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POLITIK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH 
OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

ABSTRAK 
Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan 
daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan 
telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah Agung RI; dan (b) bagaimana 
rekonstruksi pelembagaan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang tepat dalam 
perspektif perubahan UUD 1945 di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian 
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (stattite aproach), 
pendekatan kasus (case aproach), pendekatan historis (historical aproach), pendekatan 
komparatif (comparative aproach), dan pendekatan konseptual (concepttial aproach). Riset 
ini menyimpulkan bahwa sebagai pilihan politik hukum (restiltante) para perumus UCTD, 
maka pada dasarnya tidak ada yang salah terkait divergensi praktek "jtidicial review" pasca 
perubahan UUD NFU Tahun 1945 dengan menempatkan kewenangan menguji kepada MA 
dan MK secara berbeda. Pasca perubahan UUD NFU Tahun 1945, masih terdapat dualisme 
sistem pengujian Perda yang saling kontradiktif dan menirnbulkan banyak polemik hukum 
antara MA (judicial review) versus pemerintah (executive review). Secara normatif, executive 
review Perda mengacu pada W No. 23 Tahun 2014 sedangkan mekanisme judicial review 
Perda berpijak pada Pasal24A ayat (1) UUD NFU Tahun 1945 Jo W No. 5 Tahun 2004 Jo 
W No. 48 Tahun 2009 junto W No. 3 Tahun 2009 Jo Perma No. 1 Tahun 201 1. 
Riset ini merekomendasikan diantaranya perlu penguatan executvie preview Raperda oleh 
pemerintah dan bukan executive review Perda. Tindakan executive preview" dalam bentuk 
proses evaluasi yang bersifat verifikatif terhadap setiap Raperda dengan sejurnah batu uji 
(standar normatif) sebelum dipromulgasikan menjadi Perda. Pembatalan Perda sebaiknya 
menjadi kewenangan MA sebagai lembaga peradilan (judicial power) bukan lembaga 
eksekutif. Pancasila layak menjadi batu uji bagi Perda dan seluruh peraturan perundang- 
undangan. Di masa mendatang, untuk mengakhiri dualisme pengujian Perda antara MA 
dengan ~emerintah maupun antara antara MA dan MIS maka sistem pengujian di Indonesia 
perlu di direkonstruksi yakni dengan penguatan MK sebagai satu-satunya lembaga yudikatif 
yang benvenang melakukan pengujian (judicial review) terhadap seluruh produk peraturan 
perundang-undangan di Indonesia (court of law). 

Kata Kunci : Politik Hukum, Pengujian Peraturan Daerah 



LEGAL POLICY OF REGIONAL REGULATIONS REVIEW 
BY THE SUPREME COURT AND THE GOVERNMENT AFTER AMENDMENT OF 

THE 1 9 4 9 1 C  -'A. 

ABSTRACT 
This research aims to examining, (a) why regional regulations review is applied by the 
government whereas, after amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 
the authorityhas been given to the Supreme Court; and (b) how the right reconstruction of the 
institutionalized regulations review pursuant to the 1945 Constitution of the Republic of 
Indonesia is. The research constitutes a normative research by applying statute, case, 
historica1,comparative and conceptual approaches. The research finds that as a legal policy 
choice, there is no essentially wrong thatthe amendment drafters of the 1945 Constitution of 
the Republic of Indonesia stipulated the divergence of the judicial review authority 
differently held by the Supreme Court and the Constitutional Court. After amendment of the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there is still a double model of 
contradictorily regional regulations review held by the Supreme Court (judicial review) and 
by the government (executive review) that invites many legal polemics. The executive review 
of regional regulations is normatively based on Act Number 23 of 2014 on Regional 
Governance; while the judicial review is constitutionally based in Article 24A Paragraph (1) 
of the 1945 Constitution the Republic of Indonesia Jo.Act Number 5 of 2004 Jo.Act Number 
48 of 2009 Jo. Act Number 3 of 2009 Jo.the Supreme Court Regulation Number 1 of 201 1. 
The research recommends that the executive previewof regional regulations,not the executive 
review of regional regulationsheld by the government needs to be strengthened. The 
executive preview is applied by verifying every draft of regional regulations based on 
normative standards in prior to stipulate the draft. The authority to annul regional regulations 
should be held by the Supreme Court as the judicial bodynot the executive body. Pancasila 
deserves to be anormative standard to review regional regulations and legislations. In the 
future, the double model of regional regulations review hAld by the Supreme Court andthe 
Govemment, and by the Supreme Court andthe Constitutional Court needs to be 
reconstructed by strengthening the authority of the Constitutional Court as the only judicial 
body that has authority to conduct judicial reviewon all regulations and legislations in 
Indonesia. 

Keywords: Legal Policy and Regional Regulations Review. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945) adalah sebuah keniscayaan yang hams ditempuh demi menjawab tuntutan 

dinamika zaman ditengah kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modem dewasa ini. 

Desain postur lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatlf) dan pelembagaan sistem pengujian 

peraturan perundang-undangan G;lldicial review) pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 

sarat dengan dinamika serta konfigurasi politik hukum yang menyertainya. Hasil perubahan 

UUD NRI tahun 1945, telah mengkonstruksikan Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi berada dalam dua arus kewenangan yang berbeda secara konstitusional untuk 

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku dl Indonesia. 

Secara embrionik, pergulatan pemikiran mengenai pentingnya suatu lembaga 

kehakiman (yudikatif) memiliki kewenangan pengujian (judicial review) atas peraturan 

perundang-undangan telah mengemuka semenjak UUD 1945 untuk pertama kalinya dibahas 

khsususnya pada "BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman". Rumusan ketentuan Pasal 24 

ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menegaskan : 

Pasal24 ayat (1) 
"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan." 

Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan juga bahwa: 
"Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, hams diadakan jarninan dalam undang-undang 
tentang kedudukan para hakim". 

Pada rapat BPUPKT tahun 1945 terkait pembahasan "BAB IX tentang Kekuasaan 

Kehakiman" ketika itu, Yamin pernah mengusulkan gagasan pentingya lembaga kehakiman 

mempunyai semacam hak untuk menguji suatu undang-undang. Melalui argumemya,Yamin 

mengatakan bahwa, pembentukan lembaga yudikatif yakni Balai Agung (istilah yang dipakai 



Yamin) sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk menjalankan fungsi kehakiman (mengadili 

perkara) semata, akan tetapi juga berperan sebagai lembaga "pembanding"'. Fungsi 

pembanding ini guna memastikan suatu UU yang dibuat oleh DPR tidak bertentangan dari 

segi formil dan materiil dengan konstitusi (UUD 1945), tidak kontras dengan hukum adat 

yang diakui, ataupun tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Gagasan Yamin ini, 

ternyata tidak mendapat dukungan atau persetujuan mayoritas anggota lainnya dalam sidang 

Panitia Perancang UUD 1945 dan Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan sembilan belas 

(1 9) orang tersebut2. 

Penolakan atas ide "judicial review" Yamin ini, datang dari Mr Soepomo selaku 

ketua Panitia Kecil Perancang UUD 1945. Bagi Soepomo, Balai Agung yang dimaksud 

Yamin selaku lembaga yudikatif atau pelaksana kekuasaan kehakiman, belum layak 

melakukan kontrol normatif atau menguji sebuah UU yang dibuat oleh lembaga perwakilan 

rakyat (DPR)3. Ada 2 (dua) argurnen Soepomo untuk menolak dicantumkannya hak menguji 

materiil dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana usulan Yarnin ketika itu yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar yang hendak dibentuk tidak mengenal teori Trias Politika, ' 
sedangkan hak menguji materiil hanya dijumpai dalam negara-negara ykg menganut 
teori trias politika. 

'Lembaga pembanding yang dimaksudkan oleh Yarnin tak lain adalah "lembaga penguji undang- 
undang" dalam ha1 ini yakni Balai Agung (Mahkamah Agung) yang berfimgsi untuk mengkaji dan menguji 
produk hukum undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. 

2Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya diatur dalam UUD 1945 perihal pelembagaan kewenangan 
judicial review yang dilekatkan kepada badan atau lembaga yudikatif. Yamin adalah orang pertama kali 
menggunakan tenninologi lembaga Balai Agung yang identik dengan lembaga Maharnah Agung dewasa ini. 
Menariknya, perdebatan menengenai gagasan judicial review ini terjadi bukan hanya dalam sidang-sidang 
Panitia Perancang UUD 1945 dan Panitia Hukum Dasar (UUD). Namun perdebatan tersebut dimenjadi makin 
meluas pula dalam sidang BPUPKI ketika Panitia Perancang yang diketuai oleh Mr Soepomo dimintai untuk 
menyampaikan hasil kerjanya. Perlu diketahui bahwa, Panitia Kecil yang diketuai oleh Mr. Soepomo merupakan 
bentukan dan menjadi bagian dari Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno sendiri. Adapun anggota 
Panitia Perancang ini termasuk ketua berjumlah 7 orang sedangkan keanggotaan Panitia Hukum Dasar 
berjumlah 19 orang dimana panitia perancang juga merangkap anggota dari Panitia Hukum Dasar. Adapun 
nama-nama dari ketujuh anggota Panitia Perancang itu adalah: Prof. Mr Soepomo (ketua), Mr Moh Yarnin, Mr. 
A.A. Maramis, Mr. R. Panji Singgih, H. Agus Salim, Dr Soekiman, dan Mr. Wongsonegoro. Untuk lebih jelas 
baca Safrudin Bahar, Ananda B. Kusuma, Hanie Hudawati (Tim Penyunting), Risolali Sidar~g Badan Per?-velidik 
Usol~o-Usol~a Persiopan Kemerdekaari Indonesia (BPUPKI) dart Porlitin Persiopan Kenierdekoan Indo~lesia 
(PPKI) taiiggal 28 Mei 1945-22 Ag~rst~~s  1945,(Jaka1ta :Selu.etariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm.30- 
40. Bandingkan pula dengan Joeniarto, Sejarall Ketatoiiegaraoil I~ldo~lesio, (Jakarta: Bumi Aksara, 1954), hlm 
13. 

; Safrudin Bahar.. . . ..lo.cit. 



2. Para ahli hukum kita (Indonesia) belurn begitu banyak, disamping itu mereka sama 
sekali tidak mempunyai pengalaman dalam bidang hak menguji materii14. 

W a l w h i m y a  tidak memherikan kewemqan kepada 

Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian (judicial review) produk hukum di bawah 

undang-undang terhadap UU ataupun terhadap ULTD 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, dalam 

fase pertama pemberlakuan UUD 1945, tidak ada satupun ketentuan secara normatif 

mengenai sistem pengujian peratuan perundang-undangan. Kondisi ini berlangsung hingga 

diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949. Yamin tidak 

. . 
menyampaikan pemhrannya terkait urgensi pembentukan sebuah Mahkamah yang berdiri 

sendiri, sederajat dan di luar Mahkamah Agung. Muhammad Yamin hanya menyebut fungsi 

untuk menguji undang-undang itu dan bukan pada institusi baru untuk ha1 itu. Namun karena 

konsepsi yang sudah disepakati dalam rumusan UUD 1945 saat itu, maka tidak 

memungkmkan ide ini diterima. Oleh karena itu, ide pengujian UU oleh Mahkamah Agung 

tidak mendapat kesepakatan. UUD 1945 sebelum mengalami perubahan memang tidak 

mengadopsi ide pemisahan kekuasaan, melainkan mengadopsi ide pembagian kekuasaan 

yang tidak memunglunkan Mahkamah ~ohstitusi berdiri ataupun fungsinya di adopsikan5. 

Pada fase pra- perubahan, meskipun UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit, 

namun sejumlah produk. hukum mengatur secara detail sistem pengujian peraturan 

perundang-undangan. Setidaknya, ha1 ini bisa dilacak dalam UU No. 1411 970 tentang 

Kekuasaan Kehakiman Jo Tap MPR No.III/MF'R/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan 

Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara denganlatau Antara Lembaga Tinggi Negara Jo UU 

No. 1411985 tentang Makamah Agung Jo Perma No. 1 Tahun 1993 Jo Perma No. 1 Tahun 

"bid,hlm 73-74. 
'Yamin dalam Jimly Asshiddiqie, yang diintrodusir keinbali oleh Refly Harun, "Refleksi Sntir Tnhirn 

Mahkamah Konstit~rsi, Mergaga Derl.vut Korlstitz~si", (Jakarta : Konstitusi Press, 2004), hlm 6. 



1999 tentang Hak Uji Materil Jo Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukurn dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan6. 

Pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, te rjadi tarikan konfigurasi politik yang 

cukup signifikan ketika pembahasan "Bab tentang kekuasaan kehakirnan", khususnya 

konstruksi sistem pengujian peraturan perundang-undangan". Secara m u m ,  terdapat 3 (tiga) 

opsi pemikiran ataupun gagasan terkait perdebatan fraksi-fraksi di MPR7 yang berkembang 

pada saat itu yakni : pertama; adanya pemikiran atau pandangan bahwa, idealnya MPR 

diberikan kewenangan mutlak untuk melakukan pengujian UU tehadap UUD 1945 dan Tap 

MPR, sedangkan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU tetap 

diberikan kepada Mahkamah Agung. Gagasan ini pada akhirnya mendapat penolakan 

mayoritas dari anggota MPR itu sendiri. Kedua; adanya pemikiran bahwa, pelembagaan 

sistem pengujian peraturan perundang-undangan (judicial revim) sebaiknya diserahkan 

semuannya kepada Mahkamah Agung termasuk kewenangan uji konstitusionalitas UU 

terhadap ULTD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, ide ataupun gagasaan ini juga mendapat arus 

penolakan yang kuat sebagaimana gagasan pertama di atass. Ketiga; adanya pandangan dari 

para anggota MPR untuk membentuk sebuah lembaga baru selain Mahkamah Agung yakni 

Mahkamah Konstitusi. 

Pelembagaan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia pada 

akhirnya menemukan basis legitimasinya secara konstitusional ketika terjadi proses 

perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Agung oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 

Baik Pasal 26 U U  No. 1411970 maupun Pasal 31 UU No. 141 1985 menyatakan bahwa Mahkamah 
Agung memiliki kompotensi untuk meakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan dibahwa 
undang-undang yang dianggap kontradiktif dengan undang-undang. Hal yang serupa juga ditegasakan dalam 
Pasal 11 ayat (4) Tap MPR No.lII/MPR/197S dan Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No.III/MPR/2000. 

'Tim Penyusun, HLI~LNI I  Acnrn Mnllknmnli Kolistitlrsi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretaliat Jenderal 
dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm 7. 

Ibid. 



NFU Tahun 194S9, diberikan kewenangan menguji (hak uji materiil) terhadap semua peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undanglO. Di sisi lain, Pasal 

24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa hak uji konstitusionalitas (judicial 

review) atas sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompetensi 

absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusill. 

Dalam perkembangannya, kewenangan atributif MA terkait "judicial review" 

sebagaimana isyarat Pasal24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, diikuti oleh sejumlah produk 

hukum derivasinya. Hal ini bisa ditelusuri dalam UU No. 4 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 

2009 selaku revisi atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diikuti 

dengan keluarnya Perma No. 1 Tahun 2004 sebagai pengganti Perma No.1 Tahun 1999 jo 

Perma No-lTahun 201 1 tentang Hak Uji Materiil. Kehadiran UU No. 5 Tahun 2004 jo UU 

No. 48 Tahun 2009 sebagai revisi atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakirnan 

juga menegaskan ha1 yang serupa. Terakhir, dipertegas pula dalam ketentuan UU No. 12 

 ah& 2011 yang mengatur problem pembentukan peraturan perundang-undangan di 

IndonesiaI2. Pada hakekatnya, substansi dari beberapa produk hukurn di atas, menegaskan ha1 

'Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

I0Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Mahkamah 
Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang. Kewenangan yang demikian dipertegas kembali dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 
Tahun 2004 junto Pasal20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

I1Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum". Perlu diketahui bahwa sebelum perubahan UUD NRl Tahun 1945, uji konstitusionalitas (constitutionnl 
review) atas sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kepada Majelis 
Permusyawaratan Perwakilan Rakyat (MPR) lembaga pelaksana tertinggi kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No.lII/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-undangan. 

I2Untuk lebih jelas, periksa ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) UU No.412004 Jo Pasal 31 
ayat (1) UU No. 512004 Jo Pasal 20 ayat (2) huruf b U U  No. 481 2009 Jo Pasal 9 UU No.1212011. Ketentuan 
dalam produk hukum ini, pada intinya menegaskan bahwa "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang". 



yang serupa dirnana, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undangI3 

Terlepas dari itu, pengaturan kewenangan menguji atas seluruh jenis produk peraturan 

perundangan-undangan pasca perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, tentu masih 

mengundang polemik hukum ataupun perdebatan tersendiri di kalangan para pemerhati 

hukum di Indonesia. Apakah tepat, kompetensi yuridis terkait pengujian norma hukum 

sebaiknya dipisahkan atau dibuat garis demarkasi yang tegas ke dalam dua cabang kekuasaan 

yudikatif yang berbeda yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia. 

Apakah cukup logis secara hukurn, apabila Mahkamah Konstitusi ditempatkan selaku 

lembaga penegak hukum atau norma (court of law) dan satu-satunya penafsir tunggal 

konstitusi (the sole interpreter of constitution) di Indonesia, sedangkan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia hanya membatasi diri dalam wilayah penegak keadilan (court of justice) 

semataI4. Diskursus hukum lain yang juga mengemuka ialah, ide mengenai pelembagaan 

sistem pengujian peraturan perundang-undangan Qudicial review) di Indonesia sebaiknya di 

I3Untuk lebih jelas, periksa ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) UU No.412004 Jo Pasal31 
ayat (1) UU No. 512004 Jo Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 481 2009 Jo Pasal 9 UU No.1212011. Ketentuan 
dalarn produk hukurn ini, pada intinya rnenegaskan bahwa "Mahkarnah Agung rnernpunyai kewenangan rnenguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang". 

I4Jika rnenggali rnakna yang terkandung dibalik ketentuan Pasal 3, Pasal 7A, dan Pasal 24C ayat (I), 
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo Pasal 24A ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 beserta sejurnah aturan derivasi kewenangan MA dalarn UU No. 4 Tahun 2004 jo UU 
No. 3 Tahun 2009 selaku revisi atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 5 Tahun 2004 
jo UU No. 48 Tahun 2009 sebagai revisi atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakirnan jo UU No. 
12 Tahun 201 1 rnaka, secara eksplisit dapat dijelaskana bahwa, MK sebagai "court of lawl',pada prinsipnya 
rnengadili sistern hukurn untuk rnencapai keadilan itu sendiri. Sistem pengujian ~ud ic i a l  review) itu termasuk ke 
dalarn ranah "court of law" dikarenakan "jzrdicial review" itu tidaklah rnengadili orang per orang, ataupun 
lernbaga, organisasi, dan subyek hukurn, rnelainkan rnengadili sistern hukum (perundang-undangan) derni 
rnencapai nila keadilan hukurn. Sernentara itu, MA sebagai --cow? ofjlrstice" rnengadili ketidakadilan dari 
subyek hukurn untuk rnewujudkan keadilan. MA dikonstruksi sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan 
tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukurn lainnya, sedangkan M K  tidak dalarn 
kapasitas rnenilai orang per orang, rnelainkan fokus pada kepentingan urnum yang lebih luas. Perkara-perkara 
yang di adili di MK pada urnumnya rnenyangkut persoalan-persoalan kelernbagaan negara atau institusi politik 
yang rnenyangkut kepentingan urnurn yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian UU yang bersifat urnurn 
dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus derni kasus yang terkait ketidak-adilan secara individual 
dan konkrit. Jika ditelisik dari aspek kewenangan yang dirniliki MK, rnaka praktis hanya perkarad'i~lipench~ne~~t'' 
terhadap PresidenIWakil Presiden sernata sebagai perkara yang bersifat konlait dan individual. 



satu atapkan yakni di bawah kompetensi absolut MK ketimbang harus berbagi kewenangan 

dengan MA sebagaimana rumusan ULTD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga tersebut. 

Walaupun, dipandang masih sebatas wacana, namun paling tidak, tawaran gagasan 

atau pemikiran terkait penyatuan kewenangan menguji seluruh peraturan perundang- 

undangan (jzrdicial review) di bawah MK menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam dalam 

perspektif akademik. Paling tidak, basis argumen dari beberapa pertanyaan ini akan bisa 

terjawab jika spektnun pemikiran politik hukum yang melatari para perumus UUD NRI 

Tahun 1945 ketika berlangsung proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 bisa dilacak dan di 

eksplanasi lebih jauh. Pemikiran politik hukum yang dimaksud disini, khususnya diskursus 

yang muncul terkait desain pelembagaan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di 

dalam konstitusi tersebut. 

Diskursus hukum lain yang hingga kini masih menjadi perdebatan akademik adalah, 

ketika kewenangan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung RI untuk menguji legalitas 

peraturan daerah (~erda)  justru tersandera oleh kehadiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 selaku pengganti UU No. 32 

Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, menjadi 

babakan baru era implementasi kebijakan otonomi di Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) 

merupakan salah satu payung hukum penting bagi pemerintah daerah 

(Propinsi/Kabupaten/Kota) di dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan melaksanakan 

berbagai program pembangunan daerahnya. 

Instrumen hukurn berupa Perda, mempunyai pijakan legitimasi konstitusional yang 

kuat sebagaimana secara eksplisit diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pasca 

perubahan UUD NRI Tahun 1945 yakni: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"I5. 

I5Untuk lebih jelas periksa Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. 



Secara yuridis fomal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PropinsVKabupatenKota) bersama 

Pemerintah Daerah (PropinsVKabupatenKota) memiliki kewenangan atributif untuk 

membentuk Peratura Daerah (Perda). Sebagai produk hukum daerah, peranan Perda sangatlah 

strategis sebagai landasan hukum utama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di 

Indonesia. 

Jika mencermati model hirarki peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 

Tahun 201 1, maka sistem norma hukum di Indonesia mengenal pola tingkatan yang berlapis 

dengan konsekuensi hukumnya masing-masing. Jika sebuah peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah secara hirarkis, dianggap kontra produktif dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, maka para pihak yang merasa dirugikan, bisa mengajukan 

permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung RI atau hak uji secara formil dan 

materiil kepada Mahkamah Konstitusi RI (UU versus UUD NRI Tahun 1945 ) agar 

keberlakuan norma hukum tersebut segera dibatalkan melalui putusan pengadilan atau hakim 

(vonnis). Pembuatan setiap produk peraturan yang lebih rendah haruslah bersumber dari 

peraturan yang lebih tinggi16. Demikian halnya, produk peraturan yang lebih rendah, baik 

secara formil maupun materiil, tidak boleh kontras dengan peraturan yang secara hirarkis, 

kedudukannya jauh lebih tinggi di atas. 

Berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah selaku lembaga eksekutif 

justru mengamputasi kewenangan hak uji materiil Perda oleh Mahkamah Agung RI dengan 

melakukan pembatalan produk hukum Perda yang bermasalahlewat mekanisme pengujian 

Perda (executive review). Pada prinsipnya, mekanisme pengujian hukum berupa pembatalan 

Perda (executive review) yang dikenal di dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 mirip 

dengan model yang digunakan UU No. 32 Tahun 2004 junto UU No. 22 Tahun 199917. 

I Ibid 
I7Lihat Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bandingkan 

pula dengan ketentuan dalam Pasal 37, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 



Pemerintah berdalih bahwa model pengujian Perda (executive review) ini merupakan 

implikasi dari sistem pengawasan represif yang dijalankan oleh pemerintah atas produk 

hukum daerah dalam konteks kebijakan otonomi daerah saat ini. Dalam spektrum UU No. 23 

Tahun 2014, pilihan pembatalan Perda bermasalah tersebut setidaknya bersandar pada tiga 

basis argumen utama yakni : (a) bertentangan dengan kepentingan m u m ;  (b) bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; danlatau (c) bertentangan dengan 

aspek kesu~ilaan'~. Dalam konteks ini, akselerasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(local governance) dan pembangunan daerah akan terhambat jika pembentukan Perda pada 

akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung ataupun oleh pihak eksekutif (Pemerintah) 

dikarenakan dianggap bermasalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Huda, sejak tahun 2002 sampai dengan 2006, 

masih cukup relevan untuk disajikan disini selaku data pembanding. Dalam penelitian yang 

dilakukannya, selama kumn waktu 2002-2006 itu, telah ditemukan ada 554 produk hukurn 

daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri Melalui Keputusan Menteri Dalam 

Negeri, dengan perincian sebagai berikut: Pertama, ketika berlakunya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 339 produk hukum daerah 

yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalarn Negeri 

53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Bandingkan pula dengan 
Pasal 113 junto Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta periksa 
juga Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

I8Periksa Pasal250 UU No. 23 Tahun 2014. Kriteria kepentingan umum versi UU No. 23 Tahun 2014 
mengalami perluasan makna ketimbang konstruksi menurut UU NO. 32 Tahun 2014. Sebagai pembanding, lihat 
juga Permendagri Nomor No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah . Bandingkan pula 
dengan dalam Permendagri No. 53 Tahun 2007 jo Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah jo Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah. Periksa pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2005 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009. Seperti 
diketahui, kehadiran Permendagri No. 53 Tahun 201 1 tersebut sesungguhnya merupakan pengganti dari lima 
jenis produk hukum lama yakni : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Program Legislasi Daerah; (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; dan (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nolnor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. 



(Kepmendagri), yang terdiri dari 35 Perda pajak, 289 Perda retribusi, 1 1 Perda non pungutan, 

dan sebanyak 4 Keputusan Kepala Daerah. Kedua, ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,terdapat 215 produk hukum daerah yang 

dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalarn Negeri, yang terdiri 

dari 29 Perda pajak, 172 Perda retribusi, 3 Perda non pungutan, dan 11 Keputusan Kepala 

DaerahI9. 

Setidaknya sampai tahun 2008, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 2.285 

Keputusaan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan perda. Secara keseluruhan Perda yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah sampai tahun 2008 sebanyak 11.570 Perda. 5.591 Perda 

mendapat persetujuan pemerintah pusat. 2.285Perda dibatalkan. Sisanya 3.694 Perda dalam 

proses "executive review "20. Menurut data KPPOD, sepanjang tahun 2009 hingga Juli 2009 

terdapat 99 Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian maka jurnlah 

Perda yang telah dibatalkan sebanyak 2.384 Perdazl. 

~ e n c e m a t i  sejumlah data statistik terkait pembatalan Perda yang dilakukan oleh 

Pemerintah di atas, tidak menutup kemungkman potensi melonjaknya jumlah Perda yang 

bemasalah di masa yang akan datang masih terus meningkat secara signifikan. Kendati 

dikenal upaya hukum keberatan yang bisa diajukan pemerintah daerah 

(PropinsiIKabupatenKota) kepada Mahkamah Agung jika tidak menerima keputusan 

pembatalan Perda oleh pemerintah pusat, namun dari segi pijakan hukumnya, pemberian 

mekanisme kewenangan menguji bagi pemerintah (executive review) terhadap pembatalan 

Perda yang dianggap bemasalah, tetap menimbulkan problematika hukum hingga sekarang. 

19Ni'matul Huda, Hubunga11 Pe11gan~aso11 Prod~k  H ~ I ~ ~ I I J I  Doerall A~itora Penleri11toh dun Pemerintah 
Doer011 Dolam Negam Kesatlra11 Republik bldo~lesia, Ringkasan disertasi yang dipublikasikan oleh Progam 
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009, hlm 60-61. 

'Ohttp:Nwww.diuk.depkeu.~o.id, Akses 12 November 2011, sebagaimana dikutip dalam Imam 
Soebechi, Judicial Review Perda do11 Pajak Retribusi. Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 
209. 

"htt~:Nkuuod.oroJdataudf/uerdabatal 2009.vdf, Akses 12 November 2014, sebagaimana dikutip pula 
dalam Imam Soebechi, Ibid.,hlm 209. 



Kehadiran UU No. 23 Tahun 2014 yang dibentuk diakhir masa kekuasaan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono ini, dinyatakan mulai berlaku pada 2 Oktober 2014 yang silam. 

Terkait dengan pembatalan Peraturan Daerah (Perda), ketentuan di dalam Pasal25 1 UU No. 

23 Tahun 20 1412 telah menyatakan, hams menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

(Kepmendagri) jika berkaitan dengan Perda Propinsi dan pembatalan Perda KabupatenKota 

dengan menggunakan Keputusan Gubernur. Namun demikian, klausul Pasal 251 UU ini 

belum dapat diterapkan di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini 

dikarenakan, UU No. 23 Tahun 2014 belum memiliki sejumlah aturan pelakasana terutarna 

pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai instrumen hukurn utama penjabam dan 

pelaksana ketentuan-ketentuan normatif yang terkandung di dalam UU tersebut. Untuk 

mengantisipasi kekhawatiran sebagaian kalangan mengenai timbulnya kekosongan hukum, 

maka Pasal 40813 UU NO. 23 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa, segala peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam UU ini. 

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 408 UU No. 23 Tahun 2014 di atas, instnunen 

hukum pembatalan Perda sebagaimana ketentuan UU No.32 Tahun 2004 dan sejumlah 

aturan derivasinya masih tetap relevan berlaku. Wujud instrumen hukum yang diatur secara 

eksplisit dalam pembatalan Perda cukup beragam mulai dari : (a) Peraturan Presiden 

(Perpres), (b) Peraturan Menteri (Permendagri), dan (c) Peraturan Gubernur. Dalam 

persepektif UU No. 12 Tahun 20 1 1, ha1 ini tentu mengundang polemik hukum yang tidak 

ZZPasal 251Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : "Pembatalan Perda Propinsi dan peraturan 
gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda 
KabupatedKota dan peraturan bupatilwali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat". 

"Pasal408 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak berteiitangan dengan ketentuaii dala~n Undang-Undaiig ini". 



bisa diabaikan begitu saja. Bukankah produk hukum berupa, "Peraturan Presiden (Perpres), 

. Peraturan Menteri (Permendagri), dan Peraturan Gubemur", termasuk dalam kategori norma 

hukum yang bersifat mengatur (regelling) dan bukan penetapan yang bersifat administratif 

(beschikking). Di sisi lain, terlihat pula sikap ambivalen yang ditunjukkan oleh pemerintah 

dalam praktek penegakan hukum, khususnya penggunaan instrumen hukum dalam 

pembatalan Perda. Selama ini, pemerintah justru menggunakan "Keputusan Menteri Dalam 

Negeri (Kepmendagri)" sebagairnana dikenal dalam UU No. 22 Tahun 1999 sebelumnya, 

sebagai instrumen hukum pembatalan Perda yang dianggap bermasalah tersebut. 

Ironisnya, tidak ada satupun ketentuan normatif di dalam UU No. 23 Tahun 2014 

maupun UU No.32 Tahun 2004 yang menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang 

benvenang melakukan pengujian legalitas oudicial review) atas Perda. Mengapa praktek 

anomali sistem pengujian Perda antara pemerintah (eksekutif) dengan lembaga yudikatif 

(Mahkamah Agung) tetap terjadi dan seolah dibiarkan tetap dipraktekkan selama ini. 

Bukankah UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia telah 

menegaskan bahwa hanya Mahkamah Agung yane memiliki kompetensi mutlak untuk 

melakukan hak uji materiil terhadap setiap produk hukum di bawah undang-undang tak 

terkecuali Perda itu sendiri. Apakah polemik pengujian Perda semodel ini justru sudah 

menemukan alasan pembenar secara hukurn sejak para perumus perubahan ketiga UUD NRI 

1945 terlibat dalam proses perdebatan-perdebatan dalam sidang atau rapat-rapat Panitia Ad 

Hoc BP MPR RI di tahun 2001 yang silam. 

Pertanyaan-pertanyaan akademik seperti di atas akan bisa ditemukan jika, dimensi 

konfigurasi politik hukum yang berkembang ketika desain awal format sistem pengujian atas 

peraturan perundang-undangan oleh perumus perubahan ketiga ULTD NRI 1945 bisa dilacak 

dan dieksplanasi secara lebih mendalam. Hasil pelacakan ini akan menjadi lebih terang- 

benderang jika dikaitkan pula dengan konfigurasi politik hukum dan basis argumen hukum 



terutama urgensi pembatalan Perda dalam spektrum UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 4 

Tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 2004 dan beserta sejumlah produk hukum lainnya yang 

relevan dengan permasalahan yang diangkat di dalam disertasi ini. 

Setiap produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang diasumsikan bermuatan 

keadilan dan kepastian serta ketertiban hukum, di dalam praktik senantiasa tidak selalu 

terealisasi sesuai harapan. Pengaruh dinamika politik hukum dalam pembentukan 

perundang-undangan kerap dominan. Padahal, menurut Meuwissen, perundang-undangan 

bukan sekedar endapan dari konstelasi politik empirikal semata. Ia juga merniliki aspek 

normatif-unsur idiil perundang-undangan dan mengimplikasikan bahwa, ia merealisasikan 

apa yang menurut asas-asas hukum (ide hukum, cita hukum) seharusnya direali~asikan~~. 

Pembentukan sebuah produk hukum, tidak mugkm lahir dalam keadaan netral dan 

tertutup dari anasir-anasir non-hukum lainnya. Tarik-menarik dan pergulatan kepentingan 

politik akan senantiasa mewarnai setiap produk hukum yang dibentuk oleh para perumus 

konstitusi atau produk hukum tersebut. Apalagi jika hukum dikaitkan dengan gesekan- 

gesekan kepentingan politik dalam aras kekuasaan negara. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan 

jika Daniel S. Lev berpendapat bahwa, yang paling menentukan dalam proses hukurn 

sebetulnya berkaitan erat dengan ikhwal konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Hukurn 

sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, 

tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, 

sosial, dan ~eterusnya~~. 

Politik hukum nasional dalam sudut pandang ketatanegaraan merupakan salah satu 

prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan nasional atau cita-cita negara Indonesia yang telah 

dirumuskan oleh para pendiri negara (tlie .folaidi~ig tgfi~tlle~-s) sebagaimana terpatri di dalam 

'4Bemard Arief Sidha~ta (Penerjernah), Melrrvisseti tetitotig Petigetl~botigati Hzrkum, Ilti~u Hwkunl, Teo1.i 
Hlrklrtii h t i  Filsqfot Hlrkum, (Bandung : Refika Aditarna, 2007), hlrn 10. 

"Baca Daniel S. Lev, Hlrkutn Dot? Politik di Itidotiesio, Kesit~ntnbut?goti don Per~rbahat?, Cetakan I ,  
(Jakarta : LP3S, 1990), hlm 11. 



Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Haluan pembangunan nasional selalu ditentukan terlebih 

dahulu melalui kebijakan politik hukum yang dibuat oleh para perumus kebijakan dengan 

melibatkan lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah. 

Oleh karena itu, tidak salah jika baik Daniel S. Lev, Satjipto Rahardjo, dan terlebih 

Moh. Mahfud MD mengklaim bahwa setiap perumusan kebijakan politik hukum selalu 

diwarnai atau dipengaruhi oleh faktor non hukum apalagi konfigurasi politik yang berkaitan 

dengan penunusan dan pembahasan sebuah produk undang-undang di DPR FU. Dalam 

penelitian ini, upaya eksplanasi lebih mendalam atas kedudukan nilai-nilai Pancasila 

dipandang relevan dikarenakan secara filosifis-teoritis,$Pancasila layak menjadi paradigma 

politik hukum nasional. Pancasila merupakan dasar negara, cita hukurn (recthsidee), jati diri 

bangsa lphilosofsche gronslag), dan sumber dari segala sumber hukum, serta sebagai norma 

dasar ~undamentalnorm) negara Indonesia yang termaktub dalam konstitusi (UUD NFU 

Tahun 1945).I~olitik hukum berparadigrna Pancasila yang berdimensi normatif-operasional 

menghendaki segala kebijakan penguasa terutama politik hukum pembentukan peraturan 

perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Politik hukum 

berdimensi-operasional dituangkan dalarn bentuk hukurn resmi negara (state law) yakni 

hukum yang secara institusional dijadikan hukum positif oleh aparat negara (state apparatus) 

dan berlaku secara nasional. 

Sejak Orde Lama sebenarnya, negara kita telah bersepakat bahwa, Pancasila 

merupakan sumber dari dari segala surnber hukum yang berlaku di Indonesia. Indikatornya 

bisa dilihat yakni dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang memuat judul tentang 

Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata 

Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Tap MPRS ini secara tegas menegaskan 

bahwa, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Hingga sekarang, Pancasila tetap 

menjadi pijakan utama desain sistem hukum nasional. Setiap produk hukum atau peraturan 



pemndang-undangan baik di tingkat nasional maupun lokal, hams senantiasa menjiwai nilai- 

nilai dari Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas -asas yang terkandung di 

dalarnnya. 

Secara yuridis formal, Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa, 

kedudukan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. 

Oleh karenanya setiap proses pembentukan suatu produk hukum peraturan perundang- 

undangan baik yang tertuang di dalam kebijakan program legislasi nasional (Prolegnas) 

ataupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), tidak boleh mengabaikan kandungan dari sila- 

sila Pancasila tersebut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 

negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alinea keempat yaitu : (a) Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Kemanusiaan yang 

adil dan beradab; (c) Persatuan Indonesia (d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (e) Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Terlepas dari adanya dualisme kewenangan pem6atalan Perda antara Mahkamah 

Agung dan Pemerintah sebagaimana deskripsi di atas, sistem pengujian peraturan pemndang- 

undangan tetap menjadi instrumen terpenting bagi lembaga kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. Pengontrolan norma secara yudikatif dapat mengurangi penyalahgunaan 

kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Inilah beberapa argurnentasi pokok yang 

memacu spirit peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam, ikhwal dialektika, dan 

problematika yang timbul dibalik politik hukum pengujian Perda oleh Mahkamah Agung dan 

pemerintah pasca perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 



B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa pengujian peraturan daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD 

NRI Tahun 1945 pasca perubahan telah menyerahkan kewenangan itu kepada 

Mahkamah Agung RI ? 

2. Bagaimana rekonstruksi pelembagaan sistem pengujian peraturan perundang-und&gan 

yang tepat dalam perspektif perubahan ULTD 1945 di masa mendatang ? 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengapa pengujian peraturan daerah 

dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan telah 

menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah Agung RI. 

2. Untuk memberikan solusi alternatif pengaturan kompetensi yuridis terkait 

pelembagaan sistem pengujian peraturan-perundang-undangan yang ideal dimasa 

yang akan datang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menjadi wacana ilmiah yang konstruktif bagi para perumus UUD NRI 1945 dan 

pembuat undang-undang terkait pelembagaan kewenangan pengujian peraturan 

perundang-undangan terutama peraturan daerah pasca perubahan UUD NRI Tahun 

1945. 

2. Dapat menghasilkan rekomendasi konkrit terkait solusi konstruktif bagi para pembuat 

UUD, perumus UU dan produk hukum lain terkait, guna merekontruksi sistem 

pengujian peraturan perundang-undangan yang tepat dalam perspektif perubahan UUD 

1945 di masa mendatang. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Hasil penelusuran melalui studi dokumen ataupun kepustakaan, sejauh ini peneliti 

belum menemukan penelitian hukum mempunyai unsur sinonimitas pennasalahan 



sebagaimana yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa 

karya ilmiah yang setidaknya masih mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini sebagaimana dipetakan dalam bentuk tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Orisinalitas Penelitian 

Peneliti 
Terdahulu 

Disertasi, 
Zainal Arifm 
Hoesein 
(2006) 

: 

Disertasi, 
Ni7matul 
Huda (2009) 

Judul Riset 
Terdahulu 

Pengujian 
Peraturan 
Perundangan- 
undangan 
Menurut 
Konstitusi 
Indonesia-Studi 
tentang 
Perkembangan 
Pengaturan dan 
Pelaksanaannya 
oleh Mahkamah 
AWng RI 
Kurun Waktu 
1970-2003. 

Hubungan 
Pengawasan 
Produk Hukum 
Daerah Antara 
Pemerintah dan 
Pemerintah 
Daerah Dalam 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 

ObyeW 
Tujuanmngkasan 
Riset Terdahulu 

Mengkaji aspek historis 
perkembangan 
pengaturan dan 
pelaksanaan pengujian 
semua peraturan 
perundang-undangan di 
bawah UU (tidak 
terbatas pada Perda) 
oleh MA namun khusus 
dalam kurun waktu 
1970-2003. 
Kajian dalam desertasi . 
ini juga menganalisis 
lembaga negara yang 
diberikan kewenangan 
untuk melakukan 
pengujian peraturan 
perundang-undangan 
dalam kurun waktu 
1970-2003. 

Berkaitan dengan 
konsistensi dan 
kesesuaian aspek 
normatif dalam ha1 
pengawasan produk 
hukum daerah oleh 
pemerintah khususnya 
sinergitas substansi 
hukum antara UU No. 
22 Tahun 1999 jo UU 
No. 32 Tahun 2004 dan 

Unsur kebaruan yang 
akan di teliti 

Tidak hanya aspek historis 
namun komparasi sistem 
pengujian lintas beberapa 
produk hukum terkait dan 
sistem pengujian (judicial 
reviav) yang dipraktekkan 
beberapa negara juga 
dipaparkan namun 
hanyalah sebagai sub 
pokok bahasan. 
Fokus pada kajian 
konfigurasi politik hukum 
terkait pelembagaan sistem 
pengujian Perda pasca 
perubahan UUD NRI 
Tahun 1945 termasuk 
kajian polemik hukum 
pembatalanlpengujian 
Perda oleh pemerintah 
versus MA dalam 
perspektif UU No. 23 
Tahun 2014 jo UU No 
412004 jo UU No.512004 
dan regulasi lainnya yang 
terkait. 
Aspek pengawasan Perda 
tetap dikaji namun hanya 
sub pokok bahasan dan 
pendalaman khusus potret 
pengawasan Perda pasca 
UU No.2312014 dan pasca 
perubahan UUD NRI 
Tahun 1945. 
Kajian 
pembataladpengujian 
Perda mencakup 



yang mencakup semua 

tidak dikhususkan pada 
Perda Pajak dan Retribusi 

Disertasi, 
Imam 
Soebechi 
(20 10) 

Implementasi 
Teori Norma 
Hukurn 
Be rjenjang 
dalam Uji 
Materiil Perda 
Pajak dan 
Retribusi 
Daerah di 
Mahkamah 
A w ~  

sistem pengujian Perda 
oleh pemerintah dengan 
menggunakan UU No. 
22 Tahun 1999 jo UU 
No. 32 Tahun 2004 
dalam kurun waktu 
Tahun 2002 hingga 
Tahun 2006. 

Obyek yang diteliti 
Imam Soebechi lebih 
di fokuskan kepada 
kegiatan Hak Uji 
Materiil oleh MA 
khsusnya terhadap 
Perda Pajak dan 
Retribusi Daerah. Di 
sisi lain, Ia juga 
m e n ~ g k a ~  
pelaksanaanhak uji 
materiil peraturan 
perundang-perundangan 
secara mum. 

UUD NRI Tahun 1945 jo 
UU No. 2312014 jo UU 
No. 2812009 dan sejumlah 
UU Kehakirnan serta 
produk hukum terkait. 
Fokus utama pada aspek 
politik hukum /konfigurasi 
politik hukum dibalik 
pelembagaan sistem 
pengujian Perda pasca 
perubahan UUD NRI 
Tahun 1945 terutama 
polemik dualisme 
pengujian Perda antara 
Pemerintah dan MA serta 
tawaran rekonstruksi 
sistem pengujian (judicial 
review) di masa 
menditang . 
Kajian hak uji materiil 
(judicial reviav) oleh M A  
tidak terbatas pada Perda 
Pajak dan Retribusi Daerah 
namun mencakup semua 
jenis Perda. 
Begitu pula kaijan 
pengujianlpembatalan 
Perda oleh Pemerintah 
melalui executive 
review/executive preview 
beserta segala implikasi 
hukumnya dan 
politik hukum kewenangan 
mengujii (judicial review) 
MA atas Perda pasca 
perubahan UUD NRI 
Tahun 1945. 
serta tawaran rekonstruksi 
sistem pengujian (jzidicial 



Disertasi, 
Retno 
Mawarini 
Sukmariningsi 
h (20 12) 

Disertasi, 
Umbu Rauta 
(20 15) 

Pelaksanaan 
HakUii Materiil 
oleh Mahkamah 
Agung Dalam 
Mewujudkan 
Pemerintah 
Yang Bersih dan 
Berwibawa. 

Rekonstruksi 
Sistem 
Pengujian 
Raperda dan 
Perda Sesuai 
Arnanat UUD 
NRI Tahun 
1945 

Titik tekan riset ini 
adalah pada pelaksana 
dankeputusan Hak Uji 
Materiil (HUM) dalam 
permohonan HLTM 
peraturan perundangan 
yang diduga kontras 
dengan UU dari 
peraturan Yang 
mempunyai karakter 
untuk memberikan 
pelayanan umum demi 
kepentingan umum 
seperti fasilitasi dalam 
bidang pendidikan, 
pengurusan KTP dan 
perizinan. 

Titik tekan penelitian 
ini bertujuan menjawab 
permasalahan 
a. Mengapa sistem 
penguj ian Perda dalam 
UU No. 32 Tahun 2004 
dan UU No. 28 Tahun 
2009 belum sesuai 
dengan amanat UUD 
1944; 

b. Apakah pengaturan 
dan praktek pengujian 
Raperda dan Perda 
dalam dua instrumen 
hukum tersebut telah 
menjamin kesarasian 
antara Perda dengan 

review) di pasca perubahan 
UUD NRI Tahun 1945. 
Kaj ian pembatalan Perda 
mencakup mekanisme 
executive review dan 
judicial review, terhadap 
semua Perda (Raperda) 
sehingga tidak dikhususkan 
pada Perda Pajak dan 
Retribusi Daemh 
Kaj ian executive review 
dan judicial review Perda 
secara utuh dalam 
perspektif pasca perubahan 
UUD NRI Tahun 1945, 
UU Kehakiman dan UU 
No. 28 Tahun 2009 dan 
pasca implementasi UU 
No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daemh. 
Fokus utama pada aspek 
politik hukum /konfigurasi 
politik hukum dibalik 
pelembagaan sistem 
pengujian Perda ketika 
terjadi perubahan UUD 
NRI Tahun 1945, polemik 
dualisme pengujian Perda 
antara Pemerintah dan MA 
serta tawaran rekonstruksi 
sistem pengujian Qudicial 
review) di masa 
mendatane. 
Aspek pengujian Raperda 
dan Perda dalam spektrum 
UU No. 321 2004 versus 
UU No. 2812009 dengan 
segala kompleksitasnya 
hanyalah sub pokok 
bahasan dari kajian 
komprehensif sistem 
pengujian Raperda 
(e-~eclrtil~e preview) dan 
Perda (eseczrtive review) 
dalam konstruksi UU 
No.23120 14 sebagai 
pengganti UU No. 321 
2004 dan dalam spektrum 
perubahan UUD NRI 
Tahun 1945. 



peraturan perundang- 
undangan yang lebih 
tinggi. 
c. Memberikan solusi 
rekonstruksi sistem 
pengujian raperda dan 
perda yang ( UU No. 
321 2004 versus UU No. 
2812009) yang sejalan 
dengan amanat UUD 
NRI Tahun 1945 

Fokus utama pada aspek 
politik hukum konfigurasi 
politik hukum dibalik 
pelembagaan sistem 
pengujian Perda pasca 
perubahan UUD NRI 
Tahun 1945, termasuk pula 
politik hukum pelrgujian 
Perda dalam optik UU 
2312014, UU Kekuasaan 
Kehakiman, UU 
No.2812009, UU P3 dan 
UU No. 2312014 serta 
tawaran rekonstruksi 
sistem pengujian fiudicial 
review) di masa 
mendatang. 

F. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Terdapat beberapa ulasan kerangka pemikiran teoritis yang akan digunakan peneliti 

dengan berpijak pada sejumlah bangunan teori yang relevan untuk menjelaskan sekaligus 

membedah secara komprehensif yakni: Pertama; bagaimana sesungguhnya dialektika, dan 

problematika pemikiran politik hukurn dibalik pelembagaan sistem pengujian Perda pasca 

perubahan UUD NRI ~ a h u n  1945. Pendalaman terhadap pemikiran politik hukum dalam 

konteks ini termasuk pula ikhwal basis argumen yang digunakan di dalam mengkonstruksi 

model pengujian peratuan perundang-undangan yang selama ini bertumpu pada dua lembaga 

kekuasaaan kehakiman yang berbeda yakni antara Mahkamah Agung FU dan Mahkamah 

Konstitusi RI. 

Kedua, secara konseptual, penelitian ini akan berusaha pula meneropong secara 

komprehensif, dilema hukum pengujian Perda (pembatalan Perda) oleh pemerintah dengan 

menggunakan instrumen "executive preview " dan "executive review " sekalipun, UUD NRI 

Tahun 1945 pasca perubahan, telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah Agung 

RI pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, polemik hukuln yang timbul 

terkait pengujian Perda oleh Mahamkah Agung pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga 



akan dikaji secara mendalam. Terakhir; hasil pelacakan secara normatif kedua problem di 

atas dengan tetap berpijak pada rangkain kerangka pemikiran teoritis yang ada, diharapkan 

dapat memberikan solusi altematif terkait pelembagaan sistem pengujian peraturan- 

perundang-undangan dalam perspektif perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang ideal di masa 

yang akan datang. 

Untuk dapat mengkonstruksi kerangka pemikiran teoritis secara baik, tentu 

membutuhkan suatu pemetaan konseptual lingkup kajian penelitian yang hendak 

dilaksanakan. Pemetaan secara konseptual penelitian akan membatasi peneliti untuk tidak 

melebar kemana-mana sehingga studi penelitian menjadi fokus pada batasan rumusan 

masalah serta cakupan metodelogi pembahasan yang sistematis dan dapat 

dipertangungjawabkan secara ilmiah. Bagan di bawah ini setidaknya, dapat membantu 

menggambarkan bagaimana ruang lingkup kajian yang dijadikan pedoman dalam penelitian 

ini yakni : 



Bagan 1.1 

Peta Konsep 

Politik Hukum Pengujian Perda oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah 

Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 

Rumusan Masalah L4 
1. Mengapa pengujian Perda oleh pemerintah 

padahal pasca amandemen UUD 1945, 
kewenangan itu mutlak milik Mahkamah 

PANCASILA 
DALAM POLI'TIK 

HUKUM 
NASIONAL 

Teori Politik Hukum 

Teori Kekuasaan 
Kehakiman 

Teori Pembentukan 
dan Pengujian 
Norma Hukum 

<> 
I / I DlNAMlKA PENGUJIAN I 

PERDA 

TEMUAN-TEMUAN 
PENGUJIAN PERDA 

PENGU JlAN 
Dl MASA MENDATANG 

Pemetaan secara konseptual penelitian sebagaimana bagan di atas memperlihatkan 

Pancasila tetap menjadi sumber paradigma utama. Menempatkan Pancasila sebagai 

paradiema utama merupakan salah satu bentuk manifestasi daii upaya memaknai Pancasila 

sebagai dasar negara, pandangan hidup, kaidah hndamental negara, dan sumber dari segala 



sumber hukurn yang berlaku di negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

be jiwa Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila telah disepakati dan diyakini sebagai sebuah 

rezim keberadaan (ontologi), rezim pemikiran dan sistem kebenaran (epistimologi), serta 

rezim nilai di dalam tatanan moral dan etika yang h a t  (aksiologi) yang mewamai kehidupan 

bangsa dan dinamika tata kelola pemerintahan Indonesia. 

Dalam spektrum cita hukum (rechtsidee), Pancasila merupakan suatu kerangka 

keyakinan (belief JFamework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Pancasila bersifat 

normatif, karena berfimgsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal (sumber dari segala sumber 

hukum) yang mendasari setiap hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk 

pembentukan clan pengujian Perda. Pancasila juga bersifat konstitutif, karena mengarahkan 

hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh negara yakni tujuan nasional sebagaiman 

terkandung dalam Pembukaan UUD NFU Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap pembentukan 

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh 

karenanya, Pancasila dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam mengurai secara tuntas 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, pemetaan kerangka 

pemikiran teoritis, bangunan sistem politik hukum nasional termasuk politik hukum sistem 

pengujian Perda dan seluruh peraturan-perundang-undangan yang berlaku, termasuk 

eksplanasi dinamika pengujian Perda serta tawaran rekonstruksi sistem pengujian di masa 

mendatang, tidak bisa keluar dari koridor Pancasila. 

Konstitusi adalah instrumen pembatas kekuasaan yang cukup efektif karena di dalam 

konstitusilah cita hukum, dasar negara, dan pandangan hidup serta seluk-beluk fondasi 

ketatanegaraan Indonesia dirumuskan secara komprehensif. Proses perubahan UUD NRI 

Tahun 1945 telah membawa dampak yang signifikan bagi restrukturisasi cabang kekusaaan 

kehakiman di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi RI sebagai 

lembaga kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan Mahkamah Agung RI. Hal ini 



merupakan pilihan politik hukum di bidang kekuasaan kehakiman dengan segala 

kompleksitas kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua lembaga yudikatif 

tersebut. Kedudukan Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman baru bisa 

dilacak pada ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan ketiga tersebut. 

Mahkamah Konstitusi RI sebagai institusi baru pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, 

kedudukannya tetap seimbang atau sejajar dengan kedudukan Mahkamah Agung yang juga 

telah diatur dalam Pasal24A ULTD NRI Tahun 1945. 

Wilayah kajian politik hukurn pada dasarnya akan senantiasa mengarah pada 

perdebatan dimensi fdosofis, yuridis, dan sosiologis yang menyertai proses revisi, 

pencabutan, dan pembuatan suatu produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 

kajian politik hukum selalu berdimensi hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum) dan 

upaya penciptaan produk hukum tertulis yang berdimensi futuristik (ius co~zstituendum). 

Hukum yang berlaku akan datang bisa berupa pencabutaan sekaligus pembuatan produk 

hukum baru, atau dapat saja hasil revisi sebagai implikasi putusan pengadilan atau lembaga 

peradilan (yudikatif) dalam perkara "judicial review" di MA (perkara pengujian Perda) 

maupun dalam ha1 uji konstitusionalitas UU tehadap UUD NRI Tahun 1945 di MIS. 

Politik hukurn merupakan suatu ilmu yang sangat dinamis yang memiliki tujuan- 

tujuan praktis-tertentu dalam proses perumusan suatu produk peraturan perundang-undangan 

termasuk kemungkman-kemungkman dari dampak pemberlakuan atas produk hukum itu. 

Politik hukum dan proses legislasi saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya jika visi misi 

politik pembangunan hukum dan kandungan produk UU atau Perda dalam proses legislasi 

menimbulkan polemik hukum, idealnya aspek yang terlebih dahulu dikritisi adalah sejauh 

mana produk hukum itu menceminkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala 

sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi paradigma politik 

hukum di Indonesia. 



Berangkat dari sebuah kesadaran empiris bahwa, pembentukan produk hukum pasti 

penuh dengan konfigurasi atau kepentingan-kepentingan politik yang menyertainya. 

Pembentukan UUD NRI Tahun 1945 dan UU tentang pemerintahan daerah, ataupun UU 

mengenai kekuasaan kehakiman, tidak munglun berada dalam wilayah yang terbebas dari 

pengaruh faktor-faktor non hukurn lainnya. Visi politik penguasa eksektuif atau lembaga 

legislatif (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), tolak-tarik kepentingan dari sejumlah kelompok 

kepentingan (stakeholder) merupakan faktor determinan dalam setiap tahapan proses legislasi 

yang terjadi tersebut. 

Untuk itu, argumentasi mendasar dibalik perdebatan konseptual atau konfigrasi politik 

hukum baik dalam perspektif filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang terjadi ketika desain 

lembaga kehakiman (kekuasaan yudikatif) dan proses pelembagaan pengujian peraturan 

perundangan undangan (judicial reviav) pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, sangatlah 

penting untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam. Dalam konteks ini, teori politik hukum di 

pandang tepat jika ditempatkan sebagai teori utama (grand theory) dalam penelitian ini. 

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka penyelenggaraan negara dan sistem 

pemerintahan hams berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

tunduk pada konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) sebagai hukurn dasar tertinggi di Indonesia. 

Prinsip negara hukum tentu menghendaki terwujudnya supremasi kekuasaan kehakiman yang 

mandiri atau independen serta jauh dari campur tangan kekuasaan lainnya. Di dalam UUD 

NRI Tahun 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) menegaskan 

bahwa: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukurn dan keadilan." 

Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa: 

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 



lingkungan peradilan rniliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkarnah Konstitusi". Penegasan yang serupa juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 UU 

No. 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai revisi atas Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 1999 sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan pula bahwa: 

"Kekuasaan kehakirnan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukurn dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia." 

Kemandirian atau irnparsialitas lembaga-lembaga peradilan merupakan syarat mutlak 

agar hukum bisa ditegakkan secara adil tanpa diskriminatif. Salah satu fungsi utama lembaga 

yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia (MK dan MA) adalah melakukan proses 

pengujian (judicial revim) atau pengawasan yudisial terhadap setiap produk hukum berupa 

peraturan (regelling;) yang dibuat oleh lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif agar 

tidak menyimpang dari konstitusi (UUD NRT Tahun 1945) dan prinsip hirarki peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. Melalui mekanisme kontrol atas norma hukum ini, 

diharapkan tidak terjadi tirani clan hegemoni kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. 

Penelitian ini juga menggunakan teori kekuasaaan kehakiman sebagai teori menengah (midlle 

range theoryl, agar basis pemahaman kita menjadi utuh di dalam mengkonsepsi makna dan 

karakteristik apa saja yang menggambarkan sifat kemandirian atau independensi institusi 

kekuasaan kehakiman tersebut terutama dalam menangani konflik norma hukum yang terjadi 

(judicial revim). 

Pada hakekatnya, sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

dikonstruksi secara berjenjang atau bertingkat. U L T  No. 12 Tahun 201 1 (UU P3) menegaskan 

bahwa, jenis dan hierarki produk peraturan perundang-undangan terdiri atas: Pertanzn, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); 



Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Tap MPR; Ketiga, Undang-Undang 

(UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); Keempat, Peraturan 

Pemerintah (PP); Kelima, Peraturan Presiden (Perpres);Keenam, Peraturan Daerah Provinsi; 

Ketujuh, Peraturan Daerah KabupatenlKota; dan Kedelapan, sejumlah bentuk peraturan 

lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara terkait sebagaimana ketentuan dalam 

Pasal 8 UU No. 12 Tahun 201 1 (UU P3), sepanjang diperintahkan oleh norma hukum yang 

lebih tinggi di atasnya. 

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukurn di daerah yang perannya 

sangat signifrkan bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Perda merupakan 

instrumen hukum utama bagi pemerintah daerah di dalam menjalankan roda pemerintahan 

dan aktifitas pembangunan daerah disegala segmen kehidupan. Kewenangan pembentukan 

Perda merupakan bentuk kewenangan atributif yang bersumber langsung kepada UUD NRI 

Tahun 1945. Di sisi lain basis legitimasi pembentukan Perda juga cukup h a t  karena 

bersumber langsung dari UU No. 32 Tahun 20 14 Jo UU No. 12 Tahun 20 1 1 dan UU No. 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Seperti diketahui, kewenangan atributif merupakan bentuk kewenangan yang otentik 

yang didapatkan langsung dari UUD NRI Tahun 1945 ataupun UU tertentu yang diberikan 

kepada suatu lembaga negara atau pejabat negara. Meskipun memiliki sandaran legitimasi 

konstitusional yang cukup h a t ,  proses pembentukan Perda tetap terikat oleh sejumlah kaidah 

atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan yang 

berlaku. Ketidakpatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik tersebut bisa berimplikasi pada pembatalan suatu Perda oleh Pemerintah (e-1-eclrtive 

review) maupun oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme uji materiil (judicial review). 

Studi terhadap dialektika pembatalan Perda tidak terlepas pula dari kajian atas 

mekanisme atau sistem pengujian norma hukum atau peraturan perundang-undangan di 



Indonesia (judicial review). Secara prinsipil, tipikal norma hukurn di Indonesia ada yang 

bersifat pengaturan (regelling), keputusan normatif peschikking), dan adapula yaang 

merupakan wujud dari putusan pengadilan (judgement). Ketiga bentuk norma hukum tersebut 

pada prinsipnya dapat dlakukan pembatalan atau pengujian baik secara yudisial maupun non 

yudisial. Jika pengujian melibatkan lembaga kekuasaan kehakiman (peradilan), maka proses 

pengujiannya itu disebut sebagai b'jzidicial review". Jika kontrol normatif dilakukan oleh 

lembaga legislatif sebagai pembuat W maka biasanya dikenal dengan proses "legislative 

review atau political review". 

Bilamana kompotensi pembuatan suatu produk hukum tersebut berada dalam domain 

lembaga eksekutif atau pemerintah, maka kontrol normatif yang terjadi biasa disebut 

"executive review". Mekanisme pengujian atas norma hukum tersebut bertujuan agar 

konsistensi dan harmonisasi peraturan perudndang-undangan tetap terjaga. Selain itu, kontrol 

norma hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek menyimpang dari pelaku 

kekuasaan secara keseluruhan akibat produk hukum yang dijadikan payung hukum itu justru 

memberikan ketidakpastian hukum, danlatau menimbulkan polernik hukum yang tak 

berkesudahan. Khsusus kewenangan menguji secara yudisial (judicial review), ULTD NRI 

Tahun 1945 pasca perubahan, telah memberikan kewenangan itu kepada Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia dan Mahakamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah 

Agung berdasarkan Pasal24A ayat (I) UUD NRI Tahun 1945, berkompeten untuk mengadili 

pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- 

undang . 

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi bedasarkan Pasal 24 C ayat (I) ULTD NRI Tahun 

1945, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 



kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pernilihan 

umum. Kewenangan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung di atas, dipertegas kembali 

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, clan ayat (3) UU No.412004 jo Pasal 31 ayat (1) UU No. 

512004 jo Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 481 2009 jo Pasal 9 UU No.1212011. Dalam 

konteks ini, sangatlah relevan jika pada akhirnya teori pembentukan dan pengujian norma 

hukum dijadikan sebagai teori aplikasi (aplied theory) untuk menjawab sejumlah rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

1. Teori Politik Hukum 

Secara epistimologis, pemaknaan terhadap politik hukum, sebenarnya berasal dari 

perpaduan dua makna yang berbeda yakni dari kata " politik" dan kata "hukum" itu sendiri. 

Kata politik dalam perspektif Rusadi Kantaprawira, berasal dari kata "polis" yang berarti 

"negara kotamZ6dengan politik ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, 

dalam hubungan itu timbul aturan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya 

kekuasaanZ7. Istilah politik dalam bahasa Arab disebut "siyasah" 28 yang berarti siasat, atau 

dalam bahasa Inggrisnya lazim disebut "politics ". Politik itu sendiri memang berarti cerdik 

atau bijaksana dalam pembicaraan sehari-hari, seakan-akan diartikan sebagai sesuatu cara 

yang diakui untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahli sendiri mengakui bahwa, sangat sulit 

26Baca Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm.10. Baca 
pula Ma'shum Ahmad, Politik Hukt~ni Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, (Yogyakarta : 
Total Media, 2009), hlm 25. 

171bid., hlm 6. 
'SS[~~asah berarti mengtur; Svol-iyvoli, secara sarak (ketentuan dari Allah SWT dan Rasulnya). 

Pembahasan "~[vasolr " dan "solfvvrrlr " rnenyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam 
pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan kepentingan rakyat. Abdul Wahhab Khallaf (1.1888), ahli fikih 
rnengemukakan defenisi "~[vosoli sgvm-i-~vali" sebagai, wewenang penguasa salam mengatur kepentingan umum 
dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas 
yang ditentukan syarak dan kaidah-kaidah umum yang berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan "ijtihad 
ulama", kepentingan umum yang dirnaksudkan ialah segala peraturan dan perundang-undangan negara baik 
yang berkaitan dengan hubungan negara dengan rakyat (urusan dalam negeri) maupun hubungan negara lain 
(hubungan luar negeri). Dalam si-vasrrli syori-vyali, pihak penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan 
negara lslain sejalan dengan prinsip pokok yang ada dalam agama. Lebih jelas baca, Qan-Tas, E~isiklopedio 
Huk~r17i Islam, Cetakan kelima, (Jakarta : PT lchitar Baru Van Hoeve, 2001), hlm 1626. 



memberikan defenisi ilmu politikZ9. Terminologi "politik" dalam perspektif Miriam 

Budiardjo dimaknai sebagai : 

Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang 
menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik clan melaksanakan tujuan- 
tujuan itu. Pengambilan keputusan (decesion making) mengenai apakah yang menjadi 
tujun dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan 
penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu30. 

Jadi politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga 

seni, dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak politikus yang tanpa pendidikan ilmu 

politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dan naluri sanubarinya, 

sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis3I. Di sisi lain, pemaknaan atas 

hukum juga selama ini tidak bersifat homogen alias tunggal. Ia senantiasa bersifat heterogen 

dan sangat tergantung pada paradigma apa yang digunakan oleh seseorang dalam memotret 

defenisi hukurn itu sendiri. Oleh karena itu, sangat kaku dan dangkaljika makna hukum 

hanya dikonsepsi sebatas sekumpulan aturan-aturan regulatif tertulis sebagaimana termuat 

dalam produk hukurn berupa UUD NRI Tahun 1945, UU, PP, atau sejumlah produk peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Namun demikian, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam sejarah perkembangan 

pengkajian hukum, paling tidak terdapat tiga konsep hukum yang pernah dikenal, yakni : 

a. hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal dan 
menjadi bagian inheren sistem hukum alam; 

b. hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan 
tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan 
politik yang terlegitimasi; dan 

c. hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dam fungsional di dalam sistem 
kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan 

19Baca Ma'shum Ahmad, Politik Hzrkzml .................... op.cit.,hlm 25. 
''Miriam Budiardjo, Dasor-Dosor- llmzr Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm 

56. 
"Lebih jelas baca pemikiran lnu Kencana, Azhar, Sistein Politik, Em Soekorrlo, Hotto, Syolirir;Aidit, 

S~qfr~rclrlin, Ero Soehorto, Moerrloni, Wirorlto, Honnoko, Hobibie, Ero Gtrsdtrr; Megowoti, Aniierl Rois, Honlzoh 
Hoz, Ero SBY, Kalla, Barn-vir; Cetakan Kelima, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm 6-7. 



penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan 
pola-pola perilaku yang 

Pemikiran hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan bisa dilacak dalam 

pemikiran-pemikian hukum yang termasuk dalam kelompok aliran teori hukurn alam (hukum 

kodrat). Pemikiran-pemikiran tentang hukum alam terutarna dikembangkan oleh aliran kaum 

Stoic yang didirikan oleh Zeno. Konsep tentang kealaman merupakan pusat perhatian aliran 

ini. Defenisi terminologi "alam" dalam perspektif aliran ini merupakan prinsip yang meresapi 

alam semesta yang mereka kenali dalam bentuk akal. Akal, yang meresapi seluruh alam 

semesta dianggap sebagai dasar dari hukum clan keadilan oleh aliran Stoid3. Trio filosof 

Athena (Socrates, Plato, dan Aristoteles) menekankan aspek keadilan sebagai esensi hukum. 

Hukum berfimgsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum rnenun.uk pada 

suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, kaidah keadilan. Isi 

kaidah hukum harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya kekerasan yang diformalkan. 

Hukum dirasakan penting ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Orang menuntut ke 

pengadilan sebenarnya untuk menuntut k e a d i l a ~ ~ ~ ~ .  

Konsep hukum sebagai kaidah-kaidah hukum positif dapat ditelusuri dari pemikir- 

pemikir hukum yang beraliran positivist (analitical yurisprudence). Aliran ini muncul pada 

abad ke-sembilan belas. H.L.A Hart35 membedakan arti "positivisme" seperti yang banyak 

disebut dalam limu hukurn kontemporer, yakni: 

1. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia; 
2. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungn antara hukum dengan moral atau 

antara hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada; 
3. Anggapan bahwa analisis (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum: 

(a) layak dilanjutkan; (b) harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis 
mengenai sebab-sebab atau asal usul dari undang-undang, dari penelitian 

??Lebih jelas baca Soetandyo Wignosoebroto, Htrktrni dari Metoda Metoda Kajiarinya. Makalali, 1989, 
hlm 2-3. . . 

"Baca Winardi, Diriarriika Politik Htrk~rn~ Pasca Per-zrbalim? Koristitzrsi don Iniplementasi Oto~iomi 
Daerali, (Malang : Setara Press, 2008), hlm 3. 

.'"/bid 
'jPeriksa W. Friedman, Legal Tlieoly, ( New York: Columbia University Press, 1967), page.256-257. 



sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya; dan kritik 
atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya; 

4. Sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup artinya putusan-putusan 
hukum yang tepat dapat dihalalkan dengan cara-cara yaw logis dari peraturan 
hukum yang telah ditentuan lebih dahulu tanpa memperhatikan tuntutan- 
tuntutan sosial kebijaksanaan, norma-norma moral; 

5. Anggapan bahwa, penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau 
dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, 
dengan alasan yang rasional, petunjuk atau b ~ k t i ~ ~ .  

John Austin seorang positivis utama menegaskan bahwa, satu-satunya sumber hukurn 

adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum sebagai teori 

hukum positif yang otonom dan mencakup dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan 

dengan hukum positif atau dengan hukum-hukum lain yang diterima tanpa memperhatkan 

kebaikan dan kejelekannya. Menurut Austin tugas ilmu hukum hanyalah menganalisis unsur- 

unsur yang secara nyata dari sistem hukum modem. Sekalipun diakui ada unsur-unsur yang 

bersifat historis di dalamnya, tetapi secara sadar unsur tersebut diabaikan dari perhatian 

hukum. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara3' 

Konsep hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fimgsional di dalam sistem 

kehidupan bermasyarakat dapat kita pahami secara lebih baik dengan melihat gugus 

pemikiran dalam teori hukum yang bertipologi sosiologis. Dalam pandangan D.H.M. 

Meuwi~sen~~,  kajian sosiologis tentang hukum atau sosiologi hukum pada saat ini dan ilmu ini 

terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Muatan dan bentuknya yang berubah- 

ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Hukum bukanlah 

gejala yang netral yang semata-mata hasil rekaan bebas manusia, tetapi berada dalam jalinan 

yang sangat erat dengan masalah-masalah perkembangan kemasyarakatan. Pada satu sisi 

?61bid., hlm 3-4. 
"Satjipto Rahardjo ....... op.cit.,hlm 237. 
?SMeuwissen sebagaimana dikutip oleh Khudzaifali Dimyati, Teorisnsi Hukzmn: Studi Tentnlig 

Perken~bn~ign~i h n  Pemikirnn H L I ~ L I I I ~  di Inclonesin 1945-1990, (Suraka~ta : Muliammadiyah University Press, 
2004), hlm 69. 



hukum dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan, pada sisi lain gejala- 

gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan h u k ~ r n ~ ~ .  
.- 

Dan uraian dimensi epistimologis defenisi politik dan hukum di atas, setidaknya telah / 

memberikan sebuah pemahaman yang komprehensif bahwa betapa makna politik dan hukum 

itu sendiri sangatlah beragam dan tidak bersifat tunggal semata. Sekalipun demikian, jika 

dikonsepsi dan diintegrasikan dalam satu kesatuan frase "politik hukum", maka tentu 

artikulasi atas makna kata "politik" dan "hukum itu sendiri tidak bisa lagi dipisahkan secara 

parsialtik narnun saling berkelindan satu sama lain. Padmo Wahjono mendefenisikan politik 

hukum sebagai bentuk kebijakan mendasar yang menentukan arah, bentuk, maupun substansi 

dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (itrs con~tiduendum)~~. 

Ada juga argumen lain yang mengatakan bahwa, politik hukum adalah bentuk 

pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukurn yang berlaku diwilayahnya dan 

mengenai amh perkembangan hukum yang dibangun4I. Oleh karena itu, tidak salah jika Moh. 

Mahfud MD bersikukuh untuk mengatakan bahwa, hukum itu sejatinya adalah produk politik 

sehingga sarat dengan kepentingan politik yang turut mewarnainya. Lebih jauh, Mahfud 

menegaskan bahwa: 

Hukurn itu merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan 
sangat ditentukan atau diwarnai oleh keseimbangan kekuatan atau konfigurasi politik 
yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa, setiap produk 
hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai 
kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan politisi. 
Meskipun dari sudut dass sollen ada pandangan bahwa, politik hams tunduk pada 
ketentuan hukum namun secara dass sein, hukumlah yang dalam kenyataannya 
ditentukan oleh konfigurasi politk yang melatarbelakangin~a~~. 

3gWinardi, Dinalliika Politik ......... op.cit., hlm 5. 
JOPadmo Wahjono, I~ido~iesia Negoro Berdosoi.kon otos Hllkl1111, Cet. 11, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1986), hlm 160. 
4'Teuku Mohammada Radhie, "Peniboharuoii don Politik Hilklllli Dolo111 Roligko P ~ I ~ I ~ ~ I I ~ ~ I I I ~ I I  

Nosio~ial", Ji1r1io1 Pris~iio, Nomor 6 Tahun I1 Dese~nber 1973, hlin 4. 
"Moh. Mahfud MD, Perguloton Politik don Hliklnli Di Iiidonesio, (Yogyaka1ta:Gama Media,1999), 

hlm 4-5. 



Untuk memperkuat basis logrka atau pemikirannya di atas, Moh. Mahfud MD, 

menguraikan lebih luas bahwa, terdapat tiga kemungkman asumsi dasar hubungan subsistem 

antara politik dan hukum yakni: 

1. Hukum determinan atas politik dalam arti, politik harus tunduk pada aturan-aturan 
hukum, sehingga permainan politik apapun bentuknya haruslah tunduk pada 
aturan-aturan hukum clan hukum haruslah menyediakan separangkat aturan main 
untuk semua kehidupan politik. 

2. Politik determinan atas hukum dalam arti politiklah yang menentukan kehidupan 
hukum ha1 ini didasarkan pada kenyataan bahkan hukum tidak lain merupakan 
produk politik, sehingga kalirnat-kalimat hukum tidak lain merupkan kristalisasi 
dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan. Hukum dilihat secara 
empirik (das sein) sebagai politik hukum, bukannya hukum sebagai (das sollen) 
keharusan-keharusan. 

3. Hukum dan politik terjalin hubungan yang independen atau saling tergantung, di 
mana keduanya dianggap sebagai subsistem yang mempunyai kedudukan atau 
kekuatan seimbang. Adegiumnya adalah hukum tanpa kekuasaan politik akan 
lumpuh, dan politik tanpa hukum akan menimbulkan kezalimankesewenang- 
~ e n a n g a n ~ ~ .  

Jauh sebelum Moh. Mahfud MD menukillcan pemikirannya tersebut, Sri Soemantri 

pemah mengkonstatasi hubungan antar hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan 

lokomotif kereta api yang keluar dari relGa, jika hukum diibaratkan re1 dan politik 

diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar d& re1 yang seharusnya 

d i le~at inya~~.  Pada tahap inilah menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum mengajak kita 

untuk mengetahui bahwa, hukum syarat dengan warna politik atau lebih tepatnya bahwa 

hukum hams dipandang sebagai hasil dari proses politik (law as a product of political 

process). Di tambah lagi, sub sistem politik dianggp lebih kuat (powerfull) dibandingkan sub 

sistem hukum. Subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada sub 

"Jbid., hlm.8., sebagaiman diintrodusir oleh Ma'shum Ahmad, Politik H~lkurtt ........... op,cit., hlm 32. 
"Sri Soemantri Martosuwiyo dalam Moh. Mahfud MD, Jbid,.hlm.l3. Bandingkan pula denga Sri 

Soemantri Martosuwiyo, Pert1bo11gtrrlon HL~~INI I  Nasi011a1 Dalm1 Pel-spektjf Kebgaksanaan, makalah untuk 
seminar "Identitas Hukum Nasional", di Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987. 



sistem hukum. Hal ini mengakibatkan apabila hukum berhadapan dengan politk, maka ia 

berada pada kedudukan yang lebih r e ~ ~ d a h ~ ~ .  

Politik hukum bisa juga diartikan sebagai kebijakan mendasar para penyelenggara 

negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku dimasyarakat untuk 

mencapai tujuan negara yang dicita-~itakan~~. Bertolak dari beberapa basis argumen diatas, 

maka wilayah kajian politik hukum paling tidak mencakup: 

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat 
oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 

2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk 
sebuah rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) oleh penyelenggara 
negara yang berwenang merumuskan politik hukum. 

3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik 
hukum. 

4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum; 
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang 

akan, sedang, dan telah ditetapkan; 
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi 

dari politik hukum suatu n e g a ~ a ~ ~ .  

Secara m u m  konfigurasi poliW8yang dilahirkan dalam setiap dinamika politik 

hukum terjadi, biasanya mengarah pada dua titik karakteristik utama yakni ada yang 

berakarakter demokratis atau sebaliknya justru berkarakter otoriter. Konfigurasi politik yang 

45Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antarclisiplin Dalam Pembinaan Hukwn 
Nasional, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm 17. 

461mam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Htrktm, (Jakarta : Raja GraJindo Persada, 
2004), hlm 32. 

471bid., hlm 52. 
48Moh. Mahfud MD mendefenisikan konfigurasi politik demokratis ialah susunan sistem politik yang 

membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan umum. 
Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang 
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. 
Implisitnya, konfigurasi politik yang membuka peluang bagi yang berperamya potensi rakyat secara maksimal 
untuk aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfiguasi politik ini, pemerintah lebih merupakan komite 
yang harus melaksanakan kehendak masyarakat yang merumuskan secara demokratis. Badan perwakilan dan 
partai politik berfungsi secara porporsional dan lebih aktif menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Di 
negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi politik demokrasi terdapat pluralitas organisasi 
dimana, organisasi-organisasi penting relatif otonom. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah 
dengan wakil rakyat, dan juga di dalam demokrasi iili terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya di 
legislatif untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Dari sejarah konfigurasi politik di Indoensia, kita dapat 
melihat bagaimana konfigurasi itu sendiri, pada masa liberal contohnya konfigurasi politiknya demokratis. 
Periksa Moh. Mahfud MD, Politik Htrkt~rri cli Inclonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm 24. 



dernol~ratis~~ mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Beberapa keunggulannnya yakni; 

pertuma, terciptanya suasana politik yang "fair", kesempatan politik yang besar bagi rakyat 

untuk bermain secara langsung. Kedtra, mendorong terbentuknya kompetensi yang sehat 

dalam aspek sosial, ekonomi, yang berujung kepada pembangunan ekonomi rnikro yang stabil 

dan pasar yang kualitatif. Ketiga, penegakkan hukum dipandang sebagai sebuah solusi. 

Adapun kelemahannya adalah; Pertama, mahal dan kompleksnya dalam mencapai suatu 

kebijakan terhadap publik. Kedtra, kompotensi yang berlarut sehingga berimbas negatif 

kepada stabalitas yang bisa memburuk. 

Tipe konfigurasi politik yang otoriterSo memiliki beberapa nilai keunggulan yaitu : 

pertama, corak yang otoritarian, cenderung menciptakan dominasi dalam berbagai bidang. 

Hal itu, tentu saja memudahkan negara dalam melakukan penyeragaman (uniform) dalam 

berbagai aspek kehidupan bernegara, misalnya penyeragaman hukum nasional, budaya, dan 

sistem politik. Kedua, dikarenakan corak yang otoritarian memiliki kekurangan yang 

49Demokrasi merupakan pengejewantahan dari nilai demokrasi dalam masyarakat. Demokrasi dapat di 
ibaratkan sebagai pisau bermata dua, di satu sisi dapat menimbulkan masalah tetapi di sisi lain mampu 
memberikan solusi. Tidak sedikit proses demokratisasi membawa perpecahan sebuah negara seperti terjadi di 
negara Balkan dan Uni Soviet. Hal ini dapat tejadi karena unifikasi idiologi tidak mampu secara proporsional 
menampung kepentingan atau keinginan kelompok dalam suatu populasi. Untuk lebih jelas baca Agus Suratan 
dan Tuhana Taufiq A, Runtuhnya Negara Bangsa, (Yogyakarta : UPN Veteran, 2002), hlm 185. 

S°Konfigurasi politik yang otoriter merupakan konfiguasi politik yang menempatkan pemerintah pada 
posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensional dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara 
sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan teraktualisasi secara proporsional bahkan dengan 
peran pemerintahan yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfimgsi dengan 
baik dan lebih merupakan alat justifikasi atas kehendak pemerintah, sedangkann pers tidak memiliki kebebasan 
karena senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah itu sendiri. Konfigurasi politik otoriter dapat di lihat pada 
peralihan dari masa liberal ke masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini oleh penguasa disebut 
sebagai masa Orde Lama. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan dikeluarakannya Dekrit 5 Jui 1959, 
kehidupan demokrasi setelah dikeluarkan Dekirt 5 Juli 1959 sangat merosot dan yang muncul adalah sistem 
politik otoriter dengan Soekarno sebagai aktor utama. Tampilnya sistem otoriter ini dipilih sebagi jawaban atas 
kegagalan periode sebelumnya dalam membangun stabilitas politik dan pembangunan. Salah satu peritmbangan 
dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat di 
lihat dari salah satu konsiderans Dekrit tersebut berbunyi "boli~va ber-li~rbr~rig dengori per-nyataan sebagian 
terbesor- ar~ggoto sidor~g peniblrot ~rridong-~rndorig dosor- ~rritlrk tidok ri~~~rigkiri I~lgi nier~.veIesaikan tugas yang 
diper-co-vokon oleli r-oltyot Indonesia kepodon.vo". Periksa Kunianto, Sdar-oli ...... op.cit., 1990. Dalam pandangan 
Benny K. Harman, lahirnya dekrit 5 Juli 1959 sebetulnya tidak semata-mata karena gagalnya Konstituante 
menetapkan UUD yang baru sebagimana yang sering dikemukakan dan ditulis dalam banyak buku sejarah 
ketatanegaraan Indonesia, tetapi terutama karena kuatnya desakan militer dan Presiden Soekarno dikarenakan 
keduanya sama-sama berkepentingan untuk kembali ke UUD 1945, dan kekuatan ini lebih eksis di bawah UUD 
1945. Lebih jelas, baca Benny K. Hannan, Korlfigur-osi Politik do11 Kekrlosoori Keliokiniori di bldonesio, (Jakarta 
: Elsam, 1997), hlm 103. 



dominan akan sangat mudah bagi negara untuk melakukan berbagai penyederhanaan dalam 

berbagi aspek kehidupan negara. 

Di sisi lain, konfigurasi politik yang otoriter juga mempunyai kelemahan yakni; 
,/' 

pertama, tentu saja corak ini tidak demokratis. Secara politik, sosial, ekonomi, sistem yang 

terbentuk tidak mungkin menciptakan suasana yang kompetitif, karena hanya didominasi oleh 

kepentingan penguasa, sehingga tidak menciptakan persaingan yang sehat. Akibatnya, adalah 

terjadinya kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi yang tinggi. Kedua, sistem politik 

otoriter yang dibangun oleh pemerintah melalui akumulasi kekuasaan secara terus menerus 

dengan menggunakan konstitusi yang berlaku dapat pula melemahkan supremasi hukum 

karena hukurn tidaklah lagi menjadi "supreme ". "Supreme", adalah kekuasaan yang dalam 

prakteknya sangat menentukan karakter isi dan penegakkan hukum5'. 

Konfigurasi politik yang demokratis terdapat sistem politik demokrasi dan sebaliknya 

yang otoriter terdapat pada sistem politik yang otoriter pula. Oleh karena itu, politik hukum 

dalam konfigurasi politik yang demokratis adalah untuk menciptakan hukum yang 

mendekatkan pada tata hukum dengan realita sosial, sedangkan pada konfigurasi politik yang 

otoriter, urnumnya menciptakan hukum untuk mempertahankan kekuasaan dari rezim 

penguasa sehingga menjauhkan tata hukum dengan realita sosial. Tetapi ada kalanya pada 

konfigurasi politik yang otoriter dapat juga tercipta hukum yang mendekatkan tata hukum itu 

dengan realita sosial. 

Suatu pemerintahan yang otoriter, adakalanya politik hukumnya dicantumkan dalam 

program kabinet yang ada, adakalanya juga tidak. Tetapi politik hukum dijadikan alat untuk 

mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari produk perundang-undangan yang 

dibuat, hingga bentuk yang tampaknya demokratis dengan membentuk parlemen melalui 

pemilihan umum yang direkayasa untuk didominasi dalam parlemen sehingga Presiden cepat 

jlBaca Ma'shum Ahmad, Politik Hi~kinii Kekimsnnn ,..... . . . .op.cit., hlm.43. 



meminta persetujuan parlemen yang telah direkayasa dalam pemilihan urnurn tersebut untuk 

selalu memberikan persetujuannya dalam pembentukan undang-undang. 

Sebaliknya dalam konfigurasi politik yang demokratis dapat juga menjauhkan tata 

hukum dengan kenyatan sosial, yang digunakan biasanya untuk menanggulangi keadaan 

darurat negara atau negara dalam keadaan bahaya. Misalnya UU No. 74 Tahun 1957 tentang 

Keadaan Bahaya. UU ini jelas mengurangi hak-hak asasi manusia (HAM), tetapi ha1 ini dapat 

dibenarkan karena negara dalam keadaan bahaya, bila negara sudah tenang atau normal 

kembali maka UU ini tidak diberlakukan. Pada saat berlakunya UU ini, pemerintahan adalah 

pemerintahan yang demokratis dan konfigurasi politik yang berlaku adalah konfigurasi politik 

yang demokrasi pula.. Hal ini dapat dilihat pada rezim demokrasi terpimpin dengan 

diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA). UU ini begitu sesuai dengan kenyataan atau kebutuhan masyarakat umum, dapat 

bertahan hingga sekarang ini padahal yang menciptakannya adalah pemerintahan yang 

otokrasi yaitu rezim demokrasi terpimpinS2. 

Begitu juga pada masa rezim Orde Baru, diciptakan UU No.15 Tahun 1969 dan UU 

No. 16 Tahun 1969 (masing-masing tentang Pemilu dan tentang Susduk MPRDPRDPRD) 

bergeserlah langgam sistem politik dari demokrasi ke otoriter. Pilihan atas langgam 

otoritarian tampaknya dilakukan secara sadar setelah ada garis politik untuk mengutamakan 

pembangunan ekonomi yang berorientasi pada paradigma pertumbuhan dengan slogan 

"pembangunan yes, politik no". Pilihan pembangunan ekonomi dan orientasinya tersebut 

menuntut prasyarat "stabilitas nasional". Prasyarat tersebut dapat dipenuhi jika konflik- 

konflik politik diminimalkan, dan minimalisasi terhadap konflik-konflik politik itu 

tampaknya dijawab dengan tampilnya negara yang kuat atau pemerintahan yang otoriterS3. 

j2Ibici., h l ~ n  43-44. 
j3Lebih jelas baca Mahfud MD, Perg~drrtnti Politik ....... op.cit., hlm 78-79. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































