
BAB III 

PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM NEGARA 

HUKUM YANG DEMOKRATIS. 

 

A. KAJIAN TENTANG DEMOKRASI 

1.  Pengertian Demokrasi 

       Defenisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh 

/untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti 

politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat 

didefenisikan sebagai warga negara.102 

      Seperti yang dikatakan Rousseau rakyat itu bukanlah penjumlahan daripda 

individu-individu di dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk 

oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana 

diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang 

oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau volonte generale, yang 

dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum atau kehendak umum.103  

              Pemahaman terhadap hakikat demokrasi, sering dijumpai adanya 

kekeliruan atau anggapan dalam mengartikan maupun memahami demokrasi itu 

102 Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, PT.Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2001., hlm.19. 

103 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogykarta, 2005., hlm, 160. 
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sendiri.104 Bagi kaum otoriter dan pengkritik lainnya ( yang tidak setuju dengan 

paham demokrasi), bahwa demokrasi diartikan sebagai bagian dari sistem 

pemerintahan yang tidak mempunyai kekuasaan menindas dan tidak mempunyai 

wewenang dalam memerintah. Anggapan semacam ini tentu keliru dan 

menyesatkan. Pada hakikatnya demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan 

dalam kerangka untuk membatasi  suatu kewenangan pemerintah dengan tujuan 

dapat menciptakan pemerintahan yang check and balances. 

       Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat sehingga 

rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya 

menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaran 

negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, istilah 

inggris menyebutnya “the goverment of the people, by the people and for the 

people”. Bahkan, negara yang baik diidealkan juga agar diselenggarakan bersama-

sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan seluruh rakyat dalam arti 

seluas-luasnya.105 

        Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas 

dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau yaitu gagasan 

mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai 

104 Jazim Hamidi,dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara,Ctk Pertama,Total media, 
Yogyakarta, 2009., hlm.140. 

105Mawardi, Op.Cit., hlm 29. 
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kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang 

agama yang menyusulnya.106 

      Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan 

dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir 

semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang 

fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-

an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di 

negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat 

hidup dalam porsi berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, 

demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi 

peranan ara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk 

menyelenggarakan neegara sebagai organisasi tertinggginya tetapi ternyata 

demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.107 

       Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di 

Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai 

contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi 

modern. Namun, arti  dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan 

definisi modern telah berevolusi sejal abag ke-18, bersamaan dengan 

perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari 

dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau cratein yang berarti 

pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang 

106 Ni’matul Huda, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, 
Kencana, Jakarta, 2017., hlm.1. 

107 Khaelan,dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2010.,hlm.54 
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lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik 

dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai 

indikator perkembangan politik hukum dalam suatu negara.108 

       Menurut International Commission of Jurits, sebagaimana dikutip oleh 

Miriam Budiharjo, dikatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk 

pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan poltik 

diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka 

melalui suatu proses pemilihan yang bebas.109  

       United States Information Agency, sebagaimana dikutip oleh Yudi Widagdo 

Harimurti, dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka 

atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.110 

Dengan kata lain, bahwa demokrasi adalah merupakan pelembagaan kebebasan 

dalam sistem pemerintahan yang di dalamnya mengandung berbagai aspek, baik 

hal itu berhubungan dengan mekanisme atau prosedur maupun dalam tatanan 

praktisnya. Di samping itu, bahwa demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan 

bagi setiap warga dapat terwujud manakala di dalamnya diimbangi dengan sistem 

hukum yang kuat. Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap 

individu, tetapi di dalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar 

108Mawardi, Loc.Cit., hlm.29. 
109Ibid . 
110Ibid., hlm.30. 

56 
 

                                                           



dalam kerangka membentuk masa depan yang lebih baik yang menjaga nilai-nilai 

dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.111  

       Menurut Henry B. Mayo, demokrasi dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

mendasari demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan oleh Mayo bahwa nilai-

nilai tersebut tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua 

nilai ini, melainkan sangat bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya 

politik di masing-masing negara. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut: Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 

melembaga (institusionalized peaceful settlement of conflict ). Bahwa dalam 

setiap masyarakat terdapat suatu perselisihan pendapat serta kepentingan, yang 

dianggap wajar dalam alam demokrasi untuk diperjuangkan.112 Perselisihan-

perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka 

untuk mencapai usaha kompromi, konsensus atau mufakat. 

        Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah ( peaceful in a changing society). Dalam setiap 

masyarakat yang memodernisasikan perubahan sosial, yang disebabkan oleh 

faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan-perubahan dalam pola 

kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan dan sebagainya. maka 

pemerintah harus dapat mesuaikan kebijkannya pada perubahan-perubahan ini, 

dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendali lagi, kalau hal 

111Ibid. 
112Ibid. 
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ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga 

akhirnya menimbulkan pemerintahan yang diktator. 

        Ketiga, menyelenggarakan kepemimpinan secara teratur (orderly succession 

of ruller), pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri 

sendiri ataupun dengan melalui coup d’etat, dianggap tidak wajar dalam sistem 

pemerintahan demokrasi. Keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai 

minimun (minimun of coercion). Golongan-golongan minoritas yang sedikit 

banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan 

untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif, mereka akan 

lebih terdorong untuk memberi dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut 

bertanggung jawab.)113 

       Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, 

kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini, perlu terselenggaranya masyarakat 

yang terbuka (open society) serta kebebasan-kebebasan politik (political liberty) 

yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibelitas dan tersedianya alternatif 

dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini, demokrasi sering disebut 

dengan gaya hidup ( way of life ). 

       Keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya 

pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena 

golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak 

113 Ibid.,hlm.31. 
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dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. 

Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah keadilan yang relatif ( relative 

justice . Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat jangka panjang.114 

       Menurut Robert A. Dahl Demokrasi memiliki 7 ciri hakiki: (1) pejabat yang 

dipilih; (2) pemilihan yang bebas dan fair; (3) hak pilih yang mencakup semua; 

(4) hak untuk menjadi calon suatu jabatan; (5) kebebasan pengungkapan diri 

secara lisan dan tertulis; (6) informasi alternatif; (7) kebebasan membentuk 

asosiasi.115 

      Konsepsi mengenai demokrasi tak akan menarik jika tidak melihat dua 

pandangan kontradiktif dari Karl Marx dan Max Weber. Marx mengatakan bahwa 

demokrasi mutlak bagi keberadaan sebuah negara. Demokrasi yang paling tepat 

menurut Karl Marx adalah demokrasi yang menekankan pemerintahan 

parlementer, pembagian kekuasaan, dan kesetaraan di bawah hukum negara, dan 

bukan negara berdasarkan pada demokrasi borjouis. Meskipun memang bukan 

sebagai sebuah pemikir tentang konsep negara yang diyakini menjadi sebuah 

solusi. Meski dalam beberapa hal konsep Marx tentang negara dan demokrasi ini 

belum menemui titik terang karena tidak adanya penjelasan yang khusus terhadap 

poin negara dan demokrasi dalam pemikiran Marx.116 

       Sesudah perang dunia ke-II, kita melihat gejala bahwa secara formal 

demokrasi merupakan dasar bagi kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu 

114Ibid., hlm.32. 
115 Sirajuddin, Op.Cit., hlm.279. 
116 M. Thalhah, Demokrasi dan Negara Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2008., hlm,5. 
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penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka: 

“mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama 

yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang 

diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (probably for the 

first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all 

systems of political and social organizations advocated by in fluential 

proponents)”.117 

  Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus berkembang, 

sehingga tepatlah apa yang dikemukan Bagir Manan, bahwa demokrasi 

merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu 

praktik demokrasi di setiap negara tidaklah selalu sama. Walaupun demikian, 

Lilyphard mengatakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling 

tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:118 

1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; 
2) Ada kebebasan menyampaikan pendapat; 
3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara; 
4) Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan 

pemerintah atau negara; 
5) Ada hak bagi aktivis politik untuk berkampanye untuk memperoleh 

dukungan suara; 
6) Ada pemilihan yang bebas dan jujur; 
7) Terdapat berbagai sumber informasi; 
8) Semua lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakn 

pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat. 

        Selain itu Sargent menyatakan bahwa unsur-unsur yang juga harus dipenuhi 

demokrasi adalah: 1) Citizen invocvement in political decision making; 2) Some 

117Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  
2008., hlm.105 

118Dipo Septiawan,  Op.Cit.,hlm.24 
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degree of equality among citizens; 3) Some degree of liberty or freedom granted 

to or retained by citizens; 4) A system of representations; dan 5) An electoral 

system majority role.)119 

         Jika membenturkannya dengan sejarah demokrasi di Indonesia. Sebenarnya 

Indonesia telah memiliki sistem demokrasi sendiri. Mohammad Hatta menyatakan 

bahwa di desa-desa sistem demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian 

dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah kepemilikan tanah yang komunal, 

yakni setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan 

bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi. Memasuki era modernisasi, 

kehadiran rakyat secara langsung untuk melaksanakan roda pemerintahan sangat 

sulit untuk diakomodir dalam sistem demokrasi modern. Hal ini dikarenakan 

adanya heterogenitas kepentingan politik, luasnya wilayah dan populasi mobilitas 

warga negara yang sangat besar.120 

2. Sejarah Demokrasi 

       Sejak zaman Herodatus konsep demokrasi sebagai sebuah sistem politik 

diketahui berasal dari gabungan dua bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti 

rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan 

dari, oleh, dan untuk rakyat.121 

       Sebagaimana diketahui, pemakaian konsep demokrasi di era modern dimulai 

sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir 

119 Ibi.  
120Ibid. 
121 Asrudin Azwar, Teori Perdamaian Demokratis “Asal Usul, Debat, dan Problematika 

Seputar Teori Perdamaian Demokratik, Intrans Publisihing, Malang, 2016., hlm.45. 
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abad ke-18. Dan di pertengahan abad ke-20 dalam sebuah perdebatan menyoal 

arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum, pertama, sebagai sebagai suatu 

bentuk pemerintahan, demokrasi telah di definisikan berdasarkan sumber 

wewenang bagi pemerintah; Kedua, tujuan yang dilayani oleh pemerintah; dan 

Ketiga, prosedur untuk membentuk pemerintahan.122 

       Akan tetapi rumusan modern terpenting dari konsep demokrasi pertama kali 

diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter pada 1942 dalam bukunya yang 

temasyhur berjudul Capitalism, Socialism, and Democracy. Di masa lalu, 

menurut Schumpeter, konsep demokrasi diartikan dengan istilah”kehendak 

rakyat (the will of the people) sebagai sumber “ dan” kebaikan bersama(the 

common good) sebagai tujuan. Schumpeter kemudian meruntuhkan cara 

pandang klasik ini, dan mengemukakan apa yang dinamakan “konsep lain 

mengenai demokrasi” yaitu” meteode demokrasi, yang mendefinisikan sebagai 

prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya 

individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan 

kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.123 

     Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani 

Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu sebuah 

wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk dalam satu 

negara Kota. Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk 

warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil sajandari 

122 Ibid. 
123 Ibid. 
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penduduk.124Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya 

kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan 

sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, 

pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi.125 

         Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir 

abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta (piagam besar) di 

negara Inggris. Magna Charta adalah suatu piagam yang dimana memuat 

perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam Magna 

Charta menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak 

khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada 

piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) 

lebih penting daripada kedaulatan rakyat.)126  

       Dalam sejarah demokrasi, momentum lainnya yang menandai kemunculan 

kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan dan reformasi. Gerakan 

pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan 

sastra Yunani Kuno. Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi 

demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada abad pertengahan tersebut. 

Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. 

Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja.127 

124 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indoneia edisi Revisi, ctk ke-11, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2015., hlm 261. 

125Mawardi, Op.Cit., hlm.36 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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       Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak 

lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari Inggris dan Monstesquieu dari 

Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide yang gagasan 

pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas 

hidup, kebebasan dan juga hak kepemilikan, sedangkan 

menurut Montesquieu, sistem politik tersebut adalah melalui prinsip trias 

politica.128 Trias Politica adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam 

negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan 

eksekutif dan kekuasaan yudikatif129. 

       Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh 

pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang 

bersandar pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep 

negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan tersebut pada intinya 

merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada 

peningkatan kesejahteraan warga negara.130 

       Menurut Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, yang 

berbicara tentang sejarah teori demokrasi menjelaskan bahwa, ada 2 (dua) fakta 

historis yang penting. Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku 

sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya 

sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh 

rezim yang satu dan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Kedua, 

sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah 

128 Ibid. 
129 Ibid . 
130 Ibid. 
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lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan 

demokrasi. Sejara Eropa abad ke-20 sendiri menggambarkan dngan jelas bahwa 

demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit diwujudkan dan 

dijaga.131 

       Permasalahan belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang 

demokrasi itu adalah bagaimana mengimplemtasikan demokrasi itu didalam 

praktik. Berbagai negara telah menentukan jalannya sendiri-sendiri yang tidak 

sedikit di antaranya justru mempraktikan cara-cara atau mengambil jalan yang 

sangat tidak demokratis, kendati diatas menyebutkan “demokrasi” sebagai asas 

yang fundamental, oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada 

identifikasi bahwa fenemona demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi 

normatif dan demokrasi empirik (demokrasi das sollen dan das sein ). Karena 

sering terjadinya persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik 

itu sendiri, maka banyak dilakukan diskusi-diskusi tentang pelaksanaan demokrasi 

dimana selalu menjadi objek diskusi yang senantiasa menarik untuk dibahas.132 

       Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas 

dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai 

demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan 

beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang 

menyusulnya.133  

       Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno abad 

ke3 sampai abad ke-6 merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu 

131Ibi.,hlm.38. 
132Ibid. 
133 Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm.60. 
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suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan 

politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak 

berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat 

diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, 

wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah 

penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam suatu negara dan kota). Lagipula 

ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, 

yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang 

terdiri dari budak belian dan pedagang asing tidak berlaku. Dalam negara modern 

demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi demokrasi berdsarkan perwakilan 

(representative democracy).134 

       Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat 

waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani 

dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad 

pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad pertengahan dicirikan oleh struktur 

sosial yang feodal; yang kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan 

pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan 

kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Di lihat dari sudut 

perkembangan demokrasi Abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang 

penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar.135 

       Sebelum Abad pertengahan berakhir dan Eropa Barat pada permulaan Abad 

ke-16 muncul negara-negara nasional ( nasional state ) dalam bentuk yang 

134Ibid., hlm.261. 
135 Ibid., hlm.261-262. 
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modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural 

yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana 

akal dapat memerdekan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini 

adalah renaissance (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan 

seperti Italia, dan reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di 

Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya.136  

      Renainssance adalah aliran yang menghidupkan kembali kepada 

kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah 

disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata 

diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan 

mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi secara perang-

perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil 

melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik dibidang spiritual dalam bentuk 

dogma, maupun di bidang sosial politik. Hasil dari pergumulan ini ialah 

timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis 

pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduaniawian, 

khususnya dibidang pemerintahan, hal ini dinamakan “pemisahan antara Gereja 

dan negara”.137  

       Setelah berlangsungnya penyadaran dengan ditandai pemisahan antara gereja 

dan negara, hal ini menjadi tolak ukur pertama dimana kebebasan beragama, 

kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat serta lebih tertatanya sistem 

pemerintahan negara yang mana telah dipisahkan dari agama dan duniawi 

136 Ibid. 
137Ibid.,hlm.263. 
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sehingga dapat berdiri secara imdependen dalam hal memajukan negara tanpa 

adanya intervensi manapun. Sehingga renaissance dan reformasi merupakan suatu 

momentum yang saling berkaitan.138 

 

3. Tujuan Demokrasi 

       Berbicara tujuan, maka tidak terlepas dari apa yang ingin dicapai dalam 

menjalankan suatu roda ketatanegaraan agar tercapai apa ayang hendak dicapai 

oleh pemangku kewajiban (pemerintah) yang tentunya mampu dirasakan oleh 

rakyat di Indonesia yang secara sadar ataupun tidak sadar memberikan rasa 

percayanya terhadap negara melalui kontak sosial yang terbangun selaras dengan 

apa yang disampaikan oleh Ni’matul Huda terkait dengan teori rasionalitas yang 

pada umumnya disebut dengan social contract (kontrak sosial).139Di samping itu, 

saat ini negara di dunia pada umumnya telah memilih demokrasi sebagai salah 

satu dasarnya yang fundamental.Sebuah Laporan studi yang disponsori oleh salah 

satu organ PBB yaitu UNESCO pada awal dasawarsa 1950-an yang melibatkan 

lebih dari 100 sarjana Barat maupun Timur menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun tanggapan yang menolak demokrasi dipandang sebagai sistem  yang 

paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan modern. Hasil studi ini di 

pandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang 

demokrasi.140 

        Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan 

ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk 

138Mawardi., Op.Cit., hlm.41. 
139Ibid. 
140 Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm.259. 
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dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karna itu kebijakan tersebut 

menentukan kehidupan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti 

sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena 

kedaulatan berada ditangan rakyat.141 

       Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi ini dapat dikatakan tidak 

mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam 

posisi amat penting, namun pelaksanaanya (perwujudannya) dalam lembaga 

kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu 

sama bahkan terkadang bertolak belakang antara idealita dan realitanya. Hal inilah 

yang menjadi keraguan terbesar terhadap demokrasi yang hingga detik ini banyak 

yang dijadikan sebagai dasar negaranya. Berangkat dari hal tersebut tentunya 

dibutuhkan suatu pedoman ataupun syarat yang dianggap penting jika demokrasi 

ingin berjalan sesuai dengan realitanya.142 

       Lebih lanjut penulis mengutip prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu 

Kencana Syafiie:143 

1. Adanya pembagian kekuasaan; 
2. Adanya pemilihan umum; 
3. Adanya manajemen yang terbuka; 
4. Adanya kebebasan individu; 
5. Adanya peradilan yang bebas; 
6. Adanya pengakuan hak minoritas; 
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum; 
8. Adanya pers yang bebas; 
9. Adanya beberapa partai politik; 
10. Adanya musyawarah; 
11. Adanya persetujuan; 
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional; 
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian; 

141Mawardi., Op.Cit., hlm.41. 
142Ibid., hlm.42. 
143Ibid. 
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14. Adanya pengawasan tentang administrasi negara; 
15. Adanya perlindungan hak asasi; 
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas; 
17. Adanya persaingan keahlian; 
18. Adanya mekanisme politik ; 
19. Adanya kebijaksanaan negara; dan, 
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah. 

 

       Selain prinsip-prinsip di atas juga ada  prasyarat tegaknya demokrasi dalam 

suatu negara menurut Henry B. Mayo (1960) : (1). Adanya pemerintahan yang 

bertanggun jawab. (2). adanya dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui 

pemilu, mewakili golongan dan kepentingan masyarakat, melakukan pengawasan, 

memungkinkan melaksanakan oposisi konstruktif, dan menilai kebijakan 

pemerintah. (3). memiliki sistem dwi atau multi partai. (4). Pers dan media massa 

yang bebas. (5). sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan 

keadilan.144  

       Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas oleh Inu Kencana Syafiie tentang 

prinsip-prinsip demokrasi dan juga prasyarat demokrasi oleh Mayo, setidaknya 

dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan antara 

idealita dan realitas dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu negara 

haruslah mampu mewujudkan kriteria-kriteria di atas sehingga apa yang dicita-

citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi yang dinilai 

mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali kedaulatan rakyat 

yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, baik dalam hal agenda 

(memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan) ataupun dalam 

pengambilan keputusan. 

144Ibid. 
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4. Macam-Macam Demokrasi  

       Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya 

dalam sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Karena itu demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat 

pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu 

kerangka berfiikir (mind set) dan rancangan masyarakat (setting social). Bentuk 

kongkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai 

pandangan hidup (way of life) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara, baik 

oleh rakyat maupun oleh pemerintah.145 

       Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai 

tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Ada dua alasan 

dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, 

hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas  yang 

fundamental. Kedua, demkrasi sebagai asas kenegaraaan secara esensial telah 

memberikan arah bagi peranan rakyat untuk menyelenggarakan negara sebagai 

organisasi tertingginya. Untuk itu diperlukan pengetahuan dsan pemahaman yang 

benar pada warga dan rakyat mengenai demokrasi.146 

       Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu demokrasi langsung dan 

demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dua demokrasi yang sering menjadi 

dasar suatu negara melakukan pemilihan. Selain itu ada juga bermacam-macam 

demokrasi selain dari dua demokrasi di atas, seperti demokrasi konstitusional, 

145 Encik Muhamad Fauzan, Op.Cit., hlm.150. 
146 Ibid. 
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demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi sosialis, demokrasi 

Pancasila. Selain itu Saklar sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyada, et.al, 

mengajukan lima corak atau model demokrasi, yakni: demokrasi liberal, 

demokrasi terpimpin,demokrasi sosial, demokrasi partisipasi dan demokrasi 

konstitusional.147 

a. Demokrasi Langsung (direct democracy) adalah semua warga tanpa 
melalui pejabat-pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam 
pembuatan keputusan negara. Dalam sejarah Yunani, suatu tatanan 
demokrasi diawali dengan adanya aspirasi rakyat yang disalurkan secara 
langsung, yaitu suatu pemerintahan di mana rakyat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan nya tanpa melalui perwakilan. Hal ini 
sangat dimungkinkan dalam suatu negara kota (city state) dengan jumlah 
penduduk yang relatif sedikit, sebagai contoh yaitu yang terjadi di kota 
Athena, di mana rakyat menyalurkan kehendak dan aspirasinya, dan 
pemerintahan menanggapinya secara langsung. Oleh sebab itu, dikenal 
dengan nama demokrasi langsung. 

b. Demokrasi tidak langsung (in direct democracy) atau Demokrasi 
Perwakilan adalah para warga memilih pejabat-pejabat untuk membuat 
keputusan negara, merumuskan undang-undang dan menjalankan program 
untuk kepentingan umum. Selain itu dapat pula diartikan paham demokrasi 
yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan di mana rakyat menyerahkan 
kedaulatannya kepada wakil yang telah dipilih dan dipercaya. Rakyat 
yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh 
wakil rakyat dalam melaksankan kekuasaan negara. 

c. Demokrasi Konstitusional adalah pemerintahan yang terbatas 
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap 
warganya. Pembatasan itu tercantum di dalam konstitusi. Demokrasi 
konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau 
individualisme. Demokrasi konstitusional juga dapat diartikan sebagai 
demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang tunduk 
pada rule of law. Ciri khas pemerintahannya terbatas dan tidak 
diperkenakan terdapat banyak campur tangan dan tindakan sewenang-
wenang terhadap warga negaranya. Ciri-ciri demokrasi konstitusional 
adalah: (i) kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi (UUD); (ii) 
pemerintahan tunduk  sepenuhnya pada rule of law. (iii) International 
Commision of Jurist dalam kongresnya yang berlangsung di Athena pada 
tahun 1955. 

d. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang menonjolkan peranan 
parlementer terhadap jalannya pemerintahan. 

147 Ibid., hlm.151. 
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e. Demokrasi terpimpin adalah para pemimpin percaya, bahwa semua 
tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilu. 

f. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada 
keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh 
kepercayaan publik. 

g. Demokrasi liberal adalah pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang 
dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang 
teratur dan berkelanjutan. 

h. Demokrasi partisipasi adalah demokrasi yang menekankan hubungan 
timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 

i. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang secara konsep 
mengutamakan musyawarah. 

 

       Pada dasarnya Indonesia sendiri pernah menerapkan beberapa konsep 

demokrasi  sepanjang perjalanan sejarahnya mulai dari demokrasi terpimpin era 

orde lama, hingga saat ini demokrasi perwakilan. Tetapi selain demokrasi 

perwakilan, Indonesia pada prakteknya juga menggunakan demokrasi 

konstitusional hal tersebut didasarkan pada tindakan pemerintah yang harus 

berdasarkan UUD dan juga aturan perundang-undang yang ada. Namun perlu di 

sadari juga Indonesia juga menggunakan demokrasi Pancasila pada prakteknya 

walaupun saat ini lebih cenderung kepada demokrasi perwakilan pada konteks 

penerapannya. 
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B. KAJIAN TENTANG NEGARA HUKUM 

1. Pengertian Negara Hukum 

       Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan 

langsung dari rechstaat. Istilah rechstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX 

meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.148 

       Menurut teori kedaulatan hukum atau Rechts-souvereinteit tersebut yang 

memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu 

adalah hukum itu sendiri.149 Karena raja atau penguasa maupun rakyat atau warga 

negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, 

tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut 

Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.150 

       Definisi yang mungkin paling sederhana dari negara hukum adalah 

pandangan yang menyatakan bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan 

penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan 

pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap 

pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. Dalam hal ini, 

lembaga pengadilan menjadi sebuah tataran yang independen dalam arti terbebas 

dari pengaruh kekuasaan lain terutama eksekutif.151 

       Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan 

struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun 

148 Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm.81. 
149 Soehino, Op.Cit., hlm.156. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
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rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan sebagai tujuan 

negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asaasi rakyatnya. Bahkan ditambahkan 

Satjipto Raharjo, perumusan dan institusionalisasi oleh negara atas rakyat itu 

terkait pula dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia152. 

       Sedangkan, Joeniarto, dalam bukunya Negara Hukum, merumuskannya 

sebagai berikut:153 

       Asas negara hukum atau asas the rule of law, berarti dalam penyelenggaraan 

negara, tindakan-tindakan penguasaannya harus didasarkan pada hukum, bukan 

didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka, dengan maksud untuk 

membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan 

masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota 

masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang. 

       Negara hukum merupakan cita-cita para pendiri negara Indonesia yang 

kemudian hal ini diwujudkan dalam konstitusi Indonesia dengan menyebutkan 

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.154 Negara hukum (bahasa Belanda: 

rechstaat) biasa dilawankan dengan negara kekuasaan (bahasa Belanda: 

machstaat). Konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa negara mempunyai 

tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya 

berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.155 Keberadaan negara hukum 

menjaga agar masyarakat tertib dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

152 Ibid. 
153 Ibid., hlm.27. 
154 Encik Muhammad Fauzan, Op.Cit., hlm.60. 
155 Ibid. 
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Sedangkan negara kekuasaan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan 

kekuasaan semata-mata. Soepomo memberikan penafiran negara hukum sebagai 

negara yang akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula 

bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara atau adanya jaminan tertib 

hukum dalam masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum  masyarakat, 

dimana hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.156 

2. Sejarah Perkembagan Negara Hukum 

      Pemikiran tentang negara hukum telah mucul dan jauh sebelum terjadinya 

revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai 

populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu 

merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena 

itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah 

perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.157 

 Konsep negara hukum merupakan konsep yang telah mengalami dinamika cukup 

lama dalam perdebatan antara negara dan kekuasaan. Dapat dikatakan konsep 

negara hukum, dari segi usia hampir sama tuanya dengan usia ilmu negara 

ataupun ilmu kenegaraan itu sendiri.158 Konsep negara hukum dipopulerkan oleh 

Plato, seorang filsof yang lahir di Athena pada tahun 429 SM dan meninggal pada 

tahun 347 SM. Buah karyanya yang menggambarkan akan cita negara hukum 

156 Ibid., hlm.61. 
157 Triyanto, Negara Hukum dan HAM, Ombak, Yogyakarta, 2013., hlm.1. 
158 Encik Muhamad Fauzan, Op.Cit.,  hlm.36. 
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terdapat dalam tiga karya besarnya, yakni: Politeia (the Republica); Politicos (the 

Statemen); dan Nomoi (the Law).159 

      Politeia menggambarkan keadaan negara Athena pada waktu itu yang 

dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat. Pemerintah 

sewenang-wenang yang tidak memperhatikan keadaan rakyatnya telah 

menggugah Plato untuk menulis karyanya berjudul Politeia, berupa suatu negara 

yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung 

tinggi. Agar negara menjadi baik, maka pemimpin negara harus diserahkan 

kepada filsof, karena filsof adalah manusia arif dan bijaksana, yang menghargai 

kesusilaan, berpengetahuan tinggi. Para filsof dianggap paling mengetahui 

mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan apa yang buruk yang harus 

dihindari. Kepada para filsoflah seharunya pimpinan negara dipercayakan, tidak 

usah ada kekhawatiran bahwa ia akan menyalahgunakan kekuasaan yang 

diserahkan kepada nya.160 

       Di dalam implementasinya, gagasan cita negara dari Plato ini sulit untuk 

diterapkan. Ini mengingat keberadaan manusia yang tidak sempurna. Menyadari 

akan kenyataan ini, Plato mengemukakan gagasan cita negaranya melalui karya 

ilmiah yang kedua yang berjudul Politicos. Dalam gagasan cita negara keduanya 

ini, Plato sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara, sekali 

lagi hanya untuk warga negara saja, karena hukum yang dibuat manusia tentunya 

tidak harus berlaku bagi penguasa itu sendiri, karena penguasa disamping 

159 Ibid. 
160 Ibid., hlm.37. 
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memiliki pengetahuan untuk memerintah juga termasuk pengetahuan membuat 

hukum. Dalam perjalanannya, konsep cita negara seperti ini juga belum begitu 

optimal. Oleh karenanya, dalam usia lanjutnya ia menggagas konsep cita negara 

ketiga yang dituangkan dalam karya ilmiahnya, yakni Nomoi. Dalam karya 

ilmiahnya ini, Plato melihat bahwa aspek hukum sangat perlu diperhatikan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.161 

       Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh 

konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahannya yaitu; 

Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua, 

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang 

menyampaikan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi 

berarti pemerintahan yang dilaksankan pemerintahan despotik.162 

       Nicollo Machiavelli (1469-1627), pemikir Renaisance dari Italia dengan 

bukunya yang terkenal, II Principe (sang Pangeran), mengajarkan bahwa tujuan 

negara yang selalu henadak dituju ialah tercapainya tat tertib dan ketentraman, 

dan itu hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang absolut. Tujuan 

negara itu dapat dicapai dengan menggerakkan segala kemampuan terutama 

militer yang berarti dengan kekerasan, tipuan, atau cara yang jahat sekalipun. Bagi 

Machiavelli, hukum dan kekuasaan itu identik. Barangsipaa mempunyai 

kekuasaan, ia mempunyai hukum; dan barangsiapa tidak mempunyai kekusaan, ia 

161 Ibid. 
162 Ibid.,hlm.38. 
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juga tidak mempunyai hukum. Pada kenyataannya, pemikiran Machiavelli lebih 

diidentikkan dengan menempuh jalan dengan segala cara, tak peduli apakah cara 

itu halal atau haram.163 

       Jean Bodin (1530-1596) mengemukakan teori kedaulatan raja yang mutlak 

dalam bukunya, Six Livres de la Republique (1576). Dialah yang pertama-tama 

menganggap kedaulatan sebagai atribu negara, yang membedakan negara dari 

persekutuan-persekutuan lainnya. Hakikat negara melekat pada kedaulatan; tanpa 

kedaulatan tidak ada negara.kedaulatan dipersonifiksasikan oleh raja. Raja yang 

berdaulat tidak bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali kepada Tuhan.164 

       Thomas Hobbes (1588-1679) dengan teori kontraknya yang berdasarkan 

hukum alam, ternyata memperkuat teori absolutisme Jean Bodin. Menurut 

Hobbes, keadaan alami bukanlah keadaan yang sentosa, adil dan makmur, 

melainkan keadaan yang kacau balau. Manusia yang satu merupakan serigala bagi 

manusia yang lain (homo homoni lupus). Untuk mempertahankan diri, mereka lalu 

saling mengadakan perjanjian dengan menyerahkan seluruh hak kodratnya 

sebagai individu kepada seorang raja atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk 

mengatur  kelompok mereka, yang karena itu haruslah diberi kekuasaan  penuh 

dan mutlak. Negara (raja) harus berkekuasaan penuh dan mutlak sehingga tidak 

dapat ditandingi oleh kekuasaan siapa pun.165 

163 Ibid., hlm.39. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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       Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya 

sudah sangat tua. Jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. 

Cita negara hukum itu  untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan 

kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.166 

       Dalam bukunya, Nomoi, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang 

lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yan baik 

ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh 

muridnya yang bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik 

ialah negara yang diperintah dengan konstitusi berkedaulatan hukum.167 

       Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan. Landasan pikiran yang adil dan 

kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik 

menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan 

manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka 

terciptalah suatu “negara hukum”. Tujuan negara adalah kesempurnaan warganya 

yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam 

kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam 

kehidupan bernegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan 

bersusila.168 

 

166Ibid., hlm.40. 
167 Ibid., hlm.41. 
168 Ibid. 
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3. Tipe Negara Hukum 

       Dilihat dari fungsi dan tujuan negara, maka tipe negara hukum dapat 

dibedakan dalam negara hukum formil (klasik) ialah negar yang tugasnya hanya 

menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban 

umum dan negara hukum materiil (welfare state) ialah negara yang tugasnya tidak 

hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mewujudkan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyatnya.169 

       Menurut M.Tahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan lima konsep negara 

hukum, yakni: (1) Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-

negara Islam; (2) Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang 

dinamakan rechstaat; (3) Konsep  Negara Hukum rule of law yang diterapkan di 

negara-negara Anglo-Saxon; (4) Negara Hukum Socialist yang diterapkan di 

negara-negara komunis; (5) Konsep Negara Hukum Pancasila.170 

       Konsep Negara Hukum Nomokrasi Islam memiliki ciri-ciri: bersumber dari 

Al-Qur’an, sunah dan ra’yu, adapun unsur-unsur utamanya meliputi: (1) 

kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusai; (6) peradilan bebas; (7) 

perdamaian; (8) kesejahteraan dan (9) ketaatan rakyat.171 

      Konsep rechstaat bersumber dari rasio manusia, liberalistik, individualistik, 

humanisme yang antroposentrik, pemisahan negara dan agama secara mutlak-

169 Sirajuddin, Op.Cit., hlm.24. 
170 Ibid., hlm. 25. 
171 Ibid. 
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ateisme dimungkinkan. Adapun unsur-unsur utama menurut F.J.Stahl terdapat 4 

(empat) unsur dari negara hukum, yakni: (1) adanya jaminan terhadap hak asasi 

manusia; (2) adanya pembagia kekuasaan; (3) pemerintah haruslah berdasarkan 

peraturan-peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara 

menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dari: (1) Kepastian hukum; (2) 

pesamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintahan yang melayani kepentingan 

umum.172 

      Pemikir-pemikir negara hukum lainnya dalam tradisi Eropa kontinental di 

Belanda seperti Scheltema, H.R.Lunshof, dan Bothlingk juga mengajukan 

pendapat dan analisis mengenai negara hukum. Mereka mempunyai pendapat 

yang berbeda-beda tentang unsur-unsur negara hukum. Scheltema mengatakan 

unsur-unsur negara hukum terdiri atas: (A). Adanya kepastian hukum, dengan 

unsur turunan terdiri atas (1). Asas legalitas; (2). Undang-undang mengatur 

tindakan penguasa sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang 

dapat diharapkan; (3). Undang-undang tidak dapat berlaku surut; (4). Hak asasi 

dijamin dengan undang-undang; (5). Pengadilan yang bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainya. (B). Asas persamaan turunannya terdiri dari: (1) tindakan yang 

berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti material, (2) adanya 

pemisahan kekuasaan; (C) Asas demokrasi yang unsur turunan sebagai berikut: 

(1) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara, (2) peraturan untuk badan 

yang berwenang ditetapkan oleh parlemen, (3) parlemen mengawasi tindakan 

pemerintah: (D) Asas pemerintahan untuk rakyat, dengan unsur turunannya 

172 Ibid. 
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sebagai berikut: (1) Hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar. (2) 

pemerinath secara efektif dan efesien.173 

      Dalam perspektif yang lain, di Eropa Timur dan negara-negara sosial 

komunis, berkembang pula konsep negara hukum yang disebut sosial legality. 

Konsep ini dikembangkan oleh pemikir-pemikir hukum yang berpaham sosial-

komunis. Konsep sosialis legality adalah perimbangan terhadap konsep rule of 

law yang dikembangkan oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam Colloqiun 

Warsawa tahun 1959, para sarjana-sarjana dari negara-negara sosiaslis komunis 

merumuskan agenda dan gerakan sosialisme-komunis, yang berhubungan dengan 

dunia internasional saat itu, yaitu ketegangan antara Blok Timur (Negara-Negara 

Sosialis-Komunis) dan Blok Barat (Negara-Negara Kapitalis)174. 

      Konsep socialist legality, berbeda sekali dengan rule of law dan rechstaat, 

karena socialist legality menempatkan hukum dibawah sosialisme. Hukum 

dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosialisme. Menurut Jaroszinky, 

sebagai dikutip Oemar Senoadji, hak perseorangan harus disalurkan kepada 

prinsip-prinsip sosialiseme,meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. 

Jadi disini hukum berada dibawah supremasi sosialisme. Atau dengan kata lain 

hukum menjadi hamba dari ideologi  dan politik sosialisme komunis.175 

       Dalam konteks negara hukum Indonesia, Philipus M.Hadjon menyatakan 

bahwa adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara 

173 Ibid,. hlm.29. 
174 Ibid. 
175 Ibid., hlm.30. 
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hukum Indonesia, secara intrinsik melekat pada falasafah negara Pancasila 

tersebut kemudian Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur negara hukum 

pancasila sebagai berikut: (1) keserasian hubungan antara pemerintahan dan 

rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proporsional 

antara kekuasaan negara ; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah 

dan peradilan merupakan sarana terakhir; (4) keseimbangan antara hak dan 

kewajiban.176 

       Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang 

terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni: (i) adanya jaminan 

persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (ii) pengakuan dan 

penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas; (iii) adanya aturan yang mengikat 

dan dijadikan sumber rujukan bersama; (iv) adanya mekanisme penyelesaian 

sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu; (v) pengakuan 

dan penghormatan terhadap HAM; (vi) pembatasan kekuasaan melalui 

mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme 

penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga baik secara vertikal maupun 

horizontal; (vii) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak 

dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (viii) 

dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga 

negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijkan pemerintahan (pejabat 

administrasi negara); (ix) adanya mekanisme ‘judicial review’ oleh lembaga 

peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif maupun eksekutif; (x) 

176 Ibid. 
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dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-

jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas, disertai (xi) pengakuan 

terhadap asas legalitas atau ‘due proces law’ dalam keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara.177 

4. Asas Negara Hukum 

      Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya 

kebahagian hidup bagi warga negaranya. Dalam sejarah ketatangeraan, 

selanjutnya dikenal negara hukum sempit sebagai ajaran dari Immanuel Kant dan 

Fitche.178 

      Negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit dikenal dua (2) 

unsur, yakni:179 

a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 
b. Pemisahan kekuasaan. 

       Pada negara hukum formil, unsur-unsurnya bertambah menjadi empat 

unsur yakni180: 

a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 
b. Pemisahan kekuasaan 
c. Setiap tindakan pemerintah didasarkan atas undang-undang. 
d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 

       The rule of law dikenalkan oleh A.V.Dicey, yang meliputi 3 unsur yakni:181 

177 Ibid., hlm.31. 
178 I Gede Yusa, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Setara Press, 

Malang, 2016., hlm.58. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
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a. Supremasi hukum 
b. Perssamaan kedudukan dan hukum bagi semua orang 
c. Konstitusi bukan sumber Hak Asasi Manusia jika Hak Asasi Manusia 

dituangkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan. 
       Negara hukum dicirikan tiga hal, yakni:182 

a. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan 
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
c. Legalitas dalam segala bentuknya. 

       UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara 

hukum. Hal itu terlibat dalam:183 

a. Pembukaan UUD 1945 NRI yakni Alinea Pertama yang berbunyi” 
Bahwa sesungguhnya ....perikeadilan”. Alinea Kedua yang 
berbunyi,” Dan perjuangan pergerakan..adil dan makmur.”, serta 
Alinea Keempat yang berbunyi,”kata keadilan sosial dan 
kemanusian yang adil dan beradab”. 

b. Dalam Batang Tubuh UUD 1945 NRI yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 
4, Pasal 9, Pasal 24, Pasal 27, serta Pasal 28. 

5. Negara Hukum dalam Konstitusi 

      Dalam Konstitusi RIS 1959, istilah “negara hukum” disebutkan secara tegas 

baik dalam mukadimah maupun dalam Batang Tubuhnya. Dalam Alinea ke 4 

Mukadimah Konstitusi RIS, ditegaskan bahwa:” Untuk mewujudkan kebahagian 

kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 

Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dipertegas 

bahwa:”Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah suatu 

negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.184 

182 Ibid. 
183 Ibid., hlm.59. 
184 Sirajudin, Loc.Cit. 
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      Demikian pula halnya dalam UUDS 1950, istilah negara hukum secara jelas 

dicantumkan dalam mukadimah dalam Batang Tubuh. Alinea ke 4 Mukadimah 

UUDS 1950 berbunyi: 

      “ maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam 

negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan 

Yang Maha Esa, peri-kemanusian, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, 

untuk mewujudkan kebahagian, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan 

dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat 

sempurna”185. 

       Kemudian dalam Bab I Bagian I, Pasal I Ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan lagi 

bahwa:” Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara 

hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.186 

       Demikianlah dalam ke dua UUD tersebut, istilah negara hukum dicantumkan 

secara jelas dan tegas. Kedua UUD tersebut pengertian “negara hukum” dikaitkan 

dengan pengertian “demokratis”, sehingga menjadi rumusan “negara hukum yang 

demokratis” (democratische rechstaat). Rumusan inilah yang digunakan oleh 

Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, merupakan suatu rumusan yang lazim 

digunakan dalam sistem parlementer di negara-negara Eropa187. 

185 Ibid. 
186 Ibid., hlm.32. 
187 Ibid. 
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       Dalam pasal 2 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan melalui Amandemen 

Ketiga yang disahkan 10 November 2001 secara tegas disebutkan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”.188 

 

C. Pemerintah Daerah 
 

       Perjalanan pemerintah daerah mengalami dinamika perkembangan sejak 

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai era pascareformasi saat ini. 

Pemerintah (pemerintah pusat) telah memeberikan ruang kepada daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dengan melalui Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1945 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daaerah. Undang-undang ini 

merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 

Namun perjalan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai sebelum reformasi 

1998, penyelenggaraan pemerintahan daerah cenderung sentralistik dan tidak 

melaksanakan asas otonomi.189 

       Pemerintahan yang sentralistik tersebut menyebabkan pergolakan masyarakat 

yang terakumulasi dalam gerakan reformasi tahun 1998. Era reformasi 

memberikan peluang adanya perubahan sistem pemerintahan daerah yang 

sentralistik menjadi desentralisasi berdasarkan asas otonomi yang seluas-luasnya. 

Sistem desentralisasi ini yang menyebabkan sistem pemeintahan mengalami 

188 Ibid. 
189 Encik Muhamad Fauzan,  Op.Cit., hlm.134. 
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perubahan sehingga pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 mempertegas tentang 

konsep pemerintahan daerah.190 

      Secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal mengenai Pemerintah Daerah 

yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki berbagai paradigma baru 

dan arah politik Pemerintah Daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut dapat dilihat 

pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut:191 

1. Prinsip Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 
(2)). Prinsip ini mengacu pada konsep otonomi daerah dimana Pemerintah 
Daerah merupakan suatu pemerintahan otonom didalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Prinsip ini mengamanatkan untuk membentuk 
Pemerintah Daerah sebagai satuan pemerintah mandiri didaerah yang 
demokrasi. Menghilangkan unsur pemerintahan sentralistik dalam 
Pemerintah Daerah yang mana jabatan politik sebagai Gubernur, Bupati, 
Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di Daerah;  

2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Daerah 
berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan 
yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Pusat. Prinsip yang terdapat pada pasal ini menegaskan 
untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah 
sejauh yang diatur di dalam Undang-Undang; 

3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1)). Prinsip 
ini mengandung penghormatan terhadap keragaman masing-masing 
daerah, sehingga bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam 
namun berdasarkan keadaan khusus dan keragaman tergantung pemerintah 
masing-masing daerah;  

4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)). Pengakuan dan 
penghormatan diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak 
tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip negara kesatuan;  

5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintah Daerah yang bersifat 
khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1)). Prinsip ini mengandung 
penghormatan kepada daerah yang memiliki pemerintahan khusus atau 
istimewa baik dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa;  

6. Prinsip badan perwakilan dipillih secar langsung dalam suatu pemilihan 
umum (Pasal 18 ayat (3)). Pemilihan Kepala Daerah dan badan legislatif 

190 Ibid. 
191Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan 

Problematika), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005., hlm .20-23. 
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tingkat daerah dipilih secara demokrasi sesuai yang diatur oleh perundang-
undangan;  

7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras 
dan adil (Pasal 18A ayat (2)). Prinsip ini diakomodir didalam Pasal 2 ayat 
(5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan menyatakan bahwa, 
hubungan tersebut itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.  

 
       Esesensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki 

dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan 

pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan 

dalam penyelengaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang 

pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 

beserta penjelasannya.192 

       Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk 

sistem pemerintahan yang sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung 

dapat mempengaruhi antara pusat dan daerah dalam penyelengaraan 

pemerintahan. Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada 

pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemmh daerah.193 

       Menyadari wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia yang demikian 

luas bahkan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung dari Sabang 

sampai Merauke, maka hal yang tidak mungkin jika segala urusan pemerintahan 

192 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan 
Aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013., hlm. 94-95. 

193 Ibid. 
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sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan diurus secara terpusat oleh 

pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara.194 

 
       Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang Undang 

Dasar 1945, menyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah 

provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. 

Dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturen 

delandchappen dan volksgemeen schappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari 

di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah 

itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang 

bersifat istimewa.195 

         Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 

ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3) Pemerintah 

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.196 

194 Ibid. 
195 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009., hlm. 1 
196 Lihat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) dan (3). 
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      Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 

UUD NRI Tahun 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh 

pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).197 

       Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif 

administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling 

membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga 

mengemban pemerintah pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.198 

       Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-

undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang 

menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya 

197 Siswanto Sunarno, Op.Cit.., hlm. 2. 
198 Ibid., hlm. 5. 
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oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat di semua daerah.199 

       Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas 

umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:200 

2. Asas kepastian hukum 
3. Asas tertib penyelenggaraan negara 
4. Asas kepentingan umum 
5. Asas keterbukaan 
6. Asas proporsionalitas 
7. Asas profesionalitas 
8. Asas akuntabilitas 
9. Asas efisiensi 
10. Asas efektivi  

Asas-asas tersebut di atas dapat diuraikan dalam pengertian sebagai 

berikut:201 

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
melandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi 
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggaraan negara. 

3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
selektif. 

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh imformasiyang benar, jujur dan 
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 
rahasia negara. 

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 
keseimbagan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 

6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian 
yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

199 Ibid., hlm.6 
200 Lihat Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 
201 Pipin Syarifin, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 

2005., hlm. 85. 
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7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. 

8. Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang menentukan untuk 
memperoleh efisiensi dilaksanakannya desentralisasi, yaitu 
pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) 
mengenai waktu dan tenaga. Sedangkan untuk mencapai 
efektivitas (hasil guna) dilakukan sentralisasi yaitu untuk 
keperluan ekonomi dan politik. 

        

       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang melimpahkan wewenang pemerintahan kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah 

tertentu. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi 

dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan 

Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.202 

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan 

menjadi urusan pemerintah, meliputi:203 

a. Politik luar negeri;  

b. Pertahanan;  

c. Keamanan;  

d. Yustisi;  

e. Moneter dan fiskal nasional;  

f. Agama.  

202 Lihat UU Nomor 2 Tahun 2015 
203 Siswanto Sunarno, Op.Cit., hlm .34. 
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       Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi 

antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.Urusan 

pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan 

otonomi daerah. Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan wajib dan urusan 

pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman 

pada standar pelayanan minimal, dilksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh 

pemerintah.204 Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputu 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah 

daerah dalam bidang pelayanan umum, meliputi kewenangan, tanggungjawab, 

pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, pelestarian, bagi 

hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta 

penyerasian lingkungan, tata ruang dan rehabilitasi lahan. Dalam bidang 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya antar pemerintahan daerah, 

meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya 

yang menjadi kewenangan daerah; kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumberdaya lainnya, serta pengelolaan perizinan bersama 

dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.205 

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum meliputi: 

204 Ibid., hlm. 35. 
205 Ibid., hlm .36. 
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a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam 

rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan 

pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan 
lokal, regional, dan nasional; 

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang 
ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk 
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; 

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan 
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan 

kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi 
Vertikal. 

 

      Di Indonesia sendiri pemerintahan daerah saat ini merupakan unsur yang 

sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, sebab 

pemerintahan daerah saat ini mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur 

daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Sehingga dengan prinsip otonomi, 

pemerintah daerah tentunya lebih leluasa untuk menentukan kebijakan di 

wilayahnya. 
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D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DALAM ISLAM 

      Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi urusan ibadah, telah 

dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik negara. Semenjak 

wafatnya Rasullah Saw, Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi 

negara. Dalam banyak hal, bisa ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang 

menunjuk pada eksistensi negara, terutama semenjak berdirinya Daulat Bani 

Umayah hingga hancurnya Khilaf Turki Utsmani.206 

       Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni 

wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur 

kehidupan dan urusan umat baik kedunian maupun keagamaan dan untuk 

memelihara agama.207 Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan 

kepadanya. Bagi mereka kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan 

syariat Islam, menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, 

memelihara persatuan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, dan 

menciptakan keamanan dan ketenangan. 

       Menurut Al-Baqilani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk 

menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, 

melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, 

memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dn mengatur pelaksanaan haji 

206 Muzar Ibnu Syarif, dkk, Fiqih Siyasah” Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”  
Erlangga, Surabaya, 2008., hlm.198. 

207 J.Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah”Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran”, Ombak, 
Yogyakarta, 2014., hlm.275. 
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dengan baik, dan melaksanakan syariat yang di bebankan kepadanya. Singkatnya 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan 

syariat.208 Al-Baghdadi sebagai telah disebut di muka berpendapat pemerintahan 

bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman 

bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga 

perkawinan. Pemerintahan itu, kata Rabi’, melalui penguasanya bertugas untuk 

memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban yang 

diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya.209 

       Adapun sistem pemerintahan yang pernah dipraktekkan dalam Isalam sangat 

terkait dengan kondisi konstekstual yang dialami oleh masing-masing umat. 

Dalam rentang waktu yang yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga 

sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang 

meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah 

monarki, imamah, monarki dan demokrasi.210 Untuk menyelenggarakan 

mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, Al-

Qur’an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat 

dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dam sistem politik. Keempat asas 

tersebut  adalah: (1) asas amanat, (2) asas ken Sadilan, (3) asas ketaatan (disiplin), 

dan (4) asas musyawarah dan referensi al-Qur’an dan Sunnah.211 

208 Ibid., hlm.276. 
209 Ibid. 
210 Muzar Ibnu Syarif, Op.Cit.,hlm.204. 
211Abdul Muin Salim. Fiqh Siyasah” Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an”, 

PT.Rajagrafindo, Jakarta, 2002., hlm.298. 
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       Asas pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki 

oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah 

memberikannya melalui baiat. Karena itu, asas ini menghendaki agar pemerintah 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan 

dilindungi oleh hukum Allah, termasuk didalamnya amanat yang dibebankan oleh 

agama dan yamg dibebankan oleh masyarakat dan perorangan sehingga tercapai 

masyarakat yang sejahtera dan sentosa.212 

      Asas kedua mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur 

masyarakat membuat aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah 

yang tidak teratur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan begitu, 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas kehendak 

para penguasa atau pejabat. Adanya kriteria keadilan  dalam pembuatan hukum 

perundang-undangan menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorientasi 

kepada fitrah atau kodrat manusia.213 

      Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung 

dalam Al-Qur’an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan 

dan kebijkan pemerintahan wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya 

dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh 

karena itu, hukum perundang-undangan  dan kebijkan politik yang di ambil 

pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika 

212 Ibid. 
213 Ibid., hlm.299. 
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tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan tersebut 

telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan.214 

      215Sedangkan asas keempat menghendaki agar hukum perundang-undangan 

dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang 

berhak. Masalah yang diperselisihi di antara para peserta musyawarah harus 

diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Untuk masuk tersebut, diperlukan rumusan 

metode pembinaan hukum perundang-undangan dan tata cara atau mekanisme 

musyawarah yang bersumber dari ajaran-ajaran al-Qur’an dan Sunnah. 

      Akhirnya, seperti terlihat dalam uraian terdahulu, keempat asas ini secara 

implisit menghimpun konsep-konsep politik pada umumnya dan konsepsi 

kekuasaan politik khususnya sehingga masalah-masalah politik dapat diselesaikan 

dengan menunjuk kepadanya. Oleh karena itu penerapan keempat asas tersebut 

secara konsisten lebih diharapkan memberikan kehidupan sosial politik yang 

stabil dan harmonis.216 

 

 

 

 

 

214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Ibid.,hlm.200. 
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