya menjadi pewaris 
kebiasaan lama ditandai oleh masih banyaknya praktek KKN di 
berbagai institusi. Bahkan belakangan muncul istilah bahwa praktek 
KKN yang seharusnya diberantas bersama segenap agenda dan cita-
cita reformasi, kini telah hijrah bersama otonomi daerah. Karena itu, 
praktek KKN yang sebelumnya bercokol secara sentralisir di istana 
negara dengan pelaku utama adalah keluarga Cendana, kini juga 
telah  terdesentralisasi di tiap-tiap daerah.

Konsekuensi logis dari terjadinya berbagai pelanggaran hukum 
di Indonesia, pada gilirannya memperburuk citra hukum di negeri 
yang katanya adalah negara yang menjunjung tinggi martabat dan 
nilai hukum ini. Bahkan belakangan Indonesia yang terkenal sebagai 
negara yang masyarakatnya agamis, justru menyuguhkan sebuah 
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prestasi memalukan berupa masuknya RI dalam deretan nama negara 
terkorup di dunia.

Dari segi perspektif hukum, terjadinya kesenjangan antara 
harapan dan kenyataan dalam citra hukum di Indonesia pada 
dasarnya disebabkan oleh ketidakmampuan hukum menangkap 
citra hukum masyarakat. Akibatnya, hukum telah tertinggal dari 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya 
melahirkan kecenderungan orang mengembangkan ”extra judicial” 
di luar tatanan hukum yang ada. Selain itu, norma hukum, penerapan 
hukum, dan penegakan hukum tidak menjadi instrumen memenuhi 
pengadilan yang pada keadaan tertentu membelenggu masyarakat.14   

Kondisi tersebut, sesungguhnya telah bertolak belakang dengan 
cita-cita hukum yang seharusnya menjadi pandangan dan harapan 
bangsa ini. Cita-cita yang dimaksudkan yakni berhubungan dengan 
tiga sendi utama kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: (1) 
cita-cita membangun dan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan 
umum, dan kemakmuran rakyat; (2) cita-cita membangun satu 
tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan mandiri; 
(3) cita-cita membangun masyarakat dan pemerintahan berdasarkan 
atas hukum.�

Berdasarkan uraian tersebut, dipahami bahwa cita-cita berbangsa 
dan bernegara di Indonesia sebenarnya mendambakan hukum tampil 
sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial, masyarakat 
Indonesia yang demokratis, dan pemerintahan serta masyarakat 
yang berdasarkan atas hukum. Karena itu, jika kondisi di atas gagal 
diciptakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sudah 
dapat dipastikan bagaimana citra hukum yang ada.
14 Lihat Bagir Manan. Perbandingan Hukum Tata Negara: Dewan Konstitusi di Prancis dan 

Mahkamah Konstitusi di Jerman (Bandung: Tanpa Penerbit, 199�); lihat juga Abdul 

Latief, op. cit., hal. 20-21.    
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Berangkat dari beberapa kenyataan empirik dewasa ini, 
menunjukkan bahwa harapan menjadikan Indonesia sebagai negara 
hukum dengan cita-cita keadilan sosial, rupanya masih berkutat 
sekitar wilayah cita-cita tanpa realita. Karena itu, upaya pembenahan 
atas sendi kehidupan berhubungan dengan hukum ini, harus dimulai 
dari pengefektifan lembaga hukum dan peradilan melalui peningkatan 
tanggung jawab dan kinerja berbasiskan etika profesi.

Langkah yang seharusnya ditempuh, yakni pemberdayaan 
lembaga hukum dan peradilan. Hal ini dapat dimulai dengan  
mengidentifikasi persoalan hukum, untuk menemukan cara-cara 
penyelesaian masalahnya (problem solving). Pada setiap masyarakat 
yang tertib, pemecahan persoalan hukum harus dilakukan secara 
tertib teratur dalam suasana ketentraman dan kedamaian. Karena 
itu, harus ada institusi sebagai forum atau tempat penyelesaian segala 
persoalan hukum. 

Ada dua institusi utama yang memegang peranan penting 
dalam menyelesaian persoalan hukum di Indonesia, yakni lembaga 
peradilan dan lembaga non peradilan. Untuk kategori lembaga 
pertama, disusun berdasarkan beberapa prinsip:
1. Terdapat beberapa jenis peradilan baik yang bersifat umum 

maupun khusus (peradilan umum, peradilan agama, peristiwa 
militer, dan peradilan tata usaha negara). Adanya peradilan 
khusus di samping peradilan umum dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan dan keadaan khusus yang memerlukan 
peradilan tersendiri;

2. Peradilan adalah peradilan negara. Semua peradilan 
diselenggarakan oleh dan atas nama negara. Dengan demikian, 
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badan peradilan seperti peradilan adat tidak lagi dipandang 
sebagai bagian dari sistem peradilan negara;

3. Peradilan dilakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas 
dari pengaruh pemerintah sebagaimana penjelasan Pasal 24 
UUD 1945. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak 
boleh dipengaruhi atau berada di bawah pengaruh pihak-pihak 
lain termasuk pemerintah;

4. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa;

5. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang 
ringan;

6. Peradilan dilakukan menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang;

7.  Tiada seorang pun dapat dihadapkan ke pengadilan selain dari 
pada yang ditentukan baginya oleh undang-undang; 

8. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili 
perkara dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas;

9. Peradilan harus dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan 
lain oleh undang-undang;

10. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum;

11. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila ada 
kepentingan atau diperkirakan tidak dapat menerapkan prinsip 
tidak berpihak atau bersifat impartiality.15

Beberapa prinsip tersebut, seharusnya dijadikan sebagai 
pedoman dan arah dalam upaya memberdayakan berbagai lembaga 
penegak hukum demi terciptanya negara yang berkeadilan sosial. 
Karena itu, dalam upaya penegakan supremasi hukum pengabaian 
1� Bagir Manan (199�); lihat juga Abdul Latief, op. cit., hal. 30.  
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terhadap beberapa prinsip pokok tersebut oleh oknum aparat pada 
lembaga penegak hukum harus mendapat sanksi yang setimpal. 
Meskipun demikian, pentingnya prinsip utama yang harus dijadikan 
sebagai frame of reffenreces dalam pemberdayaan fungsi lembaga 
penegak hukum dan peradilan tidak akan memiliki arti secara 
definitif tanpa dibarengi oleh kesadaran persoanal sebagai wujud 
implementasi etika profesi.

Langkah selanjutnya dari upaya sepremasi hukum di Indonesia, 
yakni pemberdayaan lembaga non peradilan. Adapun yang dimaksud 
dengan lembaga non peradilan adalah termasuk penyelesaian 
pemecahan persoalan hukum melalui perdamaian di hadapan 
hakim, seperti: (1) Lembaga Arbitrase, yakni cara penyelesaian 
persoalan hukum oleh pihak ketiga baik badan ataupun orang-
orang tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang mempunyai 
persoalan hukum; (2) Lembaga perdamaian di muka hakim, yakni 
dalam sengketa keperdataan, hakim wajib menawarkan perdamaian 
sebelum memulai melakukan pemeriksanaan pokok perkara; (3) 
Lembaga Adat, yakni hakim perdamaian yang biasanya terdapat di 
desa. Meskipun lembaga ini secara formal tidak diakui sebagai bentuk 
forum peradilan, tetapi dalam kenyataannya di desa masih hidup 
peranan kepala desa dalam penyelesaian perkara masyarakatnya.

Fenomena ketidakmampuan ataupun mungkin lebih tepat 
disebut ketidakmauan pihak lembaga penegak hukum untuk 
menciptakan keadilan sosial, mendorong kita berpikir ke arah 
pentingnya upaya revitalisasi lembaga non peradilan. Betapa tidak, 
beberapa kasus yang tergolong rumit penyelesaian masalahnya, 
terbukti dapat diselesaian pada sebuah institusi bernama lembaga 
adat yang masih tetap konsisten pada sejumlah aturan normatif 
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yang dimiliki. Meskipun demikian, apakah pihak pemerintah dapat 
menyetujui gagasan mengenai pemberdayaan lembaga non peradilan 
tersebut. Di sinilah sesungguhnya kunci persoalan mengenai 
dapat atau tidaknya mengefektifkan kembali fungsi lembaga adat 
sebagai wadah penyelesaian perkara di samping institusi  resmi 
pemerintah yang sejauh ini reputasinya telah mengalami penurunan 
disebabkan oleh adanya kepentingan oknum tertentu di balik proses 
pelaksanaannya.   

   
C. Pandangan Islam Terhadap Supremasi Hukum

Islam sebagai agama secara fundamental, tidak hanya 
mengajarkan tentang hal-hal yang bernuansa religius-ritual 
menyangkut hubungan vertikal antara manusia sebagai hamba 
dengan Tuhannya sebagaimana telah ditafsirkan secara keliru oleh 
sebagian orang. Sebaliknya, ajaran Islam sifatnya universal baik dari 
segi spasial maupun temporal, sehingga selain mengajarkan mengenai 
persoalan ketauhidan, agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad 
SAW ini juga menyuguhkan berbagai tata cara hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Wujud konkret dari universalitas Islam dalam kapasitasnya 
mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik dan hukum, 
tercermin melalui kiprah para tokoh terkemuka Islam dalam sejarah 
yang telah memperjuangkan dan merancam sistem pemerintahan 
berbasiskan hukum Islam. Pemikir Islam ternama seperti Ibnu 
Khaldun, Al-Farabi, Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, 
Muhammad Iqbal, dan sebagainya. 
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Sederet nama politisi Islam terkemuka yang telah memberi 
pemikiran konstruktif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang 
ideal tersebut, merupakan bukti bahwa dalam ajaran Islam tidak 
hanya mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan 
hubungan vertikal antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia 
sebagai hambanya. Sebaliknya, ajaran Islam juga mengatur tentang 
perihal kehidupan manusia dalam konteks kewarganegaraan dan 
politik dalam suatu bangsa dan negara. Dengan demikian, dapat 
pula dipahami bahwa Islam juga memiliki konsep dan pandangan 
mengenai supremasi hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip 
tertentu. 

Pakar politik Islam ternama sekaliber Ibu Abi Rabi’ al-Farabi (870-
950)16 pernah menyusun pemikirannya melalui buah penanya berjudul 
al-Madinah al-Fadilah (negara utama). Al-Farabi mengilustrasikan 
negara utama itu bagaikan anggota-anggota badan, apabila salah satu 
menderita, anggota badan yang lainnya ikut merasakannya. Tiap-tiap 
anggota badan mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda-beda, 
maka demikian pula kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud 
tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan  dan 
kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi sosial, karena 
satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kepala negara ibarat 
jatung bagi badan, demikian pendapat al-Farabi. Kedudukannya yang 
sangat strategis sebagai sumber koordinasi, pengendali dari segala 
kekuasaan lainnya ada pada kepala negara. 

16 Nama lengkapnya, Abu Nasr  Muhammad al-Farabi (870-9�0). Lahir di Wasij desa di 

Farab. Ia berasal dari Turki, pernah menjadi hakim dan menetap di Baghdad sebagai 

pusat ilmu pengetahuan saat itu. Ia belajar pada Bishr Matta Ibn Yunus dan menetap 

selama 20 tahun disana lalu pindah ke Aleppo dan tinggal di istana Saif al-Daulah, ber-

NRQVHQWUDVL�SDGD�LOPX�SHQJHWDKXDQ�GDQ�ÀOVDIDW��,D�WHUEHQDP�GDODP�LOPX�SHQJHWDKXDQ�
sehingga tidak dekat dengan pemerintahan khalifah Abbasiyah oleh karena dilanda 

kekacauan, pemberontakan dan perang yang berkepanjangan. 
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Seorang kepala negara harus memenuhi kualitas luhur 
sebagai pimpinan yang arif dan bijaksana. Kriteria itu yakni: (1) 
Lengkap anggota badannya; (2) Baik intelegensinya; (3) Tinggi 
intelektualitasnya; (4) Pandai mengemukakan pendapat dan mudah 
dimengerti uraiannya; (5) Pencinta pendidikan dan gemar mengajar; 
(6) Tidak rakus; (7) Pencinta kejujuran; (8) Berjiwa besar dan 
berbudi luhur; (9) Tidak utamakan keduniaan; (10) bersifat adil; (11) 
Optimis dan besar hati; dan (12) Kuat pendirian, penuh keberanian, 
antusias dan tidak berjiwa kerdil.17 Jika tidak ada memenuhi 12 
syarat seorangpun, maka kepala negara dapat meninjau dengan 
sistem presidium. Bahkan secara ekstrim dinyatakan hanya Nabi 
dan para filosoflah yang dapat memenuhi syarat dan kepemimpinan 
negara utama tersebut. Dengan konsep negara utama yang “utopis” 
sama dengan “negara sempurna” Plato, maka tidak mungkin dapat 
terwujud di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kelemahan 
dan kekurangan.

Sementara al-Mawardi18 seorang pemikir Islam yang terkenal 
terutama dalam bidang Fiqh Siyasah (politik hukum, Pen.) 
mengetengahkan karya ketatanegaraannya dalam al-Ahkam al-
Sulthaniah (peraturan-peraturan pemerintahan/kerajaan). Gagasan 
pokoknya bahwa pemerintah (kepala negara) dalam mengadakan 
pemerintahnya harus memberikan perlindungan kepada rakyat 
dan mengelola negara dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. 
Demikian sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya 
sebagai hubungan timbal balik atas dasar sukarela yang melahirkan 
17 Lihat pada, H. Munawir Sjadzali, Op. cit., h. �6. dan Muhammad Azhar, Op. cit., h. 79 
18 Nama lengkapnya, Abu Hasan Ali Bin Abi Habib al-Mawardhi al-Bashri (364-4�0 H atau 

��������� 0��� WRNRK� XWDPD� 0D]KDE� 6\DÀ·L�� SHMDEDW� WLQJJL� \DQJ� EHVDU� SHQJDUXKQ\D�
pada pemerintahan Abbasiyah serta penulis produktif pada masanya. Dan jadi hukum 

tertinggi dalam pemerintahan, lihat pada, J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, 
Sejarah dan Pemikiran,��-DNDUWD��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD��������K�����������
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Mawardi mengemukakan konsep social contract ini pada abad XI, 
sedangkan di Eropa Barat teori kontrak sosial baru muncul pertama 
kali pada abad XVI atau lima abad kemudian yang dikemukakan 
oleh beberapa pemikir barat dengan versi yang berbeda satu sama 
lain sejak Hubert Langnet (1519-1581), Thomas Hobbes (1588-
1679), John Locke (1632-1704) dan J.J. Rousseau (1712-1778).19 
Dari teori Mawardi di atas, jelaslah bahwa pemerintahan negara 
berdasar pada kehendak rakyat yang disepakati secara bersama 
dalam bentuk perjanji dan berfungsi sebagai hukum oleh karena 
isi perjanjian merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi al-Mawardi lembaga pemerintahan mempunyai tugas dan 
tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu; Pertama, mempertahankan 
dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan 
dan apa yang menjadi ijma’ oleh Salaf (generasi pertama umat 
Islam); Kedua melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak 
yang bersengketa atau berperkara; Ketiga, melindungi wilayah Islam 
dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman 
baik jiwa maupun harta; Keempat memelihara hak-hak rakyat  dan 
hukum-hukum Tuhan; Kelima, membentuk kekuatan hukum untuk 
menghadapi musuh; Keenam, jihad terhadap orang-orang yang 
menentang Islam; Ketujuh, memungut pajak dan sadaqah menurut 
yang diwajibkan syara’ (hukum); Kedelapan; mengatur penggunaan 
harta baitul mal secara efektif; Kesembilan, meminta nasehat dan 
pandangan dari orang-orang terpercaya; Kesepuluh, dalam mengatur 
umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus 
langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.20

Berbeda dengan Mawardi yang berpandangan kekuasaan 

19 H. Munawir Sjadzali, Op. cit., h. 67 
20 J. Suyuti Pulungan, Op. cit., h. 260 
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pemerintahan berdasarkan rakyat. Al-Gazali21 berpendapat bahwa 
kepemimpinan suatu negara harus berdasarkan agama dan penguasa 
harus ditaati agar dapat mengamankan jiwa dan harta warganya 
sehingga agama dan penguasa dianggap sebagai saudara kembar. 
Dunia hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan 
akhirat, dunia sebagai wahana mencari ridha Allah. Kepala negara 
yang shaleh merupakan bayangan Allah di bumi, maka ia adalah suci 
dan kekuasaannya pun suci dari Allah. Bangunan sistem pemerintahan 
Ghazali dekat dengan sistem teokrasi. Oleh karena dilatar belakangi 
dunia Islam saat itu yang mengalami kemuduran dan kemorosotan. 
Khalifah sudah tidak berwibawa dan dihargai, penguasa-penguasa 
lokal sering berebut kekuasaan dan mencari dukungan masing-masing 
aliran agama. Tugas dan tujuan pemerintahan dalam pandangan Al-
Gazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat 
melaksanakan syari’at (hukum), mewujudkan kemaslahatan rakyat, 
menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama serta menjadi 
lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Setelah dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan bangsa Tartar 
sebagai klimaks disintegrasi Ibnu Taimiyah22 memandang bahwa 
teori khilafah tidak mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam 
Islam. Karenanya tidak perlu kekhilafahan sama sekali. Ia bahkan 
meragukan validitas kekhalifahan berasal dari al-Qur’an dan al-
21 Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad al-Gazali (4�0-10�8 H atau �0�-1111 M) 

karyanya yang terkenal: Ihya ‘Ulum al-din, al-Ijtihad wa al-I’tiqad dan Tibn al Masbuk 
À� 1DVKLKDW� DO�0DOXN�� Lihat dalam, Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mut’hi 

Muhammad, DO�)LNU�DO�6L\DVDK�À�DO�,VODP�� (Dar al-Ma’arifat: Iskandariyat, 1987), h. 

107-108. 
22 Nama lengkapnya, Taqiyuddin Abu al-Abbas Bin Taimiyah (661-1262 H atau 728 1238 

M) Gagasan politik-kenegaraan terdapat dalam karyanya: al-Siyasay al-Syari’at, 
dan Minhaj al-Sunnah. Atau dalam, Qamaruddin khan, thepolitical Thought of ibn 
Taimiyah diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul; Pemikiran Politik Ibnu 
Taimiyah, (Bandung: Pustaka, 1983), dan Khalid Ibrahim Jaidan, Teori Politik Islam: 
Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 199�).
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Hadits. Ibn Taimiyah memakai akan pentingnnya pemerintahan, 
sebab tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan 
sempurna baik di dunia maupun di akhirat tanpa tergabung dalam 
sebuah ijtima’ yang mewujudkan kerjasama dan tolong menolong 
dalam rangkaian menggapai manfaat dan menolak apapun yang 
membahayakan.23 Manusia sebagai makhluk politik yang dibentuk 
secara natural seyogyanya mampu mengatur ijtima’ dengan pelbagai 
aturan dan sedapat mungkin tetap mematuhi pemimpin yang terpilih 
demi tercapainya cita-cita bersama. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa 
kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan 
pada wahyu tetapi juga diperkuat oleh hukum alam yang melibatkan 
manusia untuk bergabung dan menjalin kerja sama.

Pemerintahan dalam Islam memiliki peranan penting untuk 
menggapai tujuan syari’at. Kualitas utama pemerintahan bukan 
keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu, seperti 
khilafah, tetapi kemampuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan 
prinsip-prinsip syari’at. Jadi tidaklah tepat pemerintahan dalam Islam 
mengadopsi konstitusi monarki, aristokrasi atau demokrasi. Ibn 
Taimiyah menghendaki pemerintahan yang menitik-beratkan pada 
asas konstitusi, koperasi dan hubungan perjanjian melalu kontrak 
sosial demi terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta 
tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat.24

Kemudian pandangan yang tidak kalah penting yakni gagasan 
Ibn Khaldun25 tentang negara hukum pada awalnya dibangun atas 
relasi manusia dan masyarakat, dan dalam kerangka itu ia berbicara 

23 Khalid Ibrahim Jaidan, Op. cit., h. 47 
24 J. Suyuti Pulungan, Op.cit., h. 261 
2� Nama lengkapnya, Abd Rahman bin Khaldun (732-1332 H atau 808-1406 M) pemikirannya 

tertuang dalam karyanya yang terkenal al-Muqaddirat. Lihat pula. Deliar Noer Op. 
cit., h. 76-8� 
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mengenai kekuasaan dan negara. Baginya negara sangat penting 
bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjamin 
keamanan jiwa dari ancaman luar dan perlunya saling membantu 
satu dengan yang lainnya. Ditegaskan bahwa negara tidak akan 
kuat jika tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. 
Begitupun keberadaan agama sangat berperan dan diperlukan untuk 
menegakkan negara. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat 
bersifat relasional dan seimbang antara kedua belah pihak, 
pemerintah memiliki rakyat dan rakyat membutuhkan pemerintah.26 
Untuk menghidari kesewenang-wenangan pemerintah (negara) 
maka dibuat hukum (peraturan-peraturan) dan kebijakan politik 
tertentu yang harus ditaati oleh semua pihak. Peraturan-peraturan 
tersebut menurut Ibn Khaldum berasal dari hasil musyawarah para 
cendikiawan, negarawan, ulama maupun aturan yang bersumberkan 
ajaran agama.

Konsep sistem politik kenegaraan dalam pandangan Islam 
memiliki ciri-ciri tersendiri antara lain: Pertama, kekuasaan dipegang 
penuh oleh rakyat (umat). Artinya rakyat yang menentukan pikiran 
terhadap jalannya kekuasaan dan persetujuannya merupakan 
syarat bagi kelangsungan orang yang menjadi pilihannya; Kedua, 
masyarakat ikut berperan dan bertanggungjawab dalam penegakan 
hukum, kemakmuran dunia dan kemaslahatan umum dan bukan 
hanya tanggung jawab penguasa; Ketiga, kebebasan merupakan 
hak bagi semua orang. Artinya, kebebasan eksperesi manusia 
terhadap dirinya merupakan pengejawantahan dari aqidah tauhid; 
Keempat, persamaan di antara sesama manusia. Artinya, Islam sangat 
menghormati dan melindungi manusia tanpa melihat asal usul agama, 

26 A. Rahman Zaenuddin, Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 191. 
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ras dan lain-lain; Kelima, mengakui pluralitas golongan. Artinya, Islam 
sangat menghormati adanya kelompok-kelompok yang berkembang 
dalam masyarakat; Keenam, mencegah kesewenang-wenangan dan 
usaha meluruskannya; dan Ketujuh, undang-undang diatas segala-
galanya. Artinya legalitas kekuasaan tegak dan berlangsung dengan 
usaha mengimplementasikan sistem hukum dan keberlakuannya 
tanpa membeda-bedakan antara penguasa dan rakyat.27 

Idealnya Islam mempraktekkan negara yang berlandaskan pada 
hukum dan kedaulatan rakyat jauh sebelumnya yakni pada masa Nabi 
Muhammad SAW, dengan sebutan Piagam Madinah atau Konstitusi 
Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian sosial masyarakat 
Madinah yang heterogen di dalamnya ada bangsa Arab, suku Aus dan 
Khazraj, Yahudi dan Arab Paganis (nomaden). Oleh banyak peneliti 
sejarah, pakar politik dan hukum bahkan ilmuan barat seperti  Philip 
K. Hitti dan W. Montgomery Watt menyebutkan sebagai konstitusi 
pertama di dunia.28

27 Fahmi Hummidy, al-Islam wa-al-Dimukratiyah, di terjemahkan oleh Abd. Gaffar 

M, dengan judul, Demokrasi dan Masyarakat Madinah; Issu-isu Besar Politik Islam, 
(Bandung: Mizan 1993), h. 177 

28 J. Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinan Ditinjau 
dari Pandangan al-Quran, �-DNDUWD�� 5DMD� *UDÀQGR� 3HUVDGD�� ������� K� ��� OLKDW� SXOD�
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya 
Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan 
Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 12. 
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A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka dikemukakan kesimpulan 
sebagai berikut; Pertama, Konfigurasi politik di era reformasi pada 
saat ini, tampak pada beberapa indikasi seperti eksistensi fungsional 
hukum sangat dipengaruhi secara dominatif oleh kekuatan politik 
yang ada. Sederet kepentingan dari kelompok tertentu terutama yang 
memegang kekuasaan mewarnai setiap kebijakan yang dilahirkannya; 
Kedua, bahwa  produk hukum dalam bentuk Undang-Undang sering 
dijadikan sebagai justifikasi terhadap suatu kebijakan kekuasaan dari 
penguasa sehingga pembenaran terhadapnya pun harus diterima 
berdasarkan ketentuan yang tertulis secara normative walaupun 
bertentangan dengan substansi nilai keadilan masyarakat. 

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan beberapa 
saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Indonesia yang secara konstitusional memiliki 
UUDN RI 1945 dan Dasar Negara Pancasila beserta 
kelebihan dibandingkan dengan konstitusi negara lain, 
harus menjadi landasan utama dalam kepolitikan kehidupan 
bernegara sehingga rumusan-rumusan kebijakan politiknya 
dapat berorientasi secara responsif-demoktaris. Dengan 
mengedepankan nilai moral dan agama sebagai spirit 
penyelenggaraan pemerintahan maka akan terhindar dari 
tipologi pemerintahan otoriter, tiran dan despotik dari cita-
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cita luhur tujuan negara yang telah dirumuskan oleh para 
the founding fathers kita.

2. Dalam penegakan supremasi hukum oleh aparat diharapkan 
memperhatikan dan mengimplementasikan nilai-nilai 
demokrasi berdasarkan aturan perundang-undangan 
sebagai konsekuensi negara hukum dan tidak sebaliknya 
melakukan tindakan memihak pada kepentingan tertentu. 
Selain itu, sangat diperlukan kerjasama secara profesional 
antar lembaga negara untuk mensinergikan pelaksanaan 
produk politik hukum berupa Undang-Undang yang 
responsif-demokratis guna penciptaan good governant and 
client goverment  sebagai cita-cita reformasi untuk menuju 
kesejahteraan rakyat sejati.
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Negara demokrasi, norma-norma dasarnya ditentukan oleh 
kedaulatan rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat) negara 

dihadirkan sebagai institusi yang dipercaya untuk mewujudkan 
keinginan rakyat melalui pemerintah atau penguasa oleh karena 
negara sendiri merupakan sebuah konsep abstrak. Lain halnya 
dengan negara yang menganut paham kedaulatan negara, norma-
norma dasarnya tidak ditentukan oleh rakyat melainkan kehendak 
negara atau penguasa semata. 

Tipe negara ini amat anti dengan kritik dalam penyelenggaraan 
negara. Kritik terhadap pemerintah diartikan sebagai ronrongan 
terhadap kewibawaan negara seperti yang terjadi pada negara-
negara blok kiri (komunis–sosialis). Sedangkan dalam paham negara 
ketuhanan (teokrasi) kedaulatan ada pada Tuhan yang di delegasikan 
kepada raja atau paus – dalam sejarah gereja - di dunia sehingga raja 
merasa berkuasa dan berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan 
alasan bahwa perbuatannya itu sudah menjadi kehendak Tuhan.

Dasar-dasar penyelenggaraan kekuasaan negara diatur dalam 
konstitusi (‘droit constitusional) guna mencegah kesewenang-
wenangan pemerintah atas kehendak rakyat. Konstitusi merupakan 
undang-undang dasar (Gronwet) sebagai perwujudan dari kehendak 

RINGKASAN
 ISI BUKU

(Executive Summary)
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rakyat yang dikristalisasikan dalam bentuk peraturan-peraturan 
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara 
mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu 
masyarakat dan merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku 
dalam suatu negara. 

Negara dijalankan berdasarkan hukum, dan hukum dibuat 
merupakan kesepakatan dari kristalisasi kepentingan politik di 
parlemen sebagai wujud kepentingan rakyat. Dalam diskursus politik 
dan hukum, defenisi negara hukum agak sulit dibedakan dengan 
demokrasi, kendatipun negara hukum tidak dapat dipersamakan 
dengan konsep demokrasi, tetapi keduanya memiliki hubungan 
simbiosis-mutualistis yang antara satu sama lain sulit dipisahkan. 
Pemerintahan otoriter dapat saja taat kepada hukum --menurut 
mereka-- tanpa harus tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Tetapi 
negara demokrasi tanpa berdasarkan pada hukum oleh Franz Magnis 
Suseno, disebutnya sebagai negara demokrasi semu atau demokrasi 
beku (Frozen Democracies) oleh George Sorensen. Sementara politik 
atau sistem politik adalah merupakan rangkaian kebijakan suatu 
negara yang didasari atas aturan hukum untuk menuju pada tatanan 
negara yang demokratis oleh karena pemerintahan disandarkan 
dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat semata-mata. Menurut M. 
Mahfud, MD, bahwa demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun 
dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarkhi, sebaliknya 
hukum tanpa sistem politik yang demokrasi hanya akan menjadi 
hukum yang statis dan represif. Di sinilah nampak interdependensi 
(saling berhubungan) antara politik, hukum dan demokrasi.

Dalam transisi demokrasi seperti Indonesia, oleh Dankwart 
Rustow mengemukakan beberapa tahapan sederhana yang akan dilalui 
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sebelum sampai pada demokrasi solid, yaitu: Pertama, mempunyai 
satu kondisi latar belakang dengan menanamkan doktrin persatuan 
nasional yang harus dipahami lebih dahulu. Hal ini memperlihatkan 
bahwa persatuan nasional secara sederhana memperlihatkan bahwa 
sebagian besar penduduk dalam arti warga negara tidak mempunyai 
keraguan atau keberatan mental mengenai tujuan politik yang akan 
dicapai, sehingga perpecahan etnis atau kelompok dapat terhindari; 
Kedua, tahapan persiapan yang ditandai dengan jatuhnya rezim 
otoriter akibat perpecahan intern para pemegang kekuasaan; 
Ketiga, tahapan keputusan dengan memulai membangun tata tertib 
demokrasi dengan memperbaiki perangkat infra-supra struktur 
kelembagaan negara dengan pelbagai produk peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ketiga 
tahapan konsolidasi dimana pemerintah dan masyarakat (warga 
negara) bersama-sama mengembangkan demokrasi dengan peraturan 
yang responsif hingga menjadi suatu budaya politik demokratis.

Penegakan supremasi hukum di Indonesia terhalang oleh 
dominasi kepentingan politik penguasa. Demikian pula pada 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk, akan sangat mudah 
ditelan masa. Hal ini terjadi karena perubahan masyarakat di bidang 
ekonomi, politik, sosial, dan budaya berjalan dengan cepat, sehingga 
hukum mudah tertinggal. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa 
berbagai peraturan perundang-undangan dibuat dan berfungsi instan 
terhadap kepentingan sesaat, sehingga prospek serta orientasi ke 
depan luput dari garapan (tidak tersentuh oleh kebijakan).

Kondisi penegakan hukum yang cenderung stagnan tersebut, 
pada dasarnya mudah penyelesaiannya, sepanjang para penegak 
hukum berperan aktif melakukan pembenahan disertai oleh upaya 
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pemberian pemahaman mengenai suatu norma hukum. Pelibatan 
masyarakat secara patisipatif, komitmen dan konsistensi aparat 
penegak hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat serta polical 
will yang kuat dari pemerintah akan mengantar Indonesia menjadi 
negara hukum yang sebenarnya.


