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PERNYA'I'AAN ORlSlNALlTAS DlSERTASl 

Dengan mengucap, 

Bismlllahirrohmanirrohien? 

Saya: 

RUSLl KUSTIAMAN ISKANDAH 

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, bahwa: 

1. Disertasi yang disusun ini, sepenuhnya hasil karya penulis sendiri; 

2. Bukan plagiasi dari disertasi atau karya orang lain, kecuali dikutip 

sebagai mana mestinya menurut standar dan etika akademik; 

3. Tersusun berkat bantuan sepenuhnya dari Promotor dan Co 

Promotor; dan 

4. Masukan dan saran dari Dewan Penguji pada Sidang Tertutup dan 

Sidang Terbu ka. 

Selanjutnpa, Penulis bersedia menanggung akibat hukum apapun, 

seandainya terbukti bahwa Disertasi ini bersifat Plagiasi dari karya 

atau Disertasi orang lain 

Penulis berlindung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala, 

atas kebenaran pernyataan ini. 



KATA PENGANTAR 

Tidak ada yang paling tepat untuk diungkapkan sebagai kata pertama pada 

lembaran-lembaran awal tulisan ini, kecuali ungkapan rasa syukur, syukur, dan 

syukur atas segala limpahan nikinat, rahmat, karunia, hidayah, dan inayah Allah 

Subhanahu Wata'ala kepada penulis, sehingga tugas keilmuan yang penulis 

emban, menemukan wujudnya seperti ini. Karena itu, terimalah Ya Allah Ya 

Rabb Yang Maha Menguasai 'ilmu, rasa syukur penulis dan keluarga atas seluruh 

anugerah nikmat dan karunia-MU ini. 

Penelitian ini mengambil satu bagian kecil di antara sekian banyak 

masalah tata negara Indonesia, yaitu mengenai "Pemilihan Umum Sebagai 

Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia". Dalam banyak tulisan pakar, 

pilihan kedaulatan rakyat yang "sering7' disejajarkan dengan demokrasi dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia, diyakini sebagai pangkal tolak mewujudkan 

kesej ahteraan rakyat yang menj adi cita-cita perj uangan kemerdekaan Indonesia. 

Karena itu menjadi penting untuk melihat bagaimana kedaulatan rakyat mewujud 

dalam kesejahteraan rakyat. 

Namun dengan memperhatikan kondisi obyektif negara yang ada, 

setidaknya sejak ineninggalkan abad pertengah&, rnerupakan negara bangsa 

(nation state) dengan ciri wilayah yang luas, rakyat yang banyak, dan masalah 

kenegaraan yang bahkan "ultra" heterogen, maka implementasi kedaulatan rakyat 

tidak lagi dilakukan oleh individu secara langsung, melainkan dilakukan melalui 



perwakilan (representuhvw dernocracyl, sehingga diperlukan suatu mekanisme 

tersendiri untuk mewuj udkan demokrasi penvakilan tersebut. 

Mekanisme tersebut adalah pemilihan umum, yang secara teoretik akan 

meli batkan sebanyak-banyaknya warga negara untuk rnemili h inereka yang akan 

duduk sebagai wakil para pemilih. Karena itu, bagaimana menjadikan pemilu 

sebagai implementasi kedaulatan rakyat, penting untuk dielaborasi dengan 

berpangkal pada dua pertanyaan dasar: "pemilihan umum bagaimana, yang benar- 

benar merupakan implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia", dan "sudah 

adakah peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggara pemilihan 

umum yang menjamin tenvujudnya kedauatan rakyat di Indonesia menurut UUD 

1945?". 

Untuk pertanyaan kedua, dapat dipastikan hanya ada satu jawaban, bahwa 

peraturan apapun yang dimiliki setiap negara di dunia ini, terrnasuk undang- 

undang pemilu di Indonesia, tidak ada satupun yang "sempurna". Namun di 

kebanyakan negara, ketidakseinpurnaan suatu peraturan itu, "selalu" diupayakan 

untuk ditutup dengan praktik tata negara sebagai etika politik, yang kemudian 

tumbuh sebagai konvensi ketatanegaraan. Dari kedua pertanyaan dasar itulah, 

penulis inenapakan ide, pikiran, dan gagasan untuk sampai ke ujung tulisan dalam 

wujudnya seperti ini. 

Untuk itu, dengan berbagai keterbatasan yang ada, penulis melakukan 

usaha dan upaya yang berpadu dengan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung 

berupa pengajaran, biinbingan, diskusi, dan petunjuk; maupun tidak langsung 

melalui serapan bacaan dan lain sebagainya, pikiran-pikiran itu ~nenemukan 



bentuknya yang terangkai dalam susunan kata, kalimat, dan halaman demi 

halaman naskah disertasi ini. Untuk berbagai sumbangan yang deras mengalir itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan secara khusus rasa terima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Machfud MD., S.H., S.U., selaku Promotor, yang 

dibalik kesibukan beliau sejak sebelum, selama, dan setelah menyelesaikan 

tugas selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, senantiasa 

dengan penuh kesabaran dan tidak mengenal lelah. Dalam setiap kesempatan 

waktu, selalu mengingatkan penulis dan memberikan arahan, bimbingan, dan 

petunjuk yang amat sangat berharga. Termasuk stimulasi melalui kekayaan ide 

beliau yang selalu melahirkan pandangan dan berbagai gagasan baru, 

khususnya menyangkut substansi tulisan ini, yang betul-betul di luar nalar 

penulis. Dari beliay penulis banyak mendapatkan serapan ilmu, baik secara 

langsung dalam bimbingan clan diskusi, maupun tidak langsung melalui 

berbagai majelis 'ilrnu yang & dalarnnya beliau berbagi sebagai nara sumber 

dan penulis menghadirinya. Juga lebih banyak lagi, melalui serapan ilmu dari 

sekian banyak buah pena beliau, yang telah menjadi milik publik. 

2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum., selaku Co Promotor, yang di 

balik kesibukan pada beberapa waktu yang lalu sebagai Wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Unisba, sekarang sebagai Pembantu Rektor II Universitas 

Islam Bandung, juga senatiasa menyediakan waktu memberikan bimbingan, 

arahan, petunjuk, diskusi, bahkan guyonan, tennasuk "ultimatum". Tapi di 

bal ik semuanya ~tu,  gagasan dan pandangan beliau selalu inelah~rkan sesuatu 



yang baru dan benar-benar berada di luar jangkauan pemikiran dan penalaran 

penulis. 

3. Bapak Prof Dr. Saldi Isra, S H., MPA., Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, 

S.H., M.H., Ibu Prof Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., dan Ibu Prof Dr. Hj. 

Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Tim Penguji Disertasi. Berkat kejelian 

dan ketelitian Bapak-bapak dan Ibu-ibu penguji, dengan membaca satu persatu 

kata dalarn , rangkaian kalimat, yang pasti sangat melelahkan, penulis 

menemukan dan memperoleh berbagai khasanah ilmu baru yang sangat 

berharga dari koreksi dan komentarnya. Penulis hanya mampu menyarnpaikan 

terima kasih yang sedalam-dalamnya, disertai iringan doa, semoga kelelahan 

Bapak dan Ibu dapat dinikmati sebagai pahala yang berlipat ganda, dan 

mengalir tiada berhenti, laksana zir penyejuk dari surga di kala kehausan. 

Tanpa bantuan, stimulasi, dorongan dan motivasi, serta keseQaan berbagi 

ilmu, kritikan, dan saran yang amat sangat berharga dari Promotor, Co Promotor, 

dan Dewan Penguji, tulisan ini tidak akan pernah menemukan wujudnya. 

Di samping itu, rasa syukur dan terima kasih juga ingin penulis bagikan 

dan sampaikan kepada: 

1. Ketua Program Dolctor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas 

Hukuin Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah rneinungkinkan 

penulis diterima sebagai mahasiswa program Dolctor (S3) Ilmu Hukum yang 

senantiasa memberikan ruang, kesempatan, dan kelonggaran yang seluas- 

luasnya kepada penulis dalam menyelesaikan program doktor ini. 



2. Segenap jajaran pengelola Program Doktor (S3) llinu Hukurn Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 

pertama kali penulis memasuki gerbang itu, dimulai dari Bapak Prof. Dr. 

Mudzakkir, S.H., M.H., Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., Bapak Prof. 

Dr. Ridwan Khairandi, S.H., M.H., Mbak Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., 

M.Hurn., Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Mas Yusri 

Fahmanto, S.E., Mas Zury, Mbak Nanik, dan lainilya, yang dalam melayani 

dan memfasilitasi penulis sebagai mahasiswa, senantiasa penuh dengan 

kesantunan, kesabaran, dan komunikatif Terimalah sekedar ucapan terima 

kasih ini. 

3. Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Islam Bandung, dan segenap 

piinpinan Yayasan Pembina Universitas Islam Bandung, yang secara bersama- 

sama memberikan kesempatan, mengrzinkan, memberikan dorongan, 

semangat, dan bantuan secara moril dan material kepada penulis untuk 

mengambil program doktor. Terima kasih penulis sam paikan. 

4. Dekan, para Pembantu Dekan, para Ketua Bagian, dan segenap warga 

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung sebagai sebuah "paguyuDan7' 

keilmuan. Di dalamnya penulis mendapatkan asuhan, bimbingan, inengambil 

dan berbagi ilmu dengan sesaina, dan dengan berbagai pengalaman yang 

sangat berharga, tennasuk bantuan material yang diberikan kepada penulis 

selama mengambil prograin doktor ini. Terimalah sekedar ucapan terima kasih 

ini. 
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5. Warga bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung: 

Bapak Dr. H. Asyhar Hidayat, S.H., M.H., Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H.., 

M.H., Ibu Dr. Hj. Rini Iriyanti, S.H., M.H., Saudara Nurul Khotijah, S.H., 

M.H., Saudara Oom Abdul Rohman, S.H., M.H. (sekarang anggota DPRD 

Kabupaten Subang), Saudara Hasyim Adnan, S.H., M.H., dan saudara 

"b~ngsu'~ Dr. Hadian Afriadi, S.H., M.H., serta Bapak Dr. Muwardi Roso 

Djatmiko, S.H., M.H. (alm.). Berkat dorongan, kebersamaan, dan bantuan 

anda semua, meski hanya sekedar pertanyaan kapan, guyonan, bahkan 

"ledekan" dan "ultimatum" segera selesaikan disertasinya, itu semua merriliki 

makna tersendiri yang sangat dalam bagi penulis dalam menyelesaikan 

disertasi ini. 

6.  Teman-teman dalam "suka dan duka" seangkatan dan sepe juangan penulis 

pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas 

Hukum UII: Ibu Dr. Hj. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.H.; Bapak Dr. H. 

Busyro Muqoddas, S.H., M.H.; Bapak Dr.H. Mukti Artho, S.H., M.H.; Bapak 

Dr. Najib A. Gisimar, S.H., M.H.; Bapak Dr. Drs. H. Imawan Wahyudi, S.H., 

M.H.; Bapak Dr. H. Sidik Tono, S.H., M.H.; Bapak Dr. Mahrnuzar, S.H., 

M.H.; Bapak Ahmad Husni, S.H., M.H.; dan Ibu Sri Hastirin, S.H., M.H.; 

serta Dr. H. Warsito Utomo (alm.). Terimalah ucapan terima kasih ini, atas 

dorongan dan ~notivasi anda semua yang selalu mengingatkan dan 

membangkitkan semangat fastubiqul khoirot kepada penulis dalam 

menyelesaikan disertasi masing-masing. 



7. Terkhusus kepada Almarhum Bapak Prof. Dr. H.R. Taufiq Sri Soelnantri 

Martosuwignyo, S.H., Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., dan 

Almarhum Bapak Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN. Meski beliau bertiga 

tidak lagi menjadi pembimbing langsung seperti waktu penulis menempuh 

Program Magister pada Program Pascasarjana W A D  dan Program S1 di 

Fakultas Hukum Unisba, tapi yang pasti, bagi penulis, beliau bertiga adalah 

sumber inspirasi yang tiada pernah kering. Bahkan semakin hari semakm 

menguat dan mengalir deras. Dari beliau bertiga, penulis menimba 

pengalainan dan sikap hidup sebagai seorang guru yang selalu tulus, ikhlas, 

santun, dan penuh perhatian kepada siapapun, terutarna kepada murid- 

muridnya. Terimalah guruku, meski hanya sekedar ucapan terima kasih ini, 

disertai iringan doa semoga seluruh ilmu yang telah engkau bagkan kepada 

penulis khususnya dan kepada seluruh muridmu, merupakan amal shaleh yang 

dilipatgandakan pahala dan ganjarannya, dan mengalir sebagai amal yang 

tiada putus-putusnya menemani dan mengantarkanmu dalam pe jalanan hidup 

menuju alam keabadian ke surga-NYA kelak. 

8. Secara khusus juga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak 

Henniy Astianto, yang atas kebaikan Bapak Ahrnad Husni, S.H., M.H., selalu 

membukakan pintu rumahnya untuk penulis dapat berteduh dengan --cuma- 

cuma" selama awal-awal kuliah di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII ini. Rumah beliau yang jaraknya 

hanya 500-an M dari kampus Tamansiswa, sangat inembantu penulis terutama 

ketika harus mengerjakan tugas yang lnendesali untuk diselesaikan. Jarak yang 



dekat sangat meringankan beban penulis. Di samping itu, juga kepada Mas 

Giman yang selalu masih dalam keadaan terlelap tidur, harus membukakan 

pintu rumah sekitar pukul 3-an menjelang subuh untuk meinpersilahkan 

penulis masuk. Terimalah Mas Giman sekedar ucapan terima kasih ini. 

9. Kepada seluruh guruku sejak penulis diajari menulis dalam "sabak dan gerip" 

di Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah Dasar), SMP, SMA, sainpai di 

perguruan tinggi yang tidak mungkin .disebut satu persatu. Terimalah sekedar 

ucapan terima kasih ini. Engkau semua telah menorehkan tinta emas dalarn 

kehidupanku untuk menjadi orang yang bergelut menimba, mengembangkan, 

dan berbagi ilmu, sekaligus mengikuti jejakmu sebagai guru. 

10. Terkhusus kepada Alinarhum Bapak K.H. Kholil, guru Madrasah sewaktu 

penulis masih di kampung halaman nun jauh di peloksok perbatasan paling 

timur Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Engkau telah meletakan pondasi 

penguat keimanar~ penulis kepada Allah SWT. Engkau telah memupuk 

keyakinan kepada penulis, bahwa setiap aktivitas seorang muslim, harus 

senantiasa diniatkan dalarn rangka mengabdi dan 'ibadah kepada Allah SWT., 

terlebih dalam mencari 'ilrnu. Terimalah sekedar ucapan terima kasih ini, 

semoga seluruh ilinu yang telah engkau bagikan dan tanamkan kepada penulis 

khususnya dan kepada murid-muridmu jfang lainnya, menjadi ainal shaleh 

yang dilipatgandakan ganjaran dan pahalanya, serta senantiasa mengalir 

menemani dan menyertai perjalanan hidup abadimu guruku. 

11. Kepada seluruh staf adininistrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

Kalian semua ~neinilik-i kontribusi tersendiri dalain usaha penulis 



menyelesaikan tugas keilmuan ini. Tanpa bantuan kalian, khususnya Kang 

Gun Gun, naskah ini tidak akan pernah sampai pada bentuknya seperti ini. 

Terima kasih Kang Gun Gun atas kontribusi yang berbeda dari yang lainnya. 

Di balik semua terima kasih itu, pada kesempatan ini ingin menyampaikan 

khidmat dan baktiku kepada Ibunda Kenah yang masih bersaina penulis di alaln 

fana ini. Ibu, terimalah terima kasih ananda atas seluruh kasih sayang, dorongan, 

semangat, dan do'a-do'a Ibu. ~ n a n d a  tahu Ibu, di keheningan malam engkau 

selalu bangun dan bermunajat kepada-NYA untuk penulis dan adik-adiku lainnya. 

Engkau memenuhi segala kebutuhan penulis dengan tiada pernah meminta balas. 

Rabb, limpahkanlah kesehatan, rahrnat, kasih sayang, dan cinta-MU kepada 

Ibundaku yang senantiasa tiada pernah berhenti mengasihi, menyayangi, dan 

mencintai penulis dengan do'a-do'anya. 

Begitu juga kepada adik-adiku: Rosih dan suami Mang Cono, Dadi 

Iskandar dan Isteri Neng Tijah (almh.), Mae, Engkos dan Isteri Sabariyah, serta 

seluruh keponakanku. Terilna kasih atas perhatian serta dorongan doa kalian 

untuk kakakrnu. 

Kepada Ibu angkatku Ema Hj. Uwi dan kedua ayahku -ayah kandung 

Bapak Kiwa dan ayah angkat Abah H. Wihanja, serta kedua kakak angkatku Aa 

Drs. Aljuln Kusmana dan Euceu Iting, yang pada hari ini lnereka semua telah 

menghadap MU Ya Rabb, sehingga tidak sempat menyaksikan penulis menikmati 

kebahagiaan ini. Hanya iringan do'a yang penulis panjatkan kepada-MU. Rabb 

izlnkan dengan ridlo-MU, Engkau menempatkan mereka seinua dl sisi NIU. 

Satukan dalam kebersamaan sebagaimana mereka bersatu dan bersama-sama 
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ketika di alam fana ini. Lapangkan dan terangkan di alam kuburnya dengan 

limpahkan rahmat, karunia, kasih sayang, dan cinta-MU, sebagaimana mereka 

semua telah melimpahkan kasih sayang dan cintanya kepada penulis yang tiada 

pernah meminta balas. Rabb, ampuni seluruh kekhilahn, kesalahan, dan dosa 

mereka, dan jadikanlah seluruh amal kebajikannya sebagai bidadari-bidadari yang 

senantiasa menyertai mereka sejak di alam barzah kini sampai di hari qiyamat 

kelak, dalam menuju alam keabadian Surga-MU. 

Kepada ketiga adik ayahku yang masih bersama penulis: Mang Uje Abdul 

Azis dan Bi Eyeh, Mang Sarju (alm.) dan Bi Odas, dan Mang Darlan dan Bi 

Entjih. Sejak kepergian ayahandaku, ayah angkatku, dan ibu angkatku, emang dan 

bibi berenamlah yang menjadi pengganti sekaligus tempat penulis berbagi. 

Terimalah ucapan terima kasih dan khidrnat ananda dengan tulisan ini. 

Kepada Ibu dan Bapak Mertua: Hj. Salmah dan Atuk Atan Izhar, serta 

kakak-kakak ipar dan keluarga: Abang Syafrizal dan Kak Ar; Kak Hamidah dan 

Mas Budi; Abang Syamsul Bahri dan Kak May; Kak Hazizah dan Bang Tresna; 

dan adik-adik ipar penulis Mohammad Syaiful dan Ayuna; Anita Intanika dan 

Ivan; Winda Sari Ayu dan Emen; cian Adi Sofyan dan Mery. Terima kasih atas 

perhatian dan dorongan serta doa-doanya. Mudah-mudahan segala perhatian, 

kebaikan, do'a Emak dan Atuk serta kakak-kakak dan adik-adik yang dilimpahkan 

kepada penulis, diberikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda dari-NYA. 

Terakhir terima kasih penulis ingin disampaikan kepada isteriku tercinta 

Ariyat~ Fitri, dan buah hati tersayang: Fltriani Wulandari, Aggi Gusdiniard~, 

Astrid Nurulhayati, Agung Syaeful 'Adl, Nabil Aldiyafif, dan Nad~f Asywaq, 
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serta cucuku Kafka Aditya Darmawan dan Meisyara Risnaya Gustian. Juga 

kepada menantuku Sonny Darrnawan dan Andry Gustian. Terima kasih atas 

pengertian kalian yang telah banyak mengorbankan hak-hak kalian sehlngga tidak 

lnendapat perhatian yang seinestinya dari papahmu. Namun senyum, canda, tawa, 

guyon, dan tangisan kalian, adalah sumber inspirasi, semangat, dan energi yang 

tiada tara bagi papahrnu. Kepada almarhum anakku Naufal Syaqief Rusfidinata 

yang berpulang tepat di hari terakhir tahun ketiga usiamu. Terima kasih sayang. 

Maaflcan segala kekhilafan dan kealfaan papah dalam memperhatikan dan 

membimbinpu. Papah iringkan harapan dan doa kepada-NYA, jemputlah bunda 

dan papahmu kelak menuju surga yang selama ini engkau tinggali. 

Di atas semua rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut 

maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, penulis hanya mampu 

menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan 

dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, hidayah, dan inayah-MU, serta 

jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis, 

sebagai amal shaleh yang Engkau lipatgandakan ganjaran dan pahalanya, dan 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengambil sedikit dari sekian banyak persoalan tata negara 
Indonesia, yaitu tentang: PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEIVENTAS1 
KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA. Tujuan penulisan ini sederhana, 
yaitu hendak menemukan landasan yang tepat mengenai pemilu sebagai 
iinpleinenasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 

Menyangkut pemilu, sudah menjadi tradisi yang "untuk sementara" sulit 
untuk ditolak kehadirannya, terutama dalam rangka mempertemukan dua konsep 
keiataiicgai-aan. deiiiokrasi &lain kor~sep nega-r-a modei-ri fiiatiorr st3tc). Szcara 
klasik, demokrasi hanya akan tumbuh dalarn susunan negara yang kecil dan 
sederhana. Sementara Indonesia adalah sebuah negara bangsa dengan berbagai 
problematik ketatanegaraannya. Pemilu adalah jalan tengah mempertemukan 
keduanya yakni inewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara bangsa, dengan 
konsep demokrasi penvakilan (representatives or indirect democracy). 

ULTD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan, menganut kedua 
ajaran ketatanegaraan itu. Kedaulatan rakyat sebagai politik negara, ditentukan 
&lam Pasal 1 ayat (2). Meski berbeda rumusannya, antara sebelum dan sesudah 
perubahan, tapi maksudnya sama, bahwa kedaulatan itu adalah milik dan ada pada 
rakyat Itldoi~esia. Tidak pernail sekali-kali aka11 berpit~dah atau dialilkan k e p h  
pihak lain. 

Menyangkut praktik pernilu di Indonesia, setidaknya sampai dengan 
pemilu tahun 2014 yang lalu, sudah terlaksana 1 1 kali. Bahkan kalau digabungkan 
dengan praktik pemilihan kepala daerah yang dimasukkan sebagai rezim pemilu, 
pengalamannya jauh lebih banyak lagi. Sebuah pengalaman yang cukup, dalarn 
memberikan rnakna pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Namun, dari 
catatan yang ada, masih mengakui kalau pemilu pertama tahun 1955 lah, pemilu 
terdemokratis dalarn sejarah pemilu di Indonesia. Artinya, seluruh pemilu 
berikutnya, kurang atau bahkan tidak demokratis. 

Berdasarkan keadaan itu, penulis hendak meneliti masalah ini dengan 
berparlgkal pada tiga pertanayaan pokok, yaitu: a. Apakah konsep kedaulatan 
rakyat dalam Pasal I ayat (2) baru, merupakan konsep kedaulatan rakyat yang 
dikehendalu UIJD 1945?; b. Apakah pemilu yang terselenggara selarna ini sudah 
merupakan i~nplementasi kedaulatan rakyat menurut ULTD 1945?; c. Model 
peiniiu yang bagaimanakah untuk inasa depan Indonesia inenurut UUKI i9.1.5'7 

Untuk meneliti masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuriQs normatif. Maksudnya, obyek 
penelitian ini adalah aturan-aturan hukurn yang berlaku menyangkut kedaulatan 
rakyat dan pemilu. Selanjutnya untuk melengkapi pendekatan di atas, juga 
dilakukan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif Dua pendekatan ini 
dilakukan, liarena sudah ~nenjadi karakter ilinu hukum pada urnurnnya dan huku~n 
tata negara pada khususnya, selalu membutuhkan pendekatan historis dan 



perbandingan untuk lebih meningkatkan pemahainan dan pengembangan hukum 
negara. 

Untuk melengkapi metode dan pendekatan penelitian di atas, pengkajian 
dilakukan dengan menggunakan teori kedaulatan rakyat; teori negara hukum dan 
negara berkonstitusi; dan teori hak asasi manusia. Untuk membulatkan analisis 
berdasarkan ketiga teori di atas, penulis melakukan perbandingan dengan teori 
hukum Islam, sebagai agama yang rahrnatan lil alamin. 

Sebagai simpulan dijumpai, bahwa konsep kedaulatan rakyat yang diatur 
dalanl keteiltuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, merupalcan konsep kedaulatan rakyat 
jrang dikehecdaki oleh UUD 1945. Mengenai pemilu yang terselenggara selamz 
ini, dapat dikatakan hanya pemilu pertama tahun 1 955 yang mencenninkan 
kedaulatan rakyat tennasuk pemilu terdemokratis. Pemilu-pemilu selanjutnya, 
tidak cukup mencerminkan sebagai impleinentasi kedaulatan rakyat, kecuali 
pernilu pertama di era reformasi tahun 1999. Adapun mtuk pemilu Indonesia ke 
depan, pilihannya meng-makan sistem distrik, untuk tujuan menghasilkan walul 
rakyat yang responsif, sekaligus sebagai wahana pendidikan politik rakyat secara 
sehat, dan badan penvakilan rakyat disusun dengan sistem dua kamar. 

KATA KtJNCI: Kedaalatan rakyat, demokrasi, dan pemilu. 
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This research took i.s.sue.s on Indonesia constitzrtional law, which is.: 
GLNEIIIAL E L K 1  'ION AS AN IMI'LEMLNTA TION OF PEOI'LL; 
SOTEREIGNTY IN INDONESIA. The objective of this s t t /~J~,  is simpl',, that is 
going to j~nd  tlze exact ground of the general elections as an impfementation of 
people sovereignty in the Indonesia con.stitutiona1 experiences. 

C,'urrently general election lzas become a tradition that hard to resist its 
preserzce, especially in tlze~frumework to cope with two concepts of constitutional 
terin: democrucy in concept oj'the nation state. Classically, democracy will be 
growirig irr ilze sn.rull urrJ si/rry:e slult. siiuciur'e. rbleurr~vhile Irru'ctrresiu is u rruiiirii 
stute with a problematic variety of political subdivisions. General election is n 
middle ground to meet both terms, which are to embody the people sovereignty 
within nation state and the concept of representative democracy (indirect 
democracy). 

Both before and ajler a~nen0,mnt; IKrL;, 1945 hcrs embrace !hose 
constitutionnl doctrines. As a state policy, people sovereignty defined in Article 1 
(2). Although stipulated in drflerent formulation but the idea is similar, that 
sovereignty belonged to the people of Indonesia. It will never shrp or be 
transferred to another party. 

Reguru'irzg  he praclice of qeneral elec/iorzs in in done sic^, il has been done 
1 I times since 1955 to 201.1. CYhin it is combined with local elections, as part of 
general election regime, the experience is more than enough. It slzould giving 
considerable experience to bear in mind thut election is the implementation of the 
 people!^ sovereignty. However, from the eristing record, it still admits that I955 
.first general eiectior~ was more democratic election than next election. It means, 
all the next election, less or even not denzocratic. 

Based on tlze circumstances, the authors wanted to examine this issue @om 
the tlzree principal questions, namely: a. Does the concept of people sovereignty 
in a new Article I (2), suitable with the concept of people sovereignty on IJUD 
1945?; b. Does elections that held so far has been compatible to the 
itnplementation people sovereignty according to the lib59 19457; c. Which model 
qf eleclion will suilable for the.fulure of Indonesia according to the UUD 19-45? 

In this research, the author used quulita~ive descriptive method with 
juridical normative approach. It means, the object of this study is the legal rules 
tlzat still valid concerning the people's sovereignty and elections. Furthermore, to 
co;;ip~e7;zsji; ;jre a,$ove aFFroac]i, aii;,li,7i' a/scI . Z.YC J - j :....-:A. LC, rui~ul -.-, ~t3li2jiiil'i~'tiiZ 27id 
historical approaclz. Those approaclzes used because it :s become tlze character of 
legal science in general and con.stitutiona1 law in particular. Historical and 
comparative approach is alwuys need to improve the understanding and 
developrnent of state law. 

'!b co.flfnlet~ fhg T ~ S L ' O T C ~  mcf!?:l?~dl: n.vd rr,proache,r crhove, .tl?i.~ re,~cr~rr!? 
using the people sovereignly theo~y; theory of state law and the state constitution; 
and the theory of'lzunzurz riglzti~. To rotind (,Jjrdze ~~nuZysi,s bu.ved oiz ~lzrec rheorie'v 
above, the crulhors conducled a compar.i.son will? tlze lslumic legal iheory, us a 
ruh~nrrt~m IiI Akcl~nin. 



In conclusion, the concept oj' people sovereignp which is regulated in 
Article I paragraph (2) ofthe UUJ) I945 is desired by the UUI) IY.15. Regarding 
to the elections that alread~~ held so .fur, the ,first election in I955 was denzocralic 
eleclion and reflects ofpeople sovereignfy. A further election does not reflecf the 
people !r sovereignly, especiully the first election in refonnut ion eru, in IY99. As 
~ Ib r  the furure Irid'onesian elecrions, it shali use tlze district sysl-em ~ b r  generuting u 
responsive pc-.(q.de represenlulive, u.s well us u vehicle .for polilicul edzdcalion in u 
heubhy manner, und the structure of' people repre,sentatives body muke u 
bicameral system. 

KEY WORD: Sovereignty, democracy, and general election. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu ha1 terpenting berkaitan dengan kelahiran dan eksistensi negara, 

adalah keberadaan konstitusi,' yang sewaktu-waktu disamakan dengan Undang- 

Undang Dasar (se1.anjutnya disingkat UUD).~ Namun sering pula tidak disamakan 

dengan UUD. Hal itu karena tidak semua negara di dunia ini memiliki UUD.~ 

Dalam UUD itu, akan dijumpai berbagai konsep kenegaraan yang dianut 

negara yang ber~an~kutan .~  Misalnya mengenai konsep susunan kekuasaan dalam 

' negara, apakah berbentuk susunan kesatuan atau federasi: konsep susunan 

pemerintahan, apakah berbentuk pemerintahan republik atau monarkhi 

Secara etimologis, istilah konstitusi dalarn Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari 
istilah asing "Constifirtion " dalam Bahasa Inggris atau "constituere " dalam bahasa Perancis, yang 
artinya "membentuk". Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia ini mengsndung persoalan 
tersendiri, karena memberi arti yarg berbeda. Kalau istilah "constih~tion" dalam Bahasa Inggris 
mengandung arti satu saja, yaitu menuju pada kaidah tertulis tertentu yang disebut UUD. Tapi 
da!am Bahasa Indonesia, istilah knnstitusi di dalamnya meliputi dua kaidah pokok yang ada dalam 
negara, yaitu kaidah ketatanegaraan tertulis khususnya UUD dan kaidah ketatanegaraan tidak 
tertulis yang disebut konvensi ketatanegaraan. Mengenai konvensi ketatanegaraan, dijelaskan oleh 
A.V.Dicey sebagai "the convention of the constitutions as constitutional morality". Lihat 
A.V.Dicey. An Introductiotz to the Shrdy of the Law of the Constitzrtions, l0&.ed., EL&S and 
MacMillan, London, 1967 (reprinted), hlm. 417-418, 424. Lihat juga Sir Ivor Jenning, The Law 
cmnd The Constitution, 4&ed, University of London Press, London, 1956, hlrn. 80 dst. Dalarn 
Bahasa Indonesia dapat dibaca Bagir Manan, Konverisi Ketatanegaraavt, FH-UII Press, 
Yogyakarta, 2006. 

Lihat di antaranya Sri Soemantri, Prosedur h n  Sistem Perzrbaharl Konstillisi, Alumni, 
Edisi Kedua, Cetakan Ke-1, Bandung, 2006, hlrn. 1. 

3 Paling tidak ada empat negara yang tidak memiliki UUD, yaitu: Inggris, New Zealand, 
Israel, dan Arab Saudi. Lihat Bagir Manan, Konvensi ..., op.cit.. hlm. 72. 

4 Ahmad Suicardja, Piugunz rU&iziuf~ &?I U~ida~zg-Uruiu~~g Dusu 1945: Kujiu>t 
Perbmdingar~ Tentang Dosar Hidup Bersanm Dolam Magmdat Yang Majemuk, UI-Press, 
Jakarta, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 5-6. 

5 Dalam banyak tulisan, sebutan kesatuan atau federasi selalu menunjuk pada bentuk 
negara. B. Sirnanjuntak, Tiga 1111 Dasor RI don Sekirw Permasalahnn, Tarsito, Bandung, Edisi 
Pertama, 1981, hlrn. 9. G.S. Diponolo, Ilmlr Negaro. Jilid 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hlm. 9. 
TOP: ,,, .- .e,,a r,r l.r,,cs ILu.LJ,ptual, arti bentuk negara adnlah jawabaa atas peitanyaan, ba.gainr;na cnra s x t u  
negara disusun, ditata, atau diorganisasi. Susunan negara itu sendiri dapat dilakukan melalui 
berbagai pendekatan. 



(kerajaan);6 corak hubungan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan 

eksekutif,' apakah menganut model sisteln pemerintahan8 parlementer atau 

presidensial, atau bahkan cenderung model sistern pemerintahan campuran9 antara 

parlementer dan presidensial; sistem pemencaran kekuasaan antara pemerintah 

pusat dengan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendahnya, apakah bersifat 

otonomi atau sentralisasi;1° corak hubungan negara dengan rakyat, apakah 

menganut konsep negara demokrasi atau t~taliterkedlktaturan;'~ dan berbagai 

konsep kenegaraan lainnya. 

6 Dua bentuk pemerintahan ini merupakan bentuk umum dan yang telah lama dikenal. 
Dalam hubungan ini, adalah Machiavelli yang menyatakan dalam memulai tulisan "II Principe" 
bahwa "semua negara adalah republik atau kerajaan". Lihat, Kranenburg d.k., Ilmzi Negara [Jmum, 
Pradnya Paramita, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 1986, hlm. 79. G.S. Diponolo, Ibidem. 

7 Kedrla kekuasaan ini diartikan dalam arti sempit, yakni kekuasaan legislatif sebagai 
kehasaan pembentuk nndang-undang dan kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang 
menjalankan pemerintahan secara nyata dan bertanggungjawab (kabinet). 

' ~ a l a m  ilmu huhxm tata negaia, istilah sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem 
hubungan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif, yang umumnya dinyatakan 
dalam bentuk pertanggungjawaban. Dan hubungan ini ada dua sistem pemerintahan, yaitu: sistem 
pemerintahan parlementer dengan karakter eksekutif bertanggungjawab clan bergantung kepada 
legislatif (it is immediately respon.sihle to parliament); dan sistem pe~ierintahan presidensial 
dellgall karaktel- eksekutif lepiis dari legislaiif yang discbut (the I ~ O I I  picrliuir~erits~y executive). 
Lihat C.F.  Strong, Modem Political Cmstibltions, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1966, 
hlm.73-74. Lihat juga Sri Soemantri, Sislem-Sistem Pemerirrlahan Negara-Negara ASEAN, 
Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 23 dst. 

Sri Soemantri, Ibid, hlm. 37-38. Dalam hubungan ini ada kontribusi kuat, bahwa sistem 
pemerintahan campuran atau yang oleh Saldi Isra disebut sebagai "semi presidensial", dapat pula 
terjadi &ibzt tnenwatnya prakik legislasi pzrlementer ddzm sistem pemerintahan presidensial, 
Lihat Saldi Isia, Pergtseran Fz~rzgsi Legslasi: Menpiatnya Model Legislasi Parlernenler Dalam 
Sistem Presidensial Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h!m. 2. 

10 Istilah pemencaran kekuasaan, umumnya hanya dikenal di negara yang susunan 
kekuasaannya kesatuan. Pemencaran kekuasaan dilakukan dalam bentuk otonomi dan tugas 
pembantuan. Atau tidak terdapat pemencaran kekuasaan salna sekali, kareua negara itu melnilih 
sentralistik. Adapun kekuasaan yang dipencarkan dalam otonomi, lebih bersifat administratif 
(administratiefechtstelijk), tidak bersifat kenegaraan (staatrechtstelijk). Bagir Manan, 
Menyongsorzg Fajar Otorromi Daerah, PSH-FH UIl, Cetakan 11, Yogyakarta, 2002, hlm. 105. 

l1 Istilah totaliter tidak selamanya sebagai kategori corak pemerintahan. Moh. Mahfbd 
MD. menyebut totaliter sebagai konfigurasi politik yang mempengaruhi karakter produk hukum 
yang dihasilkannya, yaitu memiliki karakter konservatif dan elitis. Moh. Mahfbd M.D., Politik 
H~~klnn L ~ Z  Ir?done.ri~~, LP3ES, Jakarta, 1998, hlnl. 2. Seluentara Soepotno nlenyatakan bahwa 
totaliter itu dikaitkan dengan "cita-cita mendirikan negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang 
tidak akan llleinpersatukall diri dengan golollgan yang terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi 
segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan', 
baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Lihat pandangannya itu dalam Moh:. 



Hence van Maarseveen inenyatakan bahwa UI,D adalah " ... a mean of 

forming the state 's own political and legal system"; "... a national document and 

as a birth certficate, and as a sign of adulthood and independence".12 T J L D  itu 

adalah alat untuk meinbentuk sistein politik dan sistem hukum negaranya 

sendiri." Atau dengan menggunakan pandangan Jaines Bryce seperti duktip C.F. 

strong14 "as afianze ofpolitical society, organizsed through and by law, that is to 

say one in which luw has established permanent ?institutions with recognized 

function and definite rights " (susunan masyarakat politik yang diorganisasi secara 

hukum, dibentuk secara tetap atau permanen, sekaligus menentukan fungsi dan 

hak-haknya). 

Hal senada juga dikemukakan seorang ahli hukuin Swiss, ~ o r ~ e a u d , ' ~  

yang inenyatakan bahwa: 

"A constitution is essentialy a law or political protection, a law of 
guarantees guaranteeing the nation against the usurpation of the 
authorities to which it neccessarily confides the exercise of the sovereign 
power, guaranting the minority against the omnipotence of the minorip" 
(secara esensial konstitusi adalah hukurn atau politik yang menjamin 
warga negara mempertahankan kedaulatannya dari kesewenang- 
wenangan, dan menjamin minoritas melawan kemahakuasaan kelompok 
minoritas lainnya". 

Atau secara lebih khusus lagi dinyatakan bahwa konstitusi "as describes 

the machinery of' government; it provides for various to be exercised by the 

Yamin, Naskah Persiwaii 11~JIl 1945, Jilid Pertama, Cetakan Kedua, Siguntang, Jakarta, 197 1, 
hlm. 117. Selal~jutllya, periksa pula catatan k&i No. 24, Suyru, 111111. 5. 

l2 Hence van Maarseveen (et.al.), Written Corntitation. Dikutip dari Sri Soemantri, 
"Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan", terkutip dari Dahlan Thaib dk. (ed.), Hukum 
dun Kekziasnan, FH UII, Yogyakarta, 1998, hlm. 94. 

l 3  Ihid, lhm. 95. 
13 C.F. Strong, op.cii., hlrn. 1 1 .  
l5 Diht ip  ciari Roger H .  Soltau, .4n !!rkodf!rticn ?rt Po?.itic.~, .s,Lcngmans, Green and Cc 

Ltd., Fifth Impression, 1960, Catatan kaki 1,  hlm. 113. 



government; and it enumerates certain rights that are retained by the people"16 

(gambaran tentang organisasi pemerintahan, penentuan tugas dan wewenang yang 

hams dijalankan, serta rincian hak-hak tertentu yang berlaku untuk melindungi 

rakyat). 

Dari gainbaran singkat di atas, nalnpak bahwa peran ULTD bagi sebuah 

negara, merupakan pennulaan dari segala macam kehidupan dalam negara. UUD 

merupakan pintu pembuka untuk memahami seluk beluk berbagai konsep 

kenegaraan negara yang bersangkutan.17 UUD itu merupakan "a document which 

sets out the framework and principles governing the operation of those organs".18 

(UUD itu adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok, serta 

cara-cara tugas pokok itu dijalankan oleh badan-badan pemerintahan negara yang 

bersangkutan). Konstitusi merupakan ha1 esensial bagi suatu negara dalam 

menentukan tugas-tugas kenegaraan dijalankan oleh pemerintah. "Consrtutron is 

very essential for each and every state for its smooth running of the 

administration by political heads". ' 

Bagi mereka20 yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan 

menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka UUD dipandang sebagai 

16 Robert K. Carr., et.nl., American Democracy in I'heow nnd Practice: Nntiorml, State. 
and Local Go\)ertzment, Holt, Rinehart and Winston, New York, Third Edition, 1961, hml. 50. 

" Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika Seblrnh Pengnntnr, Terjemahan Wishnu 
Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 251. 

l8 E.S.C. Wade et.al., Constittrtional Law: An Outlirze of the I m  and Practice of the 
fi?~.stinrtions, Jnncltrdzng Centml orid J,ocol C;o\)ernrnent, the Citizen and the State otd 
Adininisti-ative Law, seventhed', E.S.C. Wade and A.W. Bradley, Longmans, London. 1965, hl11i. i. 

l9 N. Jayapalan, Modertz Governments and Cowtitatiotzs, Atlantic Publishers and 
Distributors, New Delhi, 2002, hlm. 1. 

2 0 Kebanyakan ahli ilmu politik (t>oilificnl .scie~~tist) memandang negara sebagai 
organisasi pokok dari kekuasaan politik, dengan alasan sederhana dan kenyataan empirik, bahwa 
dalarn negara terdapat seb.~rang-h~ra.n.gnya tiga kekuasaani legislatif; eksekutif, dan yudikatif 
seperti diajarkan oleh Charles Baron De Montesquieu. Lihat dalan~, "L'Esprit Des Lois", Edisi 



lembaga atau kurnpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dalam 

negara, dibagi di antara berbagai lembaga kenegaraan yang ada. Itulah yang 

pernah dikatakan Herman ~ i n e r , ~ '  bahwa UUD itu "as the autobiography of a 

power relationshzp" atau riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. 

Dari sekian banyak konsep kenegaraan yang umum dan selalu ada dan 

diurai dalam setiap UUD, salah satunya mengenai keda~ la t an ,~~  sebagai asal-usul 

kekuasaan dan peiiyebab sahnya negara memiliki dan menjalankan k e k u a ~ a a n . ~ ~  

Tentang konsep dan model kedaulatan apa yang dianut suatu negara,24 dan 

Bahasa Inggris, Thomas Nugent, Ihe ,Spirit of the h v s ,  Haher  Press-Macmillan Publishing Co., 
Inc., New Yolk, 1949, hlrn. lvii. Di Indonesia, di antaranya dapat diikuti pandangarl Miriam 
Budiardjo, Dasur-Dasar IImu Politik, Cetakan keduapuluh tujuh, Gramedia, Jakarta, 2005, hlrn. 
38. 

Herman Finer, The 7heor-v and Practice ofModern Government. Methuen, 1932, him. 
96. 

'' Dalam sejarah perkembangan islanh khususnya semasa khaiifah Umar bin Khattab, 
istilah kedaulatan disebut juga imperium yang telah membuktikan kebesaran Islam dalam 
menaklukan kekuasaan Rumawi dan Persia yang pada waktu itu sebagai s 

buah imperium yang paling ditakvti. Keberhasila~ itu menjadi dasar terbentuknya 
kedaulatan Islam, -yang secara tegas dibangun atas kekuatan akhlak dan keimanar. yang teguh. 
Lihat, Muhammad Husain Haekal, IIrn~m,n hiit Khattnb: Scb7;ah tclaalt ntcnablcnn te~ztattg 
pertumbtrhan Islam h Kedaulatannya Masa Ihr. Terjemahan Ali Audah, Cetakan Kedua, Litera 
Antar Nusa, Bogor, 2001, hlm. xxii, xxvii. 

23 Paling tidak, dari 6 teori keabsahan kekuasaan negara, Haposan Siallagan (dk.), IImu 
Negara, UHN Press, Medan, 2008, hlm. 94-98, mengakui kalau teori kedulatanlah yang paling 
mendekati kenyataan. Uraian lebih dalam lagi tentang kedaulatan rakyat, selanjutnya telaah uraian 
Mohammad Hatta Kcdatrhtarl Rukyat, i lsaha Nasional; Surabaya 1986, hlrn. 12-1 1. Kasman 
Singodimejo, Masalnh Kedazrlatan, Bulan Bintang, Jakarta, 1978. Dalam pandangan mereka 
berdua, maszlah kedaulatan ini merupakan ha1 yang paling penting dan menentukan dalam 
hubungannya dengan negara dan kekuasaan negara. 

24 Secara teoretik, konsep kedaulatan diajarkan dalam sekurang-kurangnya lima macam, 
yaitu: Kedaulatan Tuhan; Kedaulatan Raja; Kedaulatan Negara; Kedaulatan Rakyat; dan 
Kedaulatan Hukum. Jim1 y Asshiddiqie, Gugusutz Kedu~rlrt~tr Rukyut dulun~ Kor~sfitusi durz 
Yelahanaannya di Indonesia, Ichtir Barn-Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlrn. 10. Menurut Solly 
Lubis hanya ada elnpat jenis, minus kedaulatan raja. Lihat dalam bukunya, IImu Negara, Alunmi, 
Bandung, 1981, hlm. 49. Sri Soemantri, "Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945", 
dalam Padmo Wahjono, (Ed.), Beberapa Masdah Ketatanegaraan di Indonesia, Rajawali, 1984, 
hlm. 67. Sementara menurut Kasman Singodimejo, juga menyatakan ada lima macam kedaulatan, 
yaitu kedaulatan manusia. Di sanlping itu, Kasman memberi sebutan k h u s ~ ~ s  untuk kedaulatan 
Tuhar~ dengar1 menyebut keuhuiczr~al Aiiuh, dan kedaulatan rakyat disebut kedaulatan umnwr. Lihat 
dalarn Kasman Singodirnejo, op.cit., hlm. 24. Selanjutnya, juga terdapat perbedaan pandangan di 
antara para ahli, terkait dengan urutan munculnya kedaulatan-kedaulatan ini. Harnid S. Attamirni 
menenlpatkan kedaultan rakyat dalanl urutan nomor 2 setelah kedaulatan raja. Lihat dalam 



bagaimana konsep kedaulatan itu dijalankan dan diterapkan dalam kenyataan, 

umuinnya senantiasa didekatkan dengan nilai-nilai filsafat kehidupan rakyat 

negara yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

Namun demikian, berdasarkan kenyataan yang ada, hampir dipastikan 

kalau seluruh negara, atau sebagian besar negara modern,2%onsep kenegaraannya 

senantiasa didasarkan pada ajaran kedaulatan rakyat (volks-so~veretnttett),2~ yang 

"sering" didekatkan dengan republik atau d e m ~ k r a s i . ~ ~  Dalam konsep kedaulatan 

r a l ~ ~ a t ? ~  sudah semestinya seluruh urusan masyarakat, apapun bentuk dan isinya, 

bukunya, Peranan Keputusan Presiden Kepublik Indonesia d a l m  Penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 129. Sementara itu, Moh. Kusnardi dan 
Bintan P.. Saragih, menyebut kedaulatan rakyat pada urutan ketiga setelah Kedaulatan Tuhan dan 
Kedaulatan Raja, disusul kemudian dengan Kedaulatan Negara dan Kedaultan Hukum. Lihat 
dalam bukunya, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 1 18. 

25 Dahlan Thaib, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 dan Tmplementasinya 
dalam Prakteic Ketatanegaraan (Stucii Tentang IviPR Sebagai Peiaku Kedaulatan hicyat 
Sepenunnya)", Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2000, hlm. 1 .  

26 Dalam hubungan dengan organisasi negara, istilah negara modern selalu didekatkan 
dengan konsep demokrasi dan pembatasan kekuasaan, dan prototipenya juga selalu menunjuk 
negara-negara di "jazirah" Eropa dan Amerika. Lihat misalnya dalam R.M. MacIver, The Mocien~ 
State, Oxford University Press, London, 1955, hlrn. 133. Selanjutnya, untuk istilah modem baca 
jugn, .&dul Fitriciadn Azhii, Rc"ko~.;rtrksi Trudjsi BcrIrcgc7rc; ~a/n??7 LTLrD 1945, GE?"T4 
Publishing, Yo~akar ta ,  2014, hlm. 9. 

27 Kedaulatan rakyat ini oleh Notonagoro disebut sebagai asas politik negara yang 
merupakan salah satu pokok kaidah fbndamental negara (staatsiirdamentaInorm) di samping asas 
tujuan negara keadilan sosial, dan asas kerohanian negara Pancasila, yang kesemuanya dimuat 
dalam Pembukaan UUD 1945. Ketiga asas ini merupakan refleksi konkret dari Proklamasi 17 
Agustus 1945. Karena itu; Pembukaan lJIJD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dan terpisah 
dari UUD, dan tidak dapat d i s e n ~ ~ h  oleh perubahan-perubahan formal seperti terhadap UUD. 
Notonagoro, Pemboehan Oegdang-Oenhng Dasar 1945 (Pokok kcrihh fundamenti1 Negara), 
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1957, hlm. 27-28. Lihat pula Ismail Suny, Pergeseran 
Keklrcrsaan Eksekutg Aksara Baru, Jakarta, 1977, hlm. 14. Namun begitu, meski kedaulatan rakyat 

6 6  aclalah kerakyatan, tapi tidak selamanya berarti demoluasi. Lihat Bagir Manan, Hubungan Antara 
Pusat datl Daerah Berdasarka~l Asa.s Desentralisasi Menl~rut UUD 1945", L)i.sertirsi, Fakultas 
Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, catatan kaki No. 48., hlm. 37. Lihat Pula 
Jimly Asshiddiqie, Ciagasan Kedaulatan liakyat Ualant Konstitusi dun Pelaksanaannya di 
Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 11 .  

28 Bagir Manan, Teori &ir PoIitik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan 
Pertama, 2003, hlrn. 24. 

29 Membicarakan kedaulatan rakyat, berarti nienibicarakan mengenai konsep kekuasaan 
tertinggi dalanl negara. Periksa Mahkamah Konstitusi, Ncrskah Kontyrehensif l'enrbahuir Undang- 
UrrJnlrg DLTSL~~' Nega~.ct Hepublik bra'oiresiu Tah.rm 1945: Lafm Relcrk~7irg, Proses, Jut1 Hcrsil: 
Perzrhnhatl 1999-2002, "Buku 11, Sendi-sendi Fundarnen Negara", Sekretariat Jenderal dan. 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hln1. 53. 



harus diurus dan diatur sendiri oleh mas~arakat,~' dan pelaksanaannya dilakukan 

secara dem~kratis.~ 

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan konsep, demokrasi pun 

mengalami perkembangan pemikiran dan k o n ~ e ~ . ~ ~  Di antaranya seperti dijumpai 

dalam rumusan Declaration of Independence, mengartikan delnokrasi "us u 

government of the people, by the people, and to flze peopie ".33 Suatu pemerintahan 

yang sengaja diselenggarakan oleh dan bersama-sarna dengan rak~at , '~  atau 

pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai hulu sekaligus m ~ a r a n y a . ~ ~  

30 Raja Edward ke-I1 yang berkuasa di Inggris antara tahun 1307 - 1327 pernah 
mengatakan bahwa "apa yang mengenai sekalian orang, harus disetujui oleh sekalian orang, dan 
ditempatkan dalam undang-undang yang dibuat parlemen". Lihat Sunario, Sisfem Purlementer, 
Sistent Pnrtai, d m  Sistem Pemilihnn, Tintamas, Jakarta, 1950, hlm. 15. Sementara itu, dikatakan 
pula ba.hwa "Pemerintahan rakyat membawa tanggungjawab kepada segala golongan dalam 
menentukan nasibnya sendiri". Lihat Mohammad Hatta, Demokrnsi Kita, Pikirnrt-pikircm Tentang 
L)emokrasi dnn Kehtrlatair Kahar, Sega Arsy, Bandung, 2008, hlm. 90. 

31 Meski demokrasi dianggap sebagai corak pemerintahan terbaik di antara corak 
pemerintahan yang ada, tapi yang pasti, demokrasi itu selain memiliki arnbiguitas pemikiran dan 
pemahaman, juga tidak serta merta menjamin suatu pemerintahan dilaksanakan secara demokratis. 
Ambiguitas itu didekatkan dengan mengukur baik buruknya demokrasi dari sisi kesejahteraan 
rakyat. Pertama, sepanjang demokrasi hanya berbicara proses menyangkut keterlibatan rakyat. 
dalatn mel~e~ltukan kebijakaa publik, tapi tei-lepas delgan kesejalrtel-am rakyat, selungga meiljadi 
otoriter, dan itulah seburuh-buruknya demokrasi. Kedtm, meskipun pemerintahan yang ada 
menunjukan otoriter, tapi jika semua kegiatan kenegaraannya berorientasi pada upaya membangun 
kesejahteraan rakyatnya, itu adalah negara demokrasi yang sesungguhnya. Lihat Mahfitd MD., 
Pergulatan Politik dnn Hukum di Itzd~nesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 5 1. 

32 Meski demikian, "sitit dan tujuan demokrasi tidak berubah yakni menegakkan 
kepentiwan bersama dan menjzga equilibrium sosial dalam suatu konmitzs masyarakat nega.ran. 
Sudjono Djojoprajitnc, Demokrasi Kita Ala Hatta Dalanl Teori & Pr~ktek, LPPM Tan Malaka, 
Jakarta, 2008, hlm. 2. 

33 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UVD 1945, Alumni, 
Bandung, 1983, hlm. 1. Mengenai apa makna di balik kata-kata pemerintahan rakyat di atas, 
selanjutnya dapat dibaca dalam Dede Rosyada e t . d  (eg ,  Civic .UI~CL~~~O~I:  Dernokr~~si, H L I ~  Asasi 
Murz~rsiu. dutz Mu.syuruht M h n i .  1CC:E U I N Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, Jakarta, 
2003, hlm. 1 11. Namun begitu, dengan mencermati pandangan Rousseau bahwa kalau demokrasi 
diartikan menurut kata-katanya, maka pemerintahan seperti itu tidak ada dan tidak akan pernah ada 
dalam kenyataan, karena bertentangan dengan kodrat alami yang wajar, jumlah rakyat yang 
banyak memerintah jumlah rakyat yang sedikit. Lihat Jean Jacques Rousseau, Kontrnk Sosinl. Alih 
Bahasa Sumardjo, Erlangga, Jakarta, 1947, hlrn. 57. Maurice Duverger, Teori dan Praktek Tata 
Negara, Terjemahan Suwirjadi, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1961, hlm. 7. 

34 Jimly Asshiddiqie, Kor~stit~~si dm1 Kon~tiCihrsionalisnze frtdone.sia, Cetakan Kedua, Edisi! 
Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 70. 

35 Dahlan Thaib, Konsepsi . . . ,  cpcit., hlm. 14. Dalam hubungan ini S.E. Finer 
meilentukail ada tiga karakter pemerintahan berkedaulatan rakyat, sebagai pemerintahan yang: (a) 



Sebagai bentuk keumuman negara modem, konsep kedaulatan r a l ~ ~ a t ' ~  

juga dijumpai dalam ULTD 1 9 4 5 . ~ ~  Namun begitu, tidak dalam pengertian sebagai 

konsep yang baru lahir tahun 1945. Konsep kedaulatan rakyat (di) Indonesia - 

demikian dikeinukakan Jimly Asshiddiqie-"telah menjadi topik dan polemik 

intelektual di antara para pejuang pergerakan kemerdekaan di sekitar dekade 

tahun 1930-an", inelengkapi perdebatan dan diskusi orang tentang sejumlah 

konsep ketatanegaraan modem lainnya, seperti konsep negara hukum (rechtsstaat, 

atau negara hukum (the rule of law), dan konsep Hak Asasi Manusia  HAM).^' 

Karena itu, ketika bangsa Indonesia menentukan politik negara kedaulatan 

rakyat, tidak diniatkan untuk berhadapan dengan kesulitan pemahaman, terutarna 

di antara para perumus dan penyusun UUD 1945, melainkan lebih didasarkan 

pada kemapanan pemahaman konsep kenegaraan yang dipilih. 

Secara formal, gagasan kedaulatan ralqat ini pertama kali dijumpai dalam 

naskah Piagam ~akar ta~ '  yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945 yang 

memiliki kekuasaan terbatas atau dibatasi; (b) mengakui kemajemukan masyarakat (piuralistik); 
dan (c) mewujudkan toleransi dalam peri kehidupan bernegara dan bermasyarakat." Lihat, S.E. 
Finer, Comparatir~e Government, Pinguin Books, London, 1978, hlrn. 64-65. 

36 Dalam perbendaharaan agama Islam, kedaulatan rakyat diterjemahkan dari kata "Uli a1 
Amri", yang derajat ketaatan kepadanya setingkat di bawah ketaatan kepada Rasulullah. Zainal 
Abidin Ahmad, [menrtangun] Negara Islam. Pustaka Iqra, Yogyakarta, 2001, him. 65. M. Quraish 
Shihab, Ftru-tv~mi Al-Q~tr'ati: Tilfsir IliL-~idtu'z &as Pelbagai PCISW~CZII Umat, Mizan, Cdakan 
VIII, Bandung, 1998, hlm.427. 

37 Setelah Perubahan Keempat tahun 2002, nama resmi UUD ini disebut "Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang kalau disingkat menjadi "UUDNRI 
Tahun 1945". Dalam tulisan ini, dengan tidak bermaksud menafikan nama resmi di atas, sekaligus 
dalam rangka kemudahan penulisan singkatan dan pemahaman yang sudah membumi, penulis 
akm tetEF mengguna!t,an singG,~txn poguler UUD 1945, ymg miksudnya sama d q a n  n m a  resmi 
di atas. 

38- Jimly Asshiddiqie, Gagasan ..., op.cit., hlrn. 2-3. Konsep negara hukum dan HAM, 
sudah dibicarakan orang jauh sejak abad 17. Bahkan labih tua lagi sejak zaman Plato menulis 
nomoi, sekitar 300 tahun sM. Meski di situ masih dalam konsep negara hukum yang sederhana. 
Tetitarig I - I M  juga lebih tua, yaitu sudah dipikirkan oleh John Locke. Tapi ulituk konsep negara 
hukum modern, gagasan liegara liukum dan HAM memang baru n1enielan.q pertengaahan abad 20. 

'' Gagasan kedaulatan rakyat dalam tata negara Indonesia, telah muncul pada sidang 
pertama BPUPKl 29 Mei s.d. 1 Jurli 1945. Tapi difornlalkan sebagai gagasan kenegaraan memang 



berisi prinsip-prinsip atau pokok-pokok terpenting kenegaraan." Pada ~ l i n e a ~ '  

Keempat Pembukaan UUD 1945, dijumpai untaian kalimat: 

"..., maka disusunlah Kemerdekaaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan 
Negara Republik Indonesia yaig ber-kedaulutun rakyat deligal berdasar kepada 
Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipirnpin oleh hik~nat kebijaksanaan dalarn 
permusyawaratan/perwClkilan, serta dengan inewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia." (kursif - pendis) 

Isi alinea keempat ini merupakan i n t i ~ a r i ~ ~  dari seluruh isi Pembukaan 

UUD 1945 sebagai cenninan dari berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia." Di dalamnya antara lain memuat dasar filosofis negara Indonesia 

berupa rurnusan sila-sila ~ a n c a s i l a , ~ ~  sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia; tujuan dan tugas pemerintahan negara; termasuk kedaulatan r a l ~ ~ a t . ~ ~  

setelah dimuat dalam Piagam Jakarta, yang oleh Endang Saefbddin Anshari, disebut sebagai 
Naskah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Lihat dalam tulisannya, 
Piagam Jakarta 22 Jurii 1945: Sebuah Konsensirs Nasional Tentang Dasar Negara Republik 
Indonesia (1945-I949), Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 29-30. Selanjutnya, Piagam Jakarta 
ini hams dianggap sebagai naskah formal pertama, karena dilahirkan dari kesepakatan yang 
dicapai oleh Panitia 9 bentukan RPTPKT yanz juga men~pakan hadan fnrmal pertama yang 
merealisasikan gagasan kemerdekaan Indonesia Memang rumusan sila-sila Pancasila yang formal 
diakui adalah yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan merupakan bagian dari UUD 
1945. Lihat Nugroho Notosusanto, Nnskah Pancasila da,~ Undarig-Urihng Dasnr I945 yang 
Otentik. Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan kedua, 1979. 

40 Notonagoro, Pemboekaan . . . , op.ciL, hlm. 4 .  
41 Notonagoro tidak menyebut alinea sebagaimana pemahaman umum yang berlaku, tapi 

menggunakan sebutan bagian. Sebutan itu dijumpai dalam uraian kalimat: "Susunan Pemboekaan 
terdiri atas empat bugiu~r Bagian pertama, bagian ke .. , dan bagian keempat yang me~igikrarkan 
pernyataan pembentukan Pemerintah Negara dengan dasar kerohanian negara yang lazimnya 
disebut Pantjasila". Ibidem 

42 Menurut Notonagoro. bukan hanya kedaulatan rakyat yang kategoris urgen bagi negara, 
melainkan termasuk keseluruhan naskah Pembukaan WD 1945 itu adalah urgen, kasena 
meruyaka~i Stuury*ur~ciCrn~et~r~~I~~~~'ni negara Republik Indonesia. Ibzu: lilm 27. 

43 Wheare menyebutnya "is nldeed the reslrltant of n pmnlZelogram of forces -polrticnl, 
economic, and social - which operate at the time of its adoption". (UUD itu berisi rekaman 
berbagai kekuatan dan peristiwa yang terjadi pada saat UUD itu ditetapkan). K.C Wheare, 
Modern Constitutions, Oxford University Press, London, 1966, hlm. 67. 

44 Sebutan Pancasila sebagai sebuah nama dari kumpulan nilai-nilai filosofis bangsa 
Indonesi:, ini, antuk pertama kalinya dilcemukalcan oleh S~ekarno pada Sidnng BPUPKl tanggal 1 
Juni 1945, yang dalam beberapa waktu kemudiannya sering disebut sebagai hari lahir Pancasila 
Lihat keterangan lengkapnya dalam Mohammad Yamin, op.crl., hlm.78 

45 Menurut Padmo Wahyoiio, pemuatan konsep kedaulatan rakyat dalam sistem 
tatanegara Indonesia, merupakan suatu keharusan sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, 



Namun jika dibaca secara seksama, selain ajaran kedaulatan rakyat, 

Indonesia juga menganut ajaran kedaulatan Tuhan, ajaran kedaulatan hukurn, dan 

ajaran kedaulatan negara." Nainun oleh Jimly dikatakan, bahwa kedaulatan 

negara sudah selesai dengan keberadaan negara Indonesia; kedaulatan hukum juga 

sudah selesai dengan ditetapkannya UUD 1945; dan kedaulatan Tuhan sudah 

dinyatakan secara jujur dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. A h m y a  

pilihan jatuh pada kedaulatan rakyat. 

Gagasan kedaulatan rakyat ini kemuQan dituangkan secara nonnatif ke 

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2 j, yang menentukan bahwa: 

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat". 

Penempatan prinsip kedaulatan rakyat, baik dalam Pembukaan UUD 1945 

maupun ciaiam ketentuan Fasai i ayat (2 j cii atas, menunjuicican secara jelas bahwa 

para founding fathers47 negara ini, telah secara sadar dan sengaja menempatkan 

berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Lebih jauh dijelaskan, bahwa 
prinsip kedaulatan rakyat ini hams menjelma dalam kedaulatan hukum yang menjadi dasar dari 
prinsip negara berdasarkan atas hukum, yakni hukumlah yang memerintah dalam negara. Padmo 
Wahjono, Negara Repblik Indonesia, Academica, Jakarta, 1980, hlrn. 11-1 5. 

46 Ajaran kedaulatan Tuhan dinyatakan secara tegas dalam alinea ketiga Pembukaan, 
da1a.m ka1ima.t "Ata berlcat Rahmat Al!ah . . .". Begitu juga rnengenai ajaran kedaulatan negars 
yang dimuat dalam alinea keempat, dalam anak kalimat "negara melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, dan . . . ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial". Berbagai ajaran kedaulatan di atas, meliputi kedulatan 
internal dan kedaulatan eksternal. G.S. Diponolo, Zlmu Negara, Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta, 
1975, hlm. 130. Sementara kedaulatan hukum dapat ditelaah dalam tengah-tengah alinea keernpat, 
yang menyatakan "Kemudian dari pada itu. ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Unkng Llasar Negara Indonesia, yang terbentuk . . . ". 

47 Untuk maksud yang sama, setidaknya dijumpai tiga sebutan berikut: tlie founding 
fathers (bapak-bapak pendiri); the fminding peoples (para pendiri); the fozinding lesders 
(para pendiri negara). Dalam hubungan ini menurut Moh.Mahfud M.D., sebutan-sebutan itu tidak 
begitu penting, tapi sejalan dengan Satjipto Rahardjo lebih menyukai sebutan the,foundingpeoples 
dari pada the .foi~txlitlg ,fnther.~, dengan alasan karena mereka yang terlibat dalarn rnenyusun 
rancangan Fenibukaan dan b'UD 1945 dahuiu itu, bukan hanya kaum laki-laki, tetapi juga kaum 
perempuan. Lihat Moh. Mahfud M.D., Perdebntm7 Hr~lnrrn Tntn Negnm Pnscn Anmndemeti 
Konstitttsi, LP3ES, Jakarta, 2007, catatan kaki Nomor 4, hlrn. xiv. Sementara Jirnly Asshiddiqie 

'lo 



rakyat pada tempat tertinggi dalam percaturan kehidupan kenegaraan. Atau secara 

sederhana, konsep kedaulatan rakyat itu hendak menjelaskan bahwa yang berhak 

menentukan wama kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, 

adalah rakyat Indonesia. Artinya, negara ini diperintah oleh kemauan rakyat yang 

t e ~ t i n ~ ~ i . ~ '  

Persoalan yang dihadapi keinudian adalah bagaiinana cara kemauan rakyat 

yang tertinggi itu, menyatakan kehendaknya dalarn negara bangsa (nation stute),JY 

yang tidak lagi berupa negara kecil, rakyat sedikit, dan urusan negara bersifat 

homogen, sehingga memungkinkan kedaulatan rakyat atau demokrasi dijalankan 

secara langsung (direct democracy). Negara bangsa adalah konsep negara terbalik 

dari negara dengan demokrasi langsung. Negara bangsa adalah negara dengan 

wilayah atau teritorial yang luas, jumlah rakyat yang banyak, dan berbagai urusan 

negara dan kemasyarakatannya yang cenderung heterogen, maka memerlukan 

mekanisme yang juga berbeda. Untuk itu, pilihan efektif di antara keduanya 

adalah, kedaulatan rakyat hams dilaksanakan melalui perwakilan (representatives 

democracy atau representatzves government). Artinya, hams menghadirkan dan 

mengadakan orang-orang yang akan menjadi anggota badan perwakilan, dengan 

cara-cara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. 

Berdasarkan uraian di atas, ada dua ha1 yang penting dielaborasi terkait 

mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu: pertama, menyangkut prosedur 

menyebutnyal'the jmndiiltg leaders" (para pendiri negara). Lihat Kata Pengantar Ketua 
h4ahkamah Konstitusi, Naskah . . . Buku ll, Sendi-sendi/Fundamen Negara, op.cil., hlm. xiii. 

48 Lihat di antaranya seperti yang diatur dalam Pasal 34 K . N S  1949; Pasal 35 UUDS 
1950. Termasuk dalain UDHR (Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia) pun, pengaturan seperti itu 
dijumpai dalam Pasal 23 ayat (2). 

49 Uraian lebih lailjut tentang negara bangsa (nation siate), dapat dibaca dalam Aidul 
Fitriciada Azhari, Hekontnrksl I'rac7'z.si Bernegulu Lblum UlJD 1945, Genta Publishing, 
Yogvakarta. 2014. hlm 12 



dan proses formal menghasilkan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan 

penvakilan untuk menyalurkan aspirasi dan kehendak rakyat yang tertinggi; 

kedua, menyangkut mekanisine substansial atau cara-cara kerja para wakil itu 

dalam badan penvakilan. Hal ini penting ditegaskan, karena, baik secara formal, 

belum tentu linier dengan kebaikan secara substansial. Begitu pula sebaliknya. 

Telah menjadi kesepakatan umum, bahwa mekanisme formal mewujudkan 

kedaulatan rakyat, khususnya dalam negara bangsa adalah melalui pemilihan 

umum (pemilu) yang dilaksanakan secara langsung dan bebas free election). 

Suatu pemilu dianggap bebas, jika diselenggarakan dengan berpijak pada 

prinsip-prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan asas: langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil (disingkat ~uber-~urdil).~' Hal itu diperlukan, agar pernilu 

benar-benar menjadi sarana mewujudkan asas politik negara kedaulatan rakyatY5' 

ke dalarn kekuasaan negara melalui orang-orang yang dipillhnya, baik di 

lingkungan legislatif maupun di ek~eku t i f .~~  Hal itu sejalan dengan pengertian 

pemilu, yang dl antaranya dijumpai dalam UU Nomor 15 tahun 1969, yakni: 

"sebagai sarana yang bersifat demokratis, untuk membentuk sistim 
kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan 
penvakilan yang di gariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan 
negara yang dilahirkan melalui pemilu, adalah kekuasaan yang lahir dari 

" Peligaturan tentang pemilu ini dimuat dalani BAB \?IB, Pasai 22E ayat (l)L%?) 1945 
setelah Pen~bahan Ketiga tahun 2001 Dalam ketentuan itu ditentukan bahwa "Pemilihan Umum 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". 
Selama O R B 4  asas pemilu terbatas pada LUBER, dan hanya dijumpai dalam peraturan setingkat 
UU, yaitu UU Nomor 1511969 tentang Pemilihan Umum, yang diubah terakhir dengan UU Nomor 
1 Tahun 1985. Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan: "Pemilihan Umum 
diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pernungutan suara secara 
langsung, umum, bebas, dan rahasia", disingkat Luber 

5 1 Notonagoro, Pemboekaan . . , Loc.cit. 
52 Umumnya pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota badan perwakilan, dan 

itulah yang dilakukan di Indonesia selama ini Sementara untuk mengisi jabatan eksekutif 
(Presiden dan Wahil Presiden), sesuai dengan helentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dilakukan 
oleh M.i?R Baru setelah perubahan T K J D  1945 di era reformasi, maha mulai penlilu 2004. Presiden 
dan Wakil Presiden, d~pilih langsung oleh rakyat 



bawah inenurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan 
keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistim permusyawaratan 
penvakilany'.53 

Karena itu, terlepas dari UU Nomor 15 tahun 1969 dilahirkan oleh rezim 

Orba, yang kemudian diturnbangkan oleh rezim reforrnasi 1998, tapi sebatas 

rumusan pemilu tersebut, sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat yang 

dikehendaki UUD 1945, yakni dilakukan untuk membentuk peinerintahan yang 

demokratis. Membentuk kekuasaan negara yang menjunjung tinggi harkat dan 

martabat warga negara di dalam negaranya sendiri dan di tengah-tengah 

komunitas bangsa di dunia. 

Itulah sebabnya, seluruh jenisj4 undang-undang pemilu Indonesia yang 

lahir kemudian, mencantumkan dengan tegas bahwa pemilu itu merupakan sarana 

mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia. Dalam UU Nomor 3 tahun 1999 

sebagai UU Pemilu pertama pasca UU Nomor 15 tahun 1969, merurnuskan 

pemilu sebagai: 

"sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan 
rakyat daiam penyeienggaraan pemerintahan negara, cialam KKRI 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".~~ 

Selanjutnya dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan 

'Jakil Pi-esiden, jiiga diiiiiii~sk~n seiiada, yahni: 

"Pemilu secara langsung oleh rakyat, merupakan sarana penvujudan 
kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan negara yang 
demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".~~ 

53 Pengertian di atas, dijumpai dalam Penjelasan Umum angka 1. Dasar Pemikiran UU 
Nomor 15 tahun 1969, tentang Pemilu Anggota Badan Permusyawaratan/Penvakilan. 

54 Setidaknya saat ini ada tiga jenis UU pemilu di Indonesia, yaitu UU tentang pemilu 
legislatif; UU pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan UU pemilihan kepala daerah 

55 1,ihat Konsiderans hunlf a, dan Pasal I angka 2 tKJ Nomor 3 tahun 1999 
56 Rumusan ini dijumpai dalam konsiderarl W Nomor 22 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilu L~hat juga dalam UU Nomor 23 tahun 2003, konsiderans huruf a, dan 
Pasal 1 angka 1.  



Dalam sejarah tata negara Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, 

pemilu pertaina baru terlaksana tahun 1955, di bawah UUDS 1950. Pemilu tahun 

itu, diselenggarakan berdasarkan UU Noinor 7 tahun 1953, untuk memilih 

anggota DPR dan anggota ~onstituante." Pemilu anggota DPR, diselenggarakan 

pada tanggal 29 September 1955, dan pemilu anggota Konstituante 

diselenggarakan pada tanggal 15 Deseinber 1955." Dua pemilu tahun 1955 ini, 

diakui banyak orang sebagai pemilu terdeinokratis dari seluruh pemilu yang 

terselenggara di ~ndonesia.'~ Itu artinya, pemilu-pemilu selebihnya, yang 

kebanyakan dalam kerangka UUD 1945, tidak termasuk kategori terlaksana secara 

demokratis. 

De~nokratisasi pemilu 1955 sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, juga 

dinyatakan melalui ketentuan bahwa, seluruh rakyat Indonesia baik dalam 

kelompok besar maupun kelompok kecil, dijamin untuk memililu wakil dalam 

badan penvahlan ralcyat. Jaminan ini sebagai bentuk pengakuan yang sungguh- 

sungguh, kalau kedaulatan rakyat adalah kekuasaan rakyat yang tertinggi dalam 

negara. 

Perhatikan selanjutnya ketentuan Pasal58 UUDS 1950 yang berbunyi: 

"(1) Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropa, dan Arab, akan 
xiieiiipulijai wakil d a l ~ i ~  Dewan Penvzkilaii Rakjat dengan beiturut-twut 
sekurang-kurangnja 9,6, dan 3 Anggauta. 

57 Konstituante adalah badan pembuat UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UUDS 
1950. Pemilu untuk anggota badan konstituante ini tujuan utamanya dalam rangka mengganti 
UUDS 1950 dengall UUD yang tetap. 

58 Efriza Syafuan Rozi, Parlemen Indonesm Gelial Volksraad H 1 ~ 1 g p  DPD: Menernbus 
Lorc~rzg Waklzr, Doeloe, Kin/, Jan Nrrntr, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kesatu, 2010, hlm 28 

59 Di antaranya Bunyamin Alamsyah, PEMII,,IJ Drrlam Tda Hzrktrm Islam dan 
Implemc.ntas~ia JI Indonena, BaticPress, Bandung, Cetakan T, 201 0, lilm 4 1 



(2) Djika djumlah2 itu tidak ditjapai dengan pemilihan menurut undang- 
undang termaksud dalam Pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia 
mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu. 
Djumlah Anggauta Dewan Penvakilan Rakjat sebagai tersebut dalam Pasal 
56, ditarnbah dalam ha1 itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan- 
pengangkatan itu". 

Jaminan UUDS 1950 dalam inenciptakan keseimbangan wakil minoritas di 

antara wakil mayoritas dengan pengangkatan di atas, tidak melunturkan tugas dan 

fungsi mereka sebagai wakil rakyat Indonesia. Juga pengangkatan itu tidak 

menciptakan eksklusivitas sebagai wakil rakyat minoritas. Mereka semua bekerja 

secara profesional sebagai wakil rakyat ~ndonesia.~' 

Ketentuan dan jaminan semacam di atas, tidak dijumpai pengaturannya 

dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang pemilu yang dimiliki saat ini. 

UUD 1945 juga W tentang pemilu yang ada dan yang pernah ada, justeru 

nenegaskan bahwa jabatan-jabatan publik kenegaraan, hams dilakukan dengan 

dipilih secara demok~atis.~' Cara pengangkatan dianggap bertentangan dengan 

sebutan, misalnya Dewan Penvakilan ~ a k ~ a t . ~ ~  Itdah sebabnya, pemilu diyakini 

sebagai sarana "utama" implementasi kedaulatan rakyat, karena nyata merupakan 

sarana yang paling memunglunkan seluruh rakyat, atau setidaknya sebagian besar 

60 Ewlya hasil pelniiu taiiul 1955, ywlg wakil ~ a k y a ~  terpilihnya benal-benu u-newakili 
kepentingan rakyat pemilih (constiticent) Seperti nanti akan dijumpai dalam uraian-uraian 
selanjutnya, kalau anggota DPR dan anggota konstituante itu, benar-benar telah menempatkan diri 
sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Malah sebagai alubat konsekwen menjadi wakil rakyat 
yang sesungguhnya itu, mereka mendapatkan pi1 pahit dengan pembubaran dan dibubarkan. DPR 
dibubarkan tahun 1960, sementara Konstituante dibubarkan pada 5 Juli 1959. 

Contoh di antaranya seperti )rang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, b h w z  
"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis". 

62 Cara pengangkatan bagi mereka yang duduk dalam badan perwakilan, pernah 
dipraktikan dalam UU Nomor 15 dan 16 tahun 1969. Di kedua UU ini, pengangkatan dilakukan 
untuk perwakilan dari ABRI pada waktu itu, yailg tnengei~lban dwi-fungsi, yaitu fungsi peltahanan 
dan keamanan (Hankam) clan fun3si sosial keniasyarakatan Adanya fungsi sosial vany melekat 
seperti dua sisi dari satu mata uang, mereka tidak menggunakan hak pilih, tapi dijamin untuk 
meiniliki wakil dalam BPR 



rakyat, terlibat dalam menentukan orang-orang yang akan mewakili 

kepentingannya dalam k e k ~ a s a a n . ~ ~  Pemilu yang demokratis merupakan sarana 

untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh 

karena itu, pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.64 

Padahal jika disandingkan dengan pemilu 1955, seluruh pemilu Indonesia 

yang terselenggara kemudian, pada dasarnya memiliki sejurnlah kesarnaan. 

Misalnya menyangkut sistem pemilu. Sejak pemilu pertama era Orba tahun 1971, 

sama-sama menerapkan sistem pemilu proporsional dengan sistem atau stesel 

dafiar.65 Kalaupun ada perbedaan, itu dijurnpai dari sisi modifikasi stelsel daftar. 

Peinilu 1955 sampai dengan pemilu 1999, menggunakan sistem proporsional 

dengan steLsel daftar tertutup. Maksudnya, untuk dapat menjadi caleg dan terpilih 

sebagai anggota legislatif dari suatu pemilu, sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan 

parpol. Dapat dikatakan, tidak terdapat hubungan apa pun antara rakyat pemilih 

dengan caleg yang b e r k ~ m ~ e t i s i . ~ ~  Rakyat pemilih hanya memilih nama atau 

tanda gambar partai. Tapi hasilnya memperlihatkan perbedaan yang signifikan. 

63 Pada dasarnya, dengan pemilu, semua warga negara, kecuali karena dilarang oleh W, 
memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam menentukan mereka yang akan duduk dalam 
badan perwahilaih baik keterlibatu~nya sebagai pemilih nlaupu~l sebagai yaug aka11 dipilih Inilah 
yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa "Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 

64 Penjelasan Umum angka 1, W Nomor 15 tahun 1969. Adapun sendi pokok kehidupan 
negara, yang oleh Bagir Manan lebih ditekanan pada sendi penegakan hukum, yang meliputi. sendi 
negara berdasarkan atas hukum, sendi negara berkonstitusi, sendi kesejahteraan umum, sendi 
penyelenggaraan pemerintahan berdasar AAUPL, dan sendi kerakyatan dan demokrasi sendiri. 
Bagir Manan, Teori dan . , op.cil., hlm 244 dst. 

65 Istilah stelsel daftar, dijumpai dan dianut oleh W Nomor 15 tahun 1969 Lihat dalam 
Penjelasan Umum angka 4 Sistem petnilihan 

6%alau ada yang menyatakan te~jadi kornpetis~ di antata caleg, sebetul~iya itu hauya basa 
basi politik, sebab vang sesungguhnva berkonipet~s~ dalam pemllu. adalah parpol sebagai pihak 
yang ditetapkan sebagai peserta penulu 



Sementara sejak pemilu 2004 sampai sekarang, mulai diterapkan sistem 

proporsional dengan modifikasi stelsel daftar terbuka (open list stelsel). Dalam 

sistem ini, rakyat selain memilih tanda gainbar partai, juga sekaligus memilih 

nama orang yang ada dalam daftar itu. Artinya, dalam sistem proporsional dengan 

modifikasi terbuka, para pemilih ikut memilih dan menentukan caleg yang 

diinginkannya untuk dipilih dan terpilih dalam pemilu.67 

Adapun perbedaan selanjutnya menyangkut asas .pemilu. Dalam seluruh 

pemilu di era Orba, didasarkan pada asas l ~ b e r . ~ ~  Sementara sejak era reformasi, 

seluruh pemilu yang ada, disandarkan selain pada asas luber juga ditambah 

dengan asas jujur dan adil (jurdil), sehingga asas pemilu seluruhnya adalah luber- 

jurdiL6' Sementara itu pula, asas jujur dan adil (jurdil), sebenarnya sudah dikenal 

dan dipraktikkan dalam pemilu pertama tahun 1955." 

Namun ternyata, mengembalikan asas jurdil tidak menjamin pelaksanaan 

pemilu yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Malah sebaliknya, banyak 

menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Kekecewaan muncul dalam berbagai 

hal. Mulai dari terjadinya pengkotakan anggota DPR ke dalam koalisi, yang jelas 

67 Namun dalam praktik yang terjadi, sistem terbuka ini belum terlaksana secara penuh. 
Dalam seluruh pemilu, khususnya legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014, masih banyak pemilih 
yang memilih nama partai tanpa memilih nama calon. Pilihan seperti ini, menunjukkan bahwa 
rakyair masih lilenyerallkall kdaulatannya kepacla piliipiilall partai. Ditanlbah iagi, sejuinlali cdeg 
yang dipilih dalam pemilu, banyak yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangh~tan 

68 Penjelasan Umum angka 3, UU Nomor 15 tahun 1969. 
" It*, Catatan kaki Nomor 49, him. 12. Tapi secara formal asas jurdil ini mulai 

diperkenalkan dan "dipraktikan" dalam pemilu pertama di era reformasi tahun 1999. Asas ini 
dimuat dalam W Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Pasall angka 2. 

70 Dalam C ? S  1950, Pasal 35 dinyatakan bahwa "Kemauan Rakjat adalah dasar 
kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjltr dan jang 
dilakukan menurut hak pilih jang bersifat unium dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara 
jang rahnsin ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebnsnil mengeluarkan suara" (kursif- 
penulis). Dari ketentuan itu jelas, pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas luber-jurdil Dalarn 
henla1 penulis, prinsip adil dimalrnakan dari sifat ' ' be~~ke~ut t~~ru t~  ", yakni seirlua orang dan parpol 
peserta peinilu tahun 1955. mendapatkan perlakuan van3 sama dari pemerintah dan penvelen9gal.a 
pemilu Inilah pula yang disebut asas adil dalarn pernilu sejak era reformasi 



tidak mengedepankan fungsi penvakilan rakyat.7' Dalarn koalisi, anggota DPR 

bukan lagi sebagai wakil rakyat, tapi lebih mengedepankan sebagai wakil partai 

koalisi. Artinya, dalam pundak anggota badan penvakilan itu, terbebankan fungsi 

dan peran ganda. Untuk ha1 ini, Anas Urbaningrum ketika menanggapi hasil 

pemilu 2004, bahwa kelemahan mendasar badan penvakilan Indonesia, adalah 

kurangnya hubungan dan kepedulian kepada rakyat pemilih. Model penvakilan 

seperti ini, .dinyatakan Anas sebagai "badan perwakilan di Indonesia itu 

berkelamin ganda, antara menjadi wakil rakyat dengan wakil partai'7.72 

Kekecewaan lainnya, muncul terkait banyaknya anggota DPR, dan juga 

anggota DPRD, terlibat dalarn kasus kejahatan k 0 r ~ ~ s . i . ~ ~  Tindakan koruptif wakil 

rakyat, baik di DPR maupun di DPRD,~~  ternyata merambat juga masuk ke ruang- 

ruang eksekutif dari pusat75 sarnpsi daerah.76 Bahkan menjalar pula ke lingkungan 

kekuasaan kehak~man.~~ Padahal, harapan rakyat kepada setiap pejabat publik 

yang dihasilkan dengan pemilihan, justeru akan terhindarkan dari perbuatan- 

perbuatan tidak terpi~ji seperti itu. Ternyata harapan itu, tidak menjadi kenyataan. 

71 Lebih nyata lagi adalah hasil pemilu legislatif 2014 yang lalu, anggota DPR secara 
mencolok mengkotakkan diri ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat 
( K W  

72 Kompas, 23 Mei 2004, hlm. 6. 
73 Data yang diperoleh dari survei Transparansi Internasional dan menyebarnya lewat 

Blackberry Messenger (BBM), sampai dengan 18 Maret 3,014, tdah terseret 49 orang 
htt~://www.merdeka.com/~olitiklini-daftar-ang~ota-d~r-terseret-koruosi-1O-tahun-terakhir. 
_html, diunduh, 15-12-2014. Terhadap data di atas, nampaknya akan berubah signifikan, karena 
masih ban ak nama lain belum masuk dalam dafiar tersebut. 

"Dikatakan sejak pemilu 2004 sampai saat ini, hampir 3000 anggota DPRD Provinsi, 
DPRD kabupatenfkota te jerat kasus hukum (korupsi). htt~://www.re~ubiika.co.id/ 
i g l ? : o t a - ~ r d - t e r i e r a t - h u k u m ,  
diunduh, 15-05-2015. 

75 Terdapat sejunllah menteri yang terbukti terlibat kejahatan ko~upsi. 
76 Untuk kasus kepala daerah yang terlibat korupsi, mencapai sekitar 70% dari 291 kasus 

yang ditangani KPK Ih~d ,  catatan kaki Nomor 74 dan Nomor 73 
77 Praktik "mafia" peradilan, tidak hanya melibatkan hakim yang melakukan korupsi dan 

penyuapan, jual beli perkara, juga pemalsuan putusan hakim yang dilakukan oleh orang dalam, 
sepel li panire1 a, dan pcja'oar su ukcilral iair~nya 



Ketidaknyainanan akibat dua keadaan di atas, juga diperparah lagi oleh sisi 

substansi, terkait dengan cara kerja wakil rakyat dalam badan perwalulan. Sudah 

menjadi pengetahuan dan kesadaran bersana bangsa Indonesia, bahwa demokrasi 

Indonesia itu dibangun di atas fondasi sila keempat Pancasila "Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanlpenvakilan". 

Artinya, wakil rakyat yang terpilih dari pemilu, harus bekerja bermusyawarah 

dalarn badan penvakilan dengan dipimpin oleh sikap hikmat dan bijak~ana.~' 

Bermusyawarah dengan sikap hikmat dan bijaksana, artinya melakukan 

diskusi dengan kedalaman dan kemahiran argumentasi, yang hasilnya akan 

diperoleh secara mufakat. Inilah yang dinyatakan Aidul Fitriciada ~ z h a r i , ~ ~  bahwa 

musyawarah adalah tradisi bernegara dalam UUD 1945. Musyawarah adalah 

tradisi bernegara yang tidak ada aturannya, tapi sesuatu yang hdup dan 

dipraktikan selarna berabad-abad oleh masyarakat ~ndonesia.~' 

Pikiran-pikiran seperti ini mengingatkan kembali dan membenarkan 

konsep kedaulatan rakyat yang dipikirkan Mohammad ~a t ta .* '  Menurut beliau, 

78 Untuk mekanisme kerja berdasarkan sila keempat ini, dijelaskan oleh Muhammad 
'Imaduddin 'Abduirahim, sebagai berikut: "kerakyatan" berarti kepentingan rakyat, dalam arti 
segala kinerja negara dan pemerintah, mestilah ditujukan demi kepentingan rakyat yang terbanyak; 
"hikmah kebijaksanaan" adalah anugerah Allah termulia bagi mereka yang terpilih, karena 
berhasil menyeimbangkan di dalam dirinya nikmat iman dan nikmat ilmu secara dinamis, sehingga 
pqntas disehut "~rhrl nlhnh"; dilakukan dengan car2 "musyawarah" yaitu herarsu.mentasi 
berdasarkan prinsip tcC~/l nlbnb, sehingga hasil diskusi dan argumentasi, mendapatkan keputusan 
mufakat. Selanjutnya dijelaskan, bahwa dengan prinsip musyawarah, hikmat, dan bijaksana, Islam 
mengakui adanya kedaulatan rakyat, yang memungkinkan untuk membentuk derivasi hukum 
sebagai pelaksanaan dari sunnah Allah SWT. yang kebenarannya tidak dapat diragukan [al-Qur'an 
Surat Al-Baqarah (Q.S. 2:2)]. Lihat lebih lanjut, Muhammad 'Imaduddin 'Abdulrahim, Islam 
Sisrem Nikui Terpudu, Gema Insaiii Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hlm. 142 dst. 

7y Aidul Fitriciada Azhari, Rekonstmksi Tradisi Ren~egara &lam IJUD 1945, Genta 
Publishing, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2014, hlm. 5. 

'"bidem. 
R 1 Mohammad Hatta, Den~okrasi Kita: Piliiran . . . , cy~.cit., hlrn. 32. Lihat juga dalam 

Mohammad Hatta, "Kumpulan Pidato TTl", disusun oleh T. Wanzsa Widjaja dk., 7tr-hitnil Khwsrt.~ 
S r r f r r  AhndRu17g Hntta, Gunung ,4gung, Jakarta, 2002, hlm, vii. 



kedaulatan rakyat itu merupakan rekonstruksi tradisi demokrasi yang dipraktikkan 

masyarakat perdesaan di Indonesia. Kedaulatan rakyat dan deinokrasi Indonesia, 

adalah praktik musyawarah untuk ~nufakat.'~ 

Itu artinya, dalam demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia, tidak 

bergantung pada suara mayoritas. Itu tampak dalam kedaulatan rakyat dan 

demokrasi desa, sebagai indentitas nasional bangsa Indonesia, yang unik dan 

menyediakan landasan budaya untuk membentuk kesadaran kolektif sebagai suatu 

bangsa, dan memberikan legitimasi politik untuk mendirikan suatu negara.83 

Dalam hubungan ini Bung Hatta menyampaikan uraian dan pandangannya, 

dengan kata-kata: 

"Kedemokrasian adalah keyakinan keadilan segenap bangsa Indonesia, 
bukan keyakinan impor cap volkssozrvereiniteit atau lain, melainkan 
keyakinan Indonesia sejati. Keyakinan ini mesti menjadi semboyan segala 
partai-partai Indonesia, dan mesti menjach dasar susunan Indonesia 

33 84 Merdeka yang akan datang . 

Dalam pengertian, inilah penulis berdiri memahami kedaulatan rakyat dan 

demokrasi di kdonesia meiiurtrt L'LTC 1945. Demokrzsi yang mengajarkan 

musyawarah mufakat dengan pimpinan hikmat kebijaksanaan. Dapat dipastikan, 

cara-cara musyawarah seperti ini, memberikan jaminan take and give secara 

seimbang dari seluruh peserta musyawarah. Karena itu, kenyataan rnayoritas- 

ininoritas dalam kehidupan berbangsa di Indonesia saat ini, tidak dapat 

dipaksakan untuk secara linier menjadi mekanisme dan cara pengambilan 

82 Aidil Fitriciada Azhari, opcrl., hlm. 26. 
" Ibhrd, hlm 13 
84 sugiarta Sriwibawa (lJet1t.) dkk , Karycl Letlgkup Burg Hatla, LP3ES, Cetakan I ,  

Jakarta, 1998, hlm 344 



keputusan demokratis, karena justeru cara itu bertentangan dengan cara dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaail. 

Di sinilah pandangan penulis berbeda dengan pandangan lain yang 

memberi tempat one man one vote sebagai cara mengakomodasi kehendak umum 

(nzajority rule) yang diasumsikan mencerminkan kehendak ~emua .~ '  Asumsi itu 

tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam memberikan suatu pengertian 

(begrg, terlebih begrif hukum. Dari kasat mata saja, one man one vote leblh 

menonjolkan ego individul dari pada kolektivisine yang menjadi ciri manQri nilai 

sosial dan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, bagaimana mungkin kumpulan 

suara dari mayoritas, hams diakui sebagai kehendak semua sekaligus sebagai 

kehendak uinuin. Tapi di tempat lain, diakui sendiri bahwa dalam kehendak 

semua belum tentu terdapat dan mencerminkan kehendak  mum.^^ Oleh karena 

itu, kalau pun terpaksa menempuh mayoritas-minoritas, maka suara minoritas 

sekali pun, tetap inerupakan cerminan kehendak umum sekaligus kehendak 

~emua . '~  Hal itu karena dalam musyawarah mufakat, yang dijadikan dasar 

pengambilan keputusan, sudah final dalam pilihan yang mengandung kebenaran 

yang tidak dapat dibantah oleh pendapat semua sebagai bentuk pendapat umum." 

85 Khairul Fallmi, Pernilir'rurr UNlzr lrz  & Ke&~lukur~ R ~ k p k ,  RajdGrafind~ Persacla, 
Cetakan ke-2, Jakarta, 2012, hlm 50 

86 Ibidem. 
87 Perhatikan ketika PPKI untuk pertama kalinya memilih Presiden dan Wakil Presiden 

tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta hanya diusulkan oleh satu orang Oto Iskandar 
Dinata, tapi usul itu diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota PPKI. Itu semua terjadi, karena 
seluruh proses sebelumnya, merupakan rangkaian musyawarah dalam segala hal, termasuk 
kemungkinan menjadikan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden di kemudian 
hari Pikiran itu terbukti, dan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai bahan pembanding 
makna pengambilan keputusan demokratis, telaah lebih lanjut Aidil Fitriciada Azhari, Szsfem 
l'erigamb~lm~ Kepzrhrsan Demokrniz~ Menz/rrrrri Kon.~i~izrsr, Mumahmadiyah University Press, 
Surabarta, 2000, hl111 1 15 

8Y Dalam hubunsan in* ~enting d~pahaln~ cdra-cara rakvat Amerika nlen~berikan suara 
dalam pemilu, yang tidak pernah mencerminkan lnayorltas hak p~lih rakyat Itu semua terjadi, 



Kalau demikian, apa jaminannya bahwa suara minoritas tidak mungkin 

keliru sebagai pencerminan kehendak semua sebagai kehendak umum? Atau 

secara a contrario, tidak mungkinkah kehendak minoritas itu, memiliki linieritas 

dengan kebenaran dan kepatutan yang hidup dalam sanubari masyarakat? Dua 

pertanyaan itu memerlukan jawaban yang tidak sederhana, sebab ketika para 

founding fathers, founding leuders, dan founding peoples membentuk negara dan 

- melengkapinya dengan UUD, tidak dijumpai ketentuan UUD 1945 yang dapat 

ditafsirkan sebagai dasar untuk mempraktikan suara mayoritas-minoritas. Tapi 

dengan musyawarah mufakat, kehendak semua dan kehendak umum itu 

menemukan bentuknya. Musyawarah dengan mufakat itu sifatnya mutatis 

mutandis, bak two sides of one corn. 

Ketentuan yang ada dalam UUD 1945 tentang cara-cara mengainbil 

putusan, adalah "suara yang terbanyak" seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 2 

ayat (3) dan Pasal G ayat (2). Bukan "suara terbanyak". Memang kalau membaca 

ketentuan Pasal37, dimungkinkan adanya putusan MPR dengan suara terbanyak 

ditentukan fixed maj~rity).~' Tapi dalam membaca ketentuan ini, harus dalam 

rangka memahami asas lex specialis derogat lege generali dari ketentuan Pasal2 

ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) di atas. Hanya harus juga diperhatikan secara 

seksama, bahwa mengubah UUD dalam Pasal 37 termasuk kategori "specral 

karena orang yang akan dipilih, sudah terpilih secara kualitatif melalui mekanisme penyaringan 
yang ketat oleh parpol, yang secara substansial bukan mustahil mengandung muatan musyawarah 
dan mufakat. Itulah yang dikenal dengan sebutan kaukus, atau pemilihan pendahuluan. Cara dan 
mekanisme inilah, yang tidak pernah dilzkukan parpol-parpol di Indonesia. 

89 Dalam doktrin dan literature akademik, suara terbanyak dijumpai dalam tiga tipe, yaitu 
suara terbanyak biasa (s~mple mnjoriw) Syaratnya sederhana, yakni yang lebih banyak dari yang 
lain, itulah yang dianggap pemenang, suara terbanyak ditentukan (fixed n~njor~tyl ,  seperti % atau 
%, dan sebagaiilya Artinya, yang disebut pemenang adalah yang rnemeroleh angka-angka yang 
ditentukan itu, dan suara terbanyak ltlutlak (nbsohr~e t.nqori&), yaitu '/; ditanlbah 1. S I ~  Soematltri, 
,Tz.\/an~ J)ULI Purtur. Hinacipta. Bandung. 1968. hl~n 7. 15 



convention ", yang tentunya memerlukan prasyarat yang berat. Nampaknya, itulah 

yang dimaksud special convention Pasal 37, yakni inenggunakan fixed majority 

khusus untuk mengubah UUD 1945." 

Sebagai lex specialis, menjadi kurang bahkan tidak tepat untuk ditarik 

sebagai gambaran adanya kehendak umum. Di situ lebih mencerminkan kehendak 

semua yang tergabung dalam mayoritas K ,  tapi dapat dipastikan tidak menjadi 

kehendak urnurn. Lebih dari itu, keterituan lex specialis ini hanya berlaku untuk 

pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh MPR terkait perubahan ULTD. Seinentara 

untuk kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh badan atau lembaga negara lain;' 

terutama DPR, menjadi hams dipilih dan berlaku suara yang terbanyak atau 

musyawarah mufakat. Mekanisme ini hams dipilih, karena dalam diri-diri mereka 

terpikulkan suara kedaulatan rakyat, sebagai konsekwensi hasil pilihan kedaulatan 

rakyat dalam pemilu. 

Karena itu menjadi tidak tepat, pandangan yang mengatakan kehendak 

umum haruslah kehendak mayoritas (majority rule), di balik pengakuan karena 

mayoritas itu sebagai norrna prosedural kunci yang menjadi ciri tak terhindarkan 

dari eksistensi suatu tatanan politik demokrasig2 

90 Menurut K.C. Wheare, suatu UUD yang jika cara mengubahnya tidak sama dengan 
cara mengubah atau membuat UU biasa, maka UUD itu memiliki kategori rigid. Pentingnya 
rigiditas UUD itu, agar tidak mudah diubah hanya karena hasrat atau nafsu politik kekuasaan yang 
ada. 

Dalam hemat penulis, ketentuan yang menegaskan kedaulatan rakyat dilaksanakan 
sepenuhnya oleh MPR [Pasal 1 ayat (2)], itu bermakna mlrtntis mrrrmdis bagi lemhaga negara 
lainnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam tugas dan wewenangnya msing-masing. Sangat 
tidak mungkin menerima dan membenarkan argumentasi, kalau lembaga negara yang tidak disebut 
pelaksana kedaulatan rakyat, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dengan sengaja 
melawan kedaulatan rakyat. 

92 Hendra Nurtjahjo, Filsafat llemokra.vi, Bumi Aksara, Cetakan peltama, Jakarta, 2006, 
hlm 66. Khaiiul Fahrni, op.cit., him. 50. Telaah lagi Aidil Fitriciada Azhari. Cara Pengambilan . . . . 
Injin, catatan kaki No. 84, hlrn. 21. 



Sekedar mengenang kembali, bagaimana suara yang terbanyak ini pernah 

dicapai ketika untuk pertama kalinya bangsa ini memilih Presiden dan Wakil 

Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu itu, Presiden dan Wakil 

Presiden harus dan akan dipilih dengan suara yang terbanyak. Tapi Otto 

Iskandardinata memotongnya dengan mengusulkan secara al~larnasi, dan hasilnya 

mufakat, Soekarno dan Moharnrnad Hatta terpilih secara aklamasi sebagai 

Presiden dan Wahl ~residen.~' 

Contoh praktik di atas, merupakan tradisi bangsa Indonesia dalam 

menjalankan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang telah diprakhkkan jauh 

sebelum Jean Jacques Rousseau menggagas ajaran kontrak sosial yang dijadikan 

dasar demokrasi mayoritas dan metode palaksanaan kedaulatan rakyat dalarn 

paham barat. '" 
Satu catatan penulis dituliskan di sini, bahwa antara praktik kedaulatan 

rakyat dan demokrasi desa dengan musyawarah mufakatnya, dengan tuntutan 

praktik suara terbanyak (majority rule) ala Jean Jacques Rousseau, memiliki 

rentang waktu yang amat panjang. Karena itu, sulit untuk menerima cara-cara 

suara terbanyak (majority rule) Jean Jacques Rousseau yang baru dituliskzn bhun 

1762F untuk dipadu padankan dengan praktik kedaulatan rakyat dan deinokrasi 

desa, yang ternyata telah ada jauh sebelwn imperalisme Belanda berkuasa di burni 

~ndones ia .~~ 

93 Lihat Muhammad Yamin, Naskah . . . , opcit., hlm.427. 
94 Khairul Fahmi, op.cit., hlm. 50. Itulah yang kemudian oleh Barat, Rousseau dengan 

teori kontrak sosialnya adalah nabi dan kitab suci demokrasi Barat 
95 Jean Jacques Rousseau, opcit., hlm xiii 
86 Dalam catatan yang ada, Belanda mulai menginjakkan kekuasaan imperialis~nenya di 

humi Indonesia pada tahun I61 8 Sernentara, praktik de~nokrasi desa jauh lebih tua dari tahun itu 



Perlu dijadikan catatan di sini, bahwa kehadiran teori Rousseau dalam 

bangunan demokrasi, bukan sebagai lex specialis dari demokrasi desa di 

Indonesia. Hal itu karena dasar filosofis sosial budaya dalam masyarakat 

Rousseau dengan masyarakat yang berbeda. Bangunan demokrasi Rousseau 

adalah demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu untuk 

memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Sementara bangunan demokrasi 

desa, didirikan atas dasar kolekti~isme.~~ Suatu anomali, dasar individualisme 

hams dipaksakan diterima dan berlaku dalam masyarakat yang hidup dan 

kehidupan sosial kemasyarakatannya kolektivisme. 

Cara ini oleh Aidil Fitriciada ~ z h a r i ~ '  disebut metode "transplantasi", 

seperti diungkapkan Watson, yakni transplantasi hukum itu seperti halnya terjadi 

pada organ manusia, akan tumbuh pada sistem "tubuh" yang baru dan akan 

menjadi bagan dari "tubuh", jika bagan dari organ yang didonorkan, tidak 

memperoleh penolakan dari sistem kekebalan tubuh penerima donor. 

Itulah sebabnya pula, maka dalam transplantasi hukum pun tidak dapat 

dilakukan dengan sekedar menyalin suatu prinsip, norma, aturan, atau standar dari 

satu sistem hukum suatu negara ke dalam sistem hukum negara lain, tanpa 

mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis seperti sosial budaya, politik, 

struktur ekonomi, ideologi, atau bahkan latar geografis antara negara pendonor 

dengan negara penerima t~-an~lantasi.~' Mengesampingkan dengan sengaja aspek- 

aspek non yuridis ini, proses tranplantasi dapat menimbulkan penolakan dari 

97 Ajdul Fitriciada Azhari, Rekonstruksi . ., op.cil.. 11lm. 3 dst 
9X lhid, hlm. 17. 
99 "i~iern. 



"sistem kekebalan" negara penerima, dan malah &pat menimbulkan berbagai 

macam masalah dan komplikasi pada negara penerima.'OO 

Namun demikian, sebagai teori ha1 tersebut yang sah-sah saja. Biarkan 

teori itu hidup, tumbuh, dan berkembang, tapi tidak untuk memporakporandakan 

bangunan demokrasi negara lain, khususnya demokrasi Indonesia. Biarkan 

mekanisme demokrasi dengan suara terbanyak, diterapkan dalarn demokrasi 

individualis mereka. Sementara itu, biarkan pula demokrasi Indonesia turnbuh dan 

berkembang menurut dasar kolektivisme yang diwujudkan melalui suara yang 

terbanyak atau musyawarah mufakat. 

Barangkali, carut marutnya demokrasi Indonesia saat ini, bersumber 

karena terserabutnya demokrasi dan kedaulatan rakyat, musyawarah inufakat dari 

akar budaya bangsa Indonesia, kolektivisme, sekaligus melakukan transplantasi 

h*&um dengan sengaja mengesampingkan "sistem kekebalan" demokrasi 

Indonesia dalam demokrasi desa. 

Namun di balik itu semua, ada yang lebih menarik untuk dicermati, yakni 

pandangan sejumlah pakar demokrasi Barat yang bersikap, bahwa praktik 

demokrasi yang berkembang saat ini, tidak dan bukan merupakan "reinkarnasi" 

dari praktik demokrasi menurut ajaran Plato dan ~ristoteles. '~'  Demokrasi Barat 

yang selaina ini dijadikan kiblat demokrasi oleh berbagai negara deinokrasi 

lainnya, dinyatakan merupakan p rabk  demokrasi yang tumbuh dari bumi Eropa 

Barat yang mulai dipraktikkan sejak pertengahan abad ke-18, tepatnya tahun 



1762. Ini sejalan dengan pengakuan Barat sendiri, bahwa nabi dan kitab sucinya 

demokrasi, adalah J.J. Rousseau dengan buku Kontrak S~s i a l . ' ~*  

Berdasarkan uraian di atas, makin menguatkan pendirian penulis bahwa 

kedaulatan rakyat dan deinokrasi Indonesia, dibangun atas dasar filosofis 

masyarakat desa dan musyawarah mufakat sebagai soko guru demokrasi dalam 

bangunan besar negara Republik Indonesia. Karena demikian, maka mekanisme 

substansial kedaulatan rakyat dan demokrasi Indonesia, perlu dikembalikan 

kepada filosofis dasarnya, yakni suara yang terbanyak -bukan suara terbanyak- 

dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. 

Dari uraian di atas, baik implementasi formal maupun irnplementasi 

substansial kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dipraktikkan melalui pemilu di 

Indonesia selama ini, belum meinperlihatkan praktik yang dikehendaki oleh UUD 

1945. Artinya, praktik tersebut memberi gambaran, kalau pemilu Indonesia belurn 

secara signifikan menghasilkan wakil dan lembaga penvakilan rakyat yang 

bekerja sesuai dengan tuntutan kedaulatan rakyat. 

Menyadari kenyataan ini, perlu dilakukan pembenahan prosedur pemilu di 

sana sini. Setidaknya ada dua ha1 yang urgen untuk dilakukan pembenahan, yaitu 

mengenai sistem pemilu dan sistem kepartaian. Sistem pemilu dibenahi dalam 

bentuk diubah dari sistem proporsional dengan inodifikasi daftar tertutup dan 

daftar setengah terbuka, menjadi sistem proporsional dengan inodifikasi terbuka 

penuh. Bahkan di kemudian hari, perlu diganti secara signifikan dengan sistem 

pemilu distrik. Sementara pembenahan menyangkut sistem kepartaian, didorong 

102 Jean Jacques Rousseau, op.crl., hlm vii  Khairul Fahmi, up.crl, h l ~ n  44-45 



untuk menuju penyederhanaan parpol menjadi sistem dua partai, sehingga dalam 

melakukan rekrutmen politik, parpol akan benar-benar memilih para calon yang 

berkualitas, berintegritas, dan kon~itn~en dcngan suara hati nurani rakyat. lo' 

Pilihan menyangkut sistem pemilu proporsional daftar terbuka, banyak 

mengundang apresiasi dan pendapat positif dari kalangan masyarakat. Di 

antaranya dikatakan, sistem pemilu proporsional daftar terbuka, lebih moderat 

bagi pemilu ..1ndonesia.lo4 Sistem proporsional daftar terbuka, paling 

mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi. sebab setiap suara 

disalurkan sesuai dengan kehendak pemberi suara tanpa melalui perantara.105 

Karena itu, demi demokrasi dan kedaulatan rakyat, sistem pernilu 

proporsional daflar terbuka, perlu diterapkan secara konsisten, untuk inemperbaiki 

dimensi akuntabilitas para walul rakyat,lm dan mendorong wakil rakyd beke rja 

maksimd untuk kepentingan rakyat. Menunjukkan akuntabilitas sebagai wakil 

rakyat, merupakan "modal" untuk dipilih kembali dalam pemilu ber ik~tn~a ."~  

Efek dari penyederhanaan parpol, akan memberi darnpak positif bagi 

kellidupan kepitaisul, ka~ e m  sukah terbukti dengal siste~n ban yak pal-tiai, sa~lgat 

tidak kompatibel dalam banyak hal, seperti: rendahnya produktivitas fimgsi 

'03 Sri Soemantri, Sistem Dua . .., opcit., hlm. 1 1 . 
'04 htt~:llw.watchindonesia.oroJ756l/sistem-~emilu-~ro~onional-daftar-terbuh- 

lebih-rnoderat?lan~ID., diunduh, 15-1 2-2008. 
lo5 https:llw.academia.edullS5S 1825lPernhaharuan Sistem Pemilihan llmum 

Propo rsional-Terbuka-Sebuah-Pemikiran, diunduh, 20-02-20 1 6. 
106 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, op.cii., hlm. 227. 
lo7 Menurut Jeirry Sumampow, perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan 

tertutup, terletak dari kriteria kinerja wakil dalam badan penvakilan. Proporsional terbuka 
memberi nilai positif, karena akan mendorong wakil rakyat untuk bekerja secara maksimal, 
sebagai modal untuk terpilih. Tapi dalam sistem proporsional tertutup, keterpilihan menjadi wakil 
rakyat lebih karena pertimbangan jasa bagi partai. Banyak jasanya, akan terpilih, sedikit jasanya 
tidak akan terpilih. http://nasional.re~ublika.co.id/berita~nasio1~al/politil6/02/09/o2ab~253- 
sistem-pro~orsional-terbukrl-dorong-eale-bekeria-maksimal, diunduh, 12-02-2016. 



legislatif; disharmoni dengan sistem pemerintahan presidensial; juga 

menimbulkan persaingan antar calon legislatif secara individual; yang ini 

bertentangan dengan Pasal 23E ayat (3) ULTD 1945, karena yang menjadi peserta 

peinilu adalah parpol, bukan perseorangan atau indi~idual.'~' 

Berdasarkan gambaran di atas, diharapkan pemilu sebagai sarana utama 

dan pertama mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam negara bangsa, 

dapat dicapai. Pemilu dapat melahirkan walul rakyat yang ,kompatibel dalam 

berbagai hal, dan berkiblat serta bertangungjawab kepada rakyat. Perbaikan sarana 

dan prasarana pemilu, sistem penyelenggaraan pemilu, dan berbagai instrumen 

lain dalam rangka menjamin terselenggara kedaulatan rakyat dalam negara seperti 

dijelaskan di atas, merupakan rangkaian yang tali temali dan satu kesatuan dengan 

berbagai konsep kenegaraan lainnya, seperti negara hukum dan negara 

berkonstitusi, negara demokrasi yang demokratis, dan negara yang menjunjung 

tinggi hak asasi manusia (HAM). 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Penelitian disertasi ini diletakan pada tiga masalah pokok, yaitu : 

1. Apakah rumusan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) baru, merupakan 

konsep kedaulatan rakyat yang dikehendaki para pembentuk UUI3) 1945? 

2. Apakah pemilihan umum yang terselenggara, merupakan implementasi 

kedaulatan rakyat di Indonesia? 

'OK httu~://uns.ac.id/id/uns-research/s~stem-kepartaian-dan-sistem-pemiiu-disharmoni. 
m, diunduh, 11-12-2012. Perlu diketahui, peserta pemilu individual itu, untuk memilih anggota 
DPD 



3. Prinsip-prinsip pemilihan ulnum bagaiinanakah yang implementatif bagi 

kedaulatan rakyat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan: 

1. Menemukan konsepsi kedaulatan rakyat yang dikehendaki para pembentuk 

UUD 1945. 

2. Memperoleh gambaran konkret tentang pemilu Indonesia sebagai 

implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia. 

3. Menentukan model pemilihan m u m  yang implementatif bagi kedaulatan 

rakyat di Indonesia 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan 

berguna: 

1. Secara teoretik, menemukan dasar-dasar pemahaman dan pelaksanaan 

kedaulatan rahyat di Indonesia, dalam rangka pengembangan ilmu hukum 

pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya, terutama 

mengenai konsepsi hubungan kedaulatan rakyat dengan pemilihan umurn. 

2. Secara praktik, dapat dijadikan dasar pijakan oleh lembaga-lembaga negara 

khususnya lembaga penyelenggara pemilu, dalanl menyelenggarakan pemilu 

sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi, negara hukum, dan 

negara berkonstitusi. 



D. Kerangka Teori 

Dalam konsep ketatanegaraan modern,109 konsep kedaulatan rakyat sering 

liilier dengall konsep rzyublik dan demokrasi. Artinya, kalau suatu liegara 

menganut ajaran kedaulatan rakyat sebagai cara menemukan asal usul 

kekuasaannya, maka di negara itu akan mengedepankan konsep republik yang 

cara berpemerintahannya demokratis.'1° Penegasan demokratis ini penting, karena 

tidak ada jaminan negara yang menyatakan .demokrasi, secara linier 

pelnerintahannya demokratis dan menjamin rakyatnya berdaulat dala~n negara.ll' 

Untuk memudahkan analisis dan uraian serta pemahaman "komprehensif' 

mengenai kor~sepsi kedaulatan rakyat dalarn UUD 1945 Baru (Pasca Perubahan 

~eem~a t ) , " '  pengkajian akan didasarkan pada teori-teori umum ketatanegaraan 

- 

109 Konsep kenegaraan modern selalu dititimangsai pada sekitar abad ke-17 dengan ciri 
konsep kehidupan kekinian yang serba pragmatis, bebas, merdeka. Padahal kalau saja hendak jujur 
dan sebenar-benarnya, konsep kehidupan modern itu adalah konsep kehidupan Islam yang 
formalnya di!ahirkan sejak abad ke-7, atau 10 abad sebelum bangsa barat menyebut kehidupan 
mereka modern. Kalau barat menentukan .kritei;a kehidupan kenegaraan modem itu dengan 
konsep " g o d  governmzce, egaliter, civil society", maka itu semua merupakan konsep dan praktik 
ketatanegaraan Islam yang dibangun dan mernbumi sejak masa pemerintahan Rasulullah di negara 
Madinatul Munawarah pada abad ke-7 itu. Artinya, konsep-konsep barat tersebut menjiplak 
seutuhnya &rl Islan; tapi diklairn sebagai konsep yang diciptdan bant. Ini tuliti konhet 
kebenarn wahyu Allah SWT. tentang sikap Yahudi (barat) terhadap Islam, yang dalam firman- 
PTYA menyatakan "Walan tardlo angkal Yahud wala nashoro, hatta tatabi'a milatahum". Qur-an 
Surat Al-Baqarah (Q.S. 2: 120). 

1 lo Lihat Ii@ci, catatan kaki Nomor 24 hlm. 5. Selanjutnya, secara konaeptual kata 
demokratis merupakan substansi yang sesungguhnya dari demokrasi, sebagai pemerintahan "of; 
h y  and to the people, " tidak lain adalah kedsulatan rakyat atau rakyatlah yang menentukan hitam 
putihnya praktik kenegaraan yang akan dan hams dijalankan dalam negara. 

' I '  Lihat Hendarmin Ranadireksa, Ammzdenten UUD I945 Meinrju Koiisrirzrsi yang 
Berkedaulatan Rakyat, Pancur Siwah dan Dyatan~a Milenia, Jakarta, 2002, hln. 114. Dikatakan 
rezim ORBA salah satu contohnya. Secara nonnatif menyatakan diri sebagai negara dengan 
demokrasi Pancasila, tapi hasil dari gerakan reformasi, justem ORBA dinyatakan sebagai 
pemerintahan otoriter yang tidak memberikan tempat bagi rakyat untuk berdaulat. Banyaknya 
aktivis pro demorkasi, pro kedaulatan rakyat, bahkan setiap orang yang dalam berbagai 
aktivitasnya dipandang berseberangan secara politik dengan kebijakan rezim kekuasaan, 
berhadapan dengan kenyataan mendapat akibat fatal dalam berbagai bentuknya, seperti hilang 
bahkan dihilangkan secara paksa. Lihat dala~n htt~://id.wikiuedia.ordwikiiaftar orang 
hilang Indonesia, diunduh, 15-05-2002. 

Dalam hemnt penulis, ada baiknya peristiwa perubahan UI,T[) 1945 ini diberi sebutan 
khusus "Empat Perubahan Pertarna W D  1945'' ('111e klrsl I.i)l~rlh AArnut~drne~lt ((i(/Z) 1945 ". 



yang dianut, khususnya dengan teori kedaulatan, teori negara hukum, dan teori 

kon~titusi."~ Di samping itu, ha1 yang tidak dapat dipunghri dalam pengkajian 

keilmuan hukum, adalah bagaimana konsep Islam sebagai agama yang rakmutan 

lil ulamin, inengakomodasi perkembangan konsep kenegaraan tentang kedaulatan, 

kedaulatan rakyat, dan demokrasi. 

Ketiga atau keempat teori kenegaraan & atas, memiliki tali temali dan 

menciptakan sinergitas yang baik, dan merupakan satu kesatuan konsep dalam 

mewujudkan konsep negara Indonesia ke depan. Teori kedaulatan erat dengan 

kedaulatan rakyat, karena apapm yang dianggap berdaulat, selalu terkait dengan 

kedaulatannya itu sendiri, dalam ha1 ini rakyat. Teori negara hukum atau teori 

negara berdasarkan atas hukum, juga sangat terkait dengan teori kedaulatan 

rakyat. Esensi yang sesungguhnya dari hukum pada uraumnya dan peraturan 

perundang-undangan pada khususnya, adalah kaidah-kaidah itu merupakan 

ekspresi dari kedaulatan rakyat.l14 Teori konstitusi atau teori negara berdasarkan 

konstitusi, merupakan ajaran utama dalam membangun ketatanegaraan yang 

demokratis (constitutional democracyl yang dicita-citakan, dengan menerapkan 

fungsi konstitusi membentuk pemerintahan dzn kekuasaan negaranya yang 

Istilail iui me~lgan~bil co~ltoil diui bebelas pe~ubahau pe~tama ZiUD Anerika Serikat 1787, yang 
dikenal dengan sebutan "The First eleven Amandment" R~~s l i  Iskandar, "Supremasi Parlemen 
Pasca Perubahan Keempat UUD 1945", Syinr Madanr, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Unisba, Vol VII. No.3, November 2005, hlm. 239 

113 Bagir Manan menyebutkan dari ketiga sendi ini, dua di antaranya merupakan sendi 
utama penegakan hukum yang berkeadilan Dua lainnya adalah "sendi kesejahteraan umum dan 
k e a d i ! ~  sosial, dan sendi penye!enggarzar! pernerintahan rnensrdt A4LW yang bsik. Lihat 5agk 
Manan, Teori ..., op.cir, hlrn. 244 dst. 

'14 Dikatakan konstitusi yang baik dan demokratis, adalah konstitusi yang dalam kata- 
katanya tertulis atau tergambarkan peran serta rakyat dalam melakukan arah dan tujuan bangsa, 
niegawasi bergulirnya roda pemerintahan, termasuk dalam menilai kinerja yudikatif, yang arti dari 
kesemuanya itu adalah bonstilusi yatig inetljainin kebebasail dan ken~a~idirian pemerintal~an 
melaksanakan kedaulatan rahvat dalam prabtik berne3al.a Hendarmin Ranadireksa. Amandemell 

, op.crt., hlm 114-1 15 



dibatasi atau yang serba terbatas."' Pembatasan diperlukan, agar tindakan negara 

tidak melanggar kedaulatan rakyat, rnelainkan senantiasa berada dalam rangka 

inelindungi rakyat. 

Sementara itu, teori atau ajaran Islam tentang kedaulatan juga penting, 

karena bagi Indonesia, paling tidak terkait dengan sekurang-kurangnya tiga ha1 

pokok, yaitu: pertama, sistem nilai Pancasila terpancar dari sila Ketuhanan Yang 

Maha ~ s a ; " ~  kedua, realitas sosial Indonesia sebagai negara Islam dilihat dari sisi 

jumlah penduduk mayoritas beragama  slam;"^ dan ketiga, disadari atau tidak, 

istilah kedaulatan merupakan terminologi yang dijumpai secara eksplisit dalam 

literasi bahasa Arab (ad-dawlah) sebagai bahasa Al-Quran, bahkan bahasa Allah 

untuk manusia, meski pengertiannya "tidak saina" dengan istilah kedaulatan 

dalam pengertian manusia (barat). ' ls Dawlah dalam Islam adalah larangan tentang 

sesuatu, termasuk kekuasaan untuk secara tetap dijalankan oleh satu rezim. 

Karena itu, konsep dawlah diperkenalkan. dengan tujuan "mempergilirkan" 

"me objects of a constitution, in short, are to limit the arbitrary action of the 
government, to guarantee the r1gftt.s oj the governed, and to dejtme the operation oj the soverergn 
power". Secara sederhana, obyek konstitusi adalah untuk mencegah pemerintah melakukan 
kesewenang-wenangan, jaminan terhadap hak-hak yang diperintah, dan cara-cara melaksanakan 
kedaulatan. C F. Strong, Modern . . . ., op-ciif. hlm. 12. 

'I6 Rumusan ke-Tuhan-an YME dalam sila kesatu Pancasila itu, makna esensialnya 
adalah ajaran tauhid yang terpancar dari Q.S Al-Ikhlas (112). Lihat Asyhar Hidayat, Hand Out 
Bilil~(ii i((di~d2 l'cnzihir'ii. chit[ UC'D 1945, FiAuilti~ IIubunl Uilista, 2008, Slide 3. 

'I7 Ciri sebutan Negara Islam lainnya, di antaranya: Islam diakui secara tegas sebagai 
ideologi negara dan mengunakan nama negara Islam. Namun demikian, esensi Negara Islam 
bukan pada formalisasi nama atau sebutan itu, tapi lebih pada isi dan dasar, serta cita-cita Islam 
yang diajarkan Nabi SAW. membumi dalam kehidupan keseharian Zainal Abidin Ahmad, 
[memban~n]  . . ., op.crt., hlm. 3. 

Perlu diberikar!  sat^ catslttit? di sini terkait konsep kedaulatan rslkyat dm demokrasi 
dalam konsep Islam. Secara tegas, Islam tidak mengenal kedua konsep ketatanegaraan di atas. 
Tapi sebagai sebuah perkembangan pemikiran yang diterapkan oleh sebagian besar negara di 
dunia, kedua gagasan di atas oleh Abu A'la Al-Maududi dikonsepsikan sebagai sistem politik 
dalam pemerintahan Islam dengan mengintroduksi istilah "theo-democrcy ". Bentuknya, 
yerwakilan a~anusia di bawah kedaulatat~ Allah Mengenai bagaimana mekanisme datl cara 
me~~lbelltuk penvakilatl tersebut, Abu A'al Al-Maududi menverahkan menurut keadaan telnpat dan 
keadaan zaman (kondisional) Lihat "Islam dan Kedaulatan Rakyat" dalam httu://lslarn-dan- 
kedaulatan-rakvat-iv,htrn, 28 Februari 2008 



kekuasaan itu kepada pihak lain, sehingga terjadi berbagai rezim kekuasaan 

menjalankan kekuasaan dalain negara. 

1. Teori Kedaulatan 

Secara kebahasaan, istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia merupakan 

terjemahan dari kata "sovereignty '' dalam bahasa Inggris, atau "soverainete " 

dalam bahasa Perancis, dan "sovranus" dalam bahasa Itali, yang kata itu pun asal- 
,- 

usulnya merupakan turunan dari bahasa Latin "superanus ", yang artinya sesuatu 

77 119 bahkan satu-satunya yang "supreme" atau "yang tertinggi . 

Tentang apa dan bagaimana kinerja kedaulatan dalarn konsep dan praktik 

ketatanegaraan, diakui secara historik, teoretik, dan akademik, bahwa Jean Bodin- 

lah120 orang yang pertama-tama memberi bentuk ilmiah tentang kedaulatan 

(somereinitas) dengan rurnusan "la puissance absolue et perpetuelle d'une 

republique". Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara.12' 

Menurut Bodin, kedaulatan itu inemiliki sifat-sifat utama, yaitu kekuasaan 

tertinggi yang tidak terbatas, kekuasaan asli, kekuasaan yang tidak dapat dibagi, 

dan kekuasaan yang utuh "la souverainete n 'est limittee, n 'y en puissance, n 'y 

7, 122 enharge, n 'v certain temps . 

119 F. Isjwara, Perlganlar Ilmzt.Politik, Binacipta, Bandung, 1998, hlm. 107. 
120 Ia lahir dan besar di Perancis antara tahun 1530 - 1596. Pemikiran teoretik yang paling 

dasar dari Bodin, bahwa kedaulatan itu merupakan "kekuasaan tertinggi terhadap para warga 
negara dan rakyat, tanpa ada suatu pembatasan apapun, termasuk dari undang-undang sekalipun". 
Lihat J.J. Von Schmid, Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara hn Hukum (Dari Pluto sampai 
Knn{); Tejemahan R. Wiratno dkk , Pemhangunan, Jakarta, 1980, hlrn. 109. G.S. Dipon~lo, Tlmir 
Negara Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1974, hlm. 157. Lihat pula F. Isjwara, Loc.cit. 

121 F. Isjwara, Ibid, hlrn. 108. Kasman Singodimejo, op.cit., hlm. 23. 
I z 2  Ciri-ciri kedaulatan menurut Bodin di atas, oleh Kasman diartikan sebagai: (a). 

kesatuan kekuasaan yang tidak dapat dibagi-bagi; (b) keorisinilan kekuasaan sebagai kekuasaan 
yang tertinggi; dan (c) kekuasaan sepenuh-penuhnya tanpa batas. Icasman, Ibideni. Di tempat lain 
iuga diiurnpai pendapat mengenai ciri kedaulatan sebagai "indjvi.sibili!y uf7d illimitubili~: of 



Pe~nikiran Bodin di atas, didasarkan pada satu alasan bahwa beda antara 

organisasi negara dengan organisasi yang bukan negara, terletak pada kepemilikan 

kekuasaan tertinggi12' yang "sumum potestas" atau kekuasaan kedaulatan yang 

dapat mengatasi segala kekuasaan lain apapun, kecuali kekuasaan Tuhan .'24 

Berabad-abad lamanya pengertian kedaulatan seperti ini, menguasai dan 

memengaruh dunia ilmu pengetahuan ketatanegaraan di harnpir seluruh belahan 

negara di dunia.12' Bahkan dalam perkembangannya kemudian, konsep 

kedaulatan Bodin ini, mengalami reinkarnasi, menjelma, menginspirasi, dan 

melegitimasi pemerintahan%negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. '" 
Sebagai kekuasaan tertinggi, kedaulatan sering dipahami sebagai 

kekuasaan semata-mata, dalam pengertian "kemampuan seseorang atau 

sekelompok orang untuk memaksakan kehendaklkeinginan dengan cara yang 

sedemikian rupa mempengaruhi dan membentuk tingkah laku orang atau 

sekelompok orang itu, menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemilik 

souvereign". Lihat Geofiey Marshall, Corzstiiutional Reoty. Clarendon Press, London., 1971, 
hlm. 35. 

'23 Oleh Harold J. Laski kekuasaan yang tertinggi itu dinyatakan "This power is called 
sovereignty; m ~ d  it is by possession o f  sovereigr~ty that the state is disfirzgriished from all other 
forms of humarz association ". Harold J .  Laski, Ihe State in Iheory and Practice, The Victing 
Press - The Vail Bal ln~ Press, New York, 1947, him. 9. Dalam hubungan ini.ada baiknya dihaca 
juga pandangan C.F. Strong tentang kedaulatan yang menyatakan "that the peculiar attribute of 
the state, as conb.asted with all other zinits of nssocinlion, is power to make laws aird enforce them 
by all the means of coercion i f  cares to employ. Ibis power is called sovereignty". C.F. Strong, 
op.cit., him. 6-7. 

124 G.S. Diponolo, Jilid 1, op.cit., him. 157-158. 
IZ5 Kasman Singodimejo, loccit. 
'26 J.W. Garner, Political Science and Government, American Book Company, New 

York, 1928, him. 201. Rumusan kata-kata "kekuasaan belaka", juga pernah dijumpai dalam 
Penjelasan U[TD 1945 terkait dengan Sistem Pemerintahan Negara angka 1, yang menyatakan: 
"Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtssaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(Manchtsstonl) -- garis bawah penulis Terhadap rumusan penjelasan ini, dapat pula dikatakan 
bahwa dalarn menjalankan fungsi-fi~ngsi kenegaraan oleh selun~h alat perlengkapan negara yang 
ada, iebih mendasarkan dan mendahulukan kekuasaan, baru kemudian didampingi hukum sebagai 
instrumen pengendalinya. 



kekua~aan. '~~ Keadaan itu telah dibuktikan dalam sejarah pemerintahan dengan 

kekuasaan absolut, seperti yang terjadi di sebagian besar belahan negara Eropa 

pada kurun waktunya masing-masing. 12' 

Sementara itu, dalam dunia ketatanegaraan modem, makna dan 

implementasi kedaulatan, seperti dikatakan Winkle Prins dalam "Algenzeene 

Encyclopuedie" yang terkutip oleh Kasman ~ i n ~ o d i m e d j o , ' ~ ~  bahwa "dalam 

keadaan dan alasan apa pun, kedaulatan. di zaman modern tidak lagi identik 

dengan ajaran absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas". Artinya, dapat pula 

dikatakan, kalau ajaran kekuasaan absolut atau absolutisme, merupakan ajaran 

yang bertentangan dengan kodrat kemanusiaan clan hams dianggap sebagai ajaran 

~7 130 ketatanegaraan yang "di haramkan . 

Ajaran absolutisme itu, tidak sekedar tidak sejalan, tapi bahkan 

bertentangan dengan konsep ketatanegaraan modern, yang dibangun di atas 

sekurang-kurangnya empat sendi utama, yaitu: (a) sendi kerakyatan atau 

demokrasi; (b) sendi negara berkonstitusi dan negara berdasarkan atas hukum; (c) 

sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan (d) sendi penyelenggaran 

127 Miriam Budiardjo, op.cil., hlm. 3 5. 
12' Perhatikan misalnya praktik pemerintahan raja Perancis Louis ke-XJV dengan 

semboyan "L 'Elat cest Moi" (negara adalah saya) Musolini di Itali dengan facismenya, juga 
Hitler di Jerman dengan Nazinya, yang kesemuanya menghalalkan segala cara untuk mencapai 
tujuan. Disadari atau tidak, model-model absolutisme Louis, Musolini dan Hitler ini, dibangun 
atas dasar ajaran kedaulatan Bodin yang dipadukan dengan teori Hobbes (Leviathan) atau teori 
Nicollo Machiaveli "hecrt doe! heiligh! de mmicIdeIen". L i h t  D a m  Thaib, Kedaulatan ... cp.dt., 
hlm. 49 

lZY Kasman Singodimejo, op.cif., hlm 23-24. 
130 Kata ini tidak terkait sama sekali dengan pengertian haram dalam ajaran agalna Islam 

Ini sekedar menggarnbarkan bahwa betapa ajaran kekuasaan absolut, apapun bentuk dan 
alasannya, merupakan sesuat~~ yang harub dijauhi, dihindadan, dan bahkan dilenyaphali sanla 
sehali se.ial\ lingkarall pe~nikiran teoretik. karena sangat lnurlgkin akan mempengaruhi dan 
melahirkan kembali absolutisme dalam praktik ketatanegaraan di mana pun saja 



pemerintahan menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik. 13' Keempat sendi 

ketatanegaraan ini, dikenal sebagai ajaran konstitutionalisme atau bangunan 

kekuasaan negara yang terbatas atau dibatasi (!imited governmeno. 132 

Itulah sebabnya, dalam kehidupan ketatanegaraan modern meski secara 

teoretik konsep kedaulatan tetap dipaharni sebagai ajaran kekuasaan yang "suinum 

potestus ", tetapi dalan penerapannya tunduk pada batas-batas yang ditentukan 

oleh hukunl. Dalam hubungan ini, dikatakan almarhum Bung Hatta dalam kalimat 

"kemerdekaan itu ada b a t a ~ n ~ a " . ' ~ ~  Artinya, kedaulatan pun ada batasnya. Untuk 

itu, kemudian beliau menegaskan bahwa: 

"Esensi kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya, tidak terletak pada semata- 
mata kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, sehngga rakyat secara sendiri- 
sendiri dapat melakukan tindakan apapun dalam negara atas narna 
kedaulatan rakyat. Malah sebaliknya, kalau dalam negara ada segolongan 
rakyat yang mengartikan dan berpandangan bahwa makna cian 
implementasi kedulatan &at mesti seperti itu. Itu artinya rakyat tach 
tidak men erti benar akan makna dan kedudukan kedaulatan rakyat dalam 
negara". l3 

F 

Karena itu, m a h a  dan implementasi kedaulatan rakyat dalam 

kemerdekaan, beliau katakan "kemerdekaan di sini, tidak semata-mata diartikan 

sebagai keadaan lepas dari intervensi kekuasaan asingkolonial di masa itu, tapi 

juga kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dalam rangka 

mengisi kemerdekaan".135 Dalam rangka inilah, kemerdekaan dan kedaulatan itu, 

l3' Bagir Manan, Teori . . ., op.cif., hlm. 244-252. 
132 Joseph LaPalombara, "lioreword" dalam Carl J. Friedrich, Limitted Government: A 

Comparisoii, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1974, hlm. xii. Lihat juga C.F. 
Strong yang menyatakan: "The object of a Constitution, in short, are to limit the arbitrary action 
of the gorfernment, to gimratztee the rights of the governed, and to dejne the operation of the 
sovereign ower ". C.F. Strong, Modem . . . , op.cit., hlm. 12. 

I' Mohammad Hatta, Kedaulatan . . .. opcit., hlm. 11. 
131 rr . I ~ o r u ,  hiin. 12. 
139 Ihiden~. 



tunduk pada batas-batas yang ditentukan bersama dalam aturan hukurn yang 

terdapat dalam UUD. 

Berdasarkan kenyataan itu, perkembangan pemikiran dalam menuju 

konsep ketatanegaraan "modern", berbagai bentuk dan isi kedaulatan dengan 

keutuhan sifat-sifatnya di atas, dikonsepsikan ke dalam sekurang-kurangnya 

empat ajaran kedaulatan, yaitu: Kedaulatan Tuhan (Godssouvereiniteit), 

Kedaulatan Negara (Stmtssouvereiniteit), Kedaulatan Rakyat (Volks- 

souvereiniteit), clan Kedaulatan Hukum (Re~htssouvereinitei1)."~ 

Namun sebagai teori, demikian dikatakan Dahlan ~haib,'" tidak satupun 

dari keempat ajaran kedaulatan itu, yang disebut sebagai ajaran modem, hanya 

hams diakui kalau seluruh atau sebagian besar negara dewasa ini, secara formal 

menganut dan menerapkan ajaran kedaulatan rakyat atau dern0kra~i. l~~ 

Itulah sebabnya, dalam tulisan ini akan dijumpai uraian tentang kedaulatan 

rakyat dan demokrasi digunakan secara silih berganti, atau bahkan dalam sistuasi 

analisis tertentu, justeru disejajarkan. Itu penulis lalcukan semata-mata untuk 

memelihara keruntutan berpikir dm analisis. Namun begitu, perlu pula diberikan 

catatan bahwa kedekatan kedaulatan rakyat dengan republik atau demokrasi, tidak 

sepenuhnya sama atau dapat disamakan. Kedaulatan rakyat adalah substansi dari 

kekuasaan tertinggi, sementara republik dengan demokrasinya adalah mekanisme 

atau sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kenyataan kekuasaan dan 

-- 
136 Infra catatan kaki Nomor 20, hlm. 4. Sri Soemantri, "Masalah ..". dalam Padmo 

Wahyono, Beberapa ... , op.ci?., hlm. 83 .  Tapi ada juga yang mengkonsepsikan 5, dengau 
memasukan kedaulatan raja ( ' i i g  or Qzreen-.~orn!erei?~iteiQ set elah kedaulatan Tuhan. F. lsjwara, 
Pengantar . . ., lac.cil. 

137 Dahlan Thaib, Konsepsi . . . , oy).cit., hlm. 14. 
138 .Timly Asshiddiqie, Gagasan ..., oq).cit., hlm. 1 1 .  



kenyataan pemerintahan.l" Namun begitu, untuk keruntutan berpikir dan analisis, 

dalam beberapa kesempatan akan didekatkan bahkan dlsejajarkan, karena tidak 

akan ada demokrasi kalau tidak ada kedaulatan rakyat. 

Ajaran kedaulatan rakyat atau demokrasi ini, mengandung dua pengertian 

dasar,140 yaitu: perturna, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, 

dalam arti bagaimana cara inelibatkan rakyat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; dan kedua, demokrasi sebagai asas yang tunduk pada nilai-nilai 

kultural dan historis suatu komunitas bangsa, sehingga memunculkan nama-nama 

demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi liberal, 

demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan nama-nama demokrasi lainnya. 

Terlepas dalaln pengertian mana yang dipahami sebagai demokrasi, tapi 

karena setiap negara dan setiap pemerintahan negara, senantiasa dekat dengan 

rakyat, maka akan berbicara tentang rakyat dan keterlibatannya dengan dan dalam 

negara. Itulah yang diungkapkan Dahlan Thaib, bahwa "rakyat dalam proses 

5, 141 icehidupan bernegara, sering dianggap sebagai hulu sekalips muaranya . 

Artinya, rakyat dengan kedaulatannya dalam suatu negara demokrasi, merupakan 

titik sentral dan pusat sekaligus sumber kekuasaan negara. 

Secara normatif, suatu pemerintahan demokrasi hams memenuhi berbagai 

instrumen atau syarat demokrasi, yang oleh Bingham Powell Jr seperti dikutip 

Alfian, akan mencakup hal-ha1 berikut: 

1. legitimasi pemerintah ddasarkan pada klaim bahwa pemerintah mewakrli 
rakyat; 

13' Diskusi penulis dengan Promotor, Moh. Mahfbd MD, UII Jogyakarta, 8 September 
2015. 

140 Dahlan Tliaib, Kotisepsi . . . , loc.cit. 
I-'' J/~,de,r~ 



2. pengaturan bagi yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk 
memperoleh legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu yang kompetitif; 

3. sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam pemilihan, baik sebagai 
pemilih maupun sebagai yang dipilih untuk menduduki jabatan penting; 

4. penduduk memilih secara rahasia tanpa paksaan; dan 
5. masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan 

berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers.'42 

Selanjutnya, Lyman Tower Sargent dalam "Contemporary Political 

Ideologies" halainan 32-33,'43 menyatakail bahwa untuk dapat dikatakan a& 

demokrasi dalarn suatu negara, harus merniliki lima kunci berikut: 

1. Adanya keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan politik (citizen 
involvement in politiccrl decision making). 

2. Persamaan kedudukan di antara warga negara (some degree of equality among 
citizen). 

3. Adanya jaminm kebebasan setiap warga negara (one degree of liberty or 
freedom grunted to or retained by citizens). 

4. Memiliki sistem perwakilan yang baku (a systenl ofrepresentation). 
5. Menggunakan sistem pemilihan berdasarkan prinsip mayoritas (an electorul 

system majority role). 

Sejalan dengan Bingham Powel dan Lyman Tower Sargent di atas, Robert 

A. ~ahl '~%en~atakan "a reasonable responsive democracy, can exist only f a t  

least eight institutional guarunlies are present (keberadaan suatu demokrasi 

diakui, jika dipenuhi delapan syarat berikut): 

1. Adanya jaminan kebebasan untuk berorganisasi freedom to form and joint 
organizatron); 

2. Kebebasan menyatakan pendapat freedcm of ezpression); 
3. Hak inemilih dan dipilih (the right to vote); 
4. Memenuhi kriteria pej abat publik (eligibility. for public ofice); 
5 .  Terbuka ruang komperisi cialam menenrukan pemimpin politik ('the right of 

poliliccrl leuders lo compele for supporf cmd vo/e5?; 
6. Tersedia alternatif sumber inforrnasi (alternative sources of information); 

- 

14' Alfian (d.k ed), Profil B u k y u  Polilik Indotlesin, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 
1991, hlm 153 

'" Terkutip ole11 Dahlan Thaib, Konsepsi , Loc.cit. 
'44 ~ o b e r t  A Dahl, "Poliarchy Participation and Opposition", dikutip dari Arend Lijphart, 

Democracies: Pallerns of Majoritflrlan afid Cbiicensns Government In Twenty-One Corrntrres, 
Yale University Press. New Heaven, 1984. hlrn 2 



7. Pemilihan umuln yang bebas dan mandiri Uree and.fair elections); und 
8. Penentu kebijakan publik, diisi dengan cara dipilih (Institutons for making 

government policies, depend on votes and other expressions ofprefirence). 

Sementara itu, Moh. Mahfud MD.'" menyatakan bahwa secara umum 

suatu pemerintahan demokrasi "harus memenuhi empat syarat utama, yaitu 

adanya lembaga legislatif sebagai tempat wakil rakyat; lembaga eksekutif sebagai 

penyelenggaran pemerintahan dalam arti sempit; lembaga yudikatif sebagai 

teinpat memberi.: putusan hukurn dan keadilan dalam pelaksanaan UU; dan pers 

sebagai alat kontrol masyarakat". 

Mengenai bagaimana cara bekerjanya syarat-syarat uinum suatu 

pemerintahan demokrasi di atas, digambarkan secara prstktis pragmatis oleh 

Joseph A. ~ c h r n e t e r ' ~ ~  seperti dikutip Dede Rosyada sebagai "suatu perencanaan 

institusional untuk mencapai keputusan politik clan individu-individu memperoleh 

kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat". 

Sementara Sidney ~ o o k ' ~ ~  menggambarkan kinerja demokrasi, sebagai 

"bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting 

(artinya tidak seluruh urusan pemerintahan-penulis), secara langsung atau tidak 

langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas 

37 118 dari rakyat dewasa . 

145 Moh. Maffid MD., Hukum dart P~lar-pzlar Demokrasz, Gama Media, Yogyakarta, 
1999, hlm 2. 

146 Dede Rosyada (dkk.), Civic Education . . ., op.czt, hlm. 110. 
147 Ibidem 
14' Dalam konsep demokrasi langsung ala Plato dan Aristoteles dalam Polis (~14) state) 

waktu itu, kata-kata rakyat dewasa ita sangat dihatasi, hanya mereka yans "laki-laki dan war,oa 
negara" Di luar itu, tidak termasuk sebagai rakyat yang berhak memerintah. Artinya, 
pemer~ntahan demokrasi di jaman itu pun, sebetulnya tidak pernah melibatkan seluruh rakyat atau 
warga negara yang ada dalam Polis, yang keadaan ini sekaligus menggambarkan kalau demokrasi 
yang diagungkan model Plato maupun Aristoteles sebagai demokrasi langsung itu, tidak dijadikan 
rujukan bagi praltik delnokrasi yang dikembangkan sekarang 



Itulah pula yang dikatakan Philipe C. Schinitter dan Teny Lynn ~ a r l ' ~ '  

bahwa: "demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah 

dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah politik oleh 

warga negaranya, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan 

7, 150 kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih . 

Di tempat lain, Henry B. ~ a ~ o ' ~ '  menggambarkan kinerja demokrasi 

sebagai: ... 

"A denzocrutic political system, is one in which public policies ure made 
on u majority basis, by representative subject to efective popular control 
at periodic elections which are conducted on the principles of political 
equality and under conditions of political freedom" atau "sebagai sebuah 
sistem politik, demokrasi menunjukkan bahwa kebijakan umuln ditentukan 
atas dasar putusan mayoritas yang dilakukan oleh wakil-wakil yang 
diawasi secara efektif oleh masyarakat melalui pemilihan-pemilihan 
berkala yang didasarkan atas persamaan politik dan dalam suasana 
+-.A LbIJa~iai ia kebebasm politik". 

Atau "suatu bentuk pemerintahan yang hak untuk membuat keputusan- 

keputusan atau kebijaksanaan umum, diselenggarakan oleh warga negara melalui 

wakil-wakilnya yang dipilih oleh mereka dalam suatu pemilihan umum yang 

bebas". 

Terlepas dari berbagai gambaraa di atas, pada akhrrnya demokrasi itu akan 

digambarkan dalam dua pemaknaan normatif dan empirik. Pemaknaan secara 

normatif (demokrasi nomatif), adalah sebagai demokrasi yang secara ideal 

149 Ibidem 
lS0 Bung Hatta mengatakan bahwa dalam demokrasi yang sungguh-sungguh kedaulatan 

rakyat, dicirikan oleh adanya rasa tanggung jawab dari pemerintah dan rakyat secara seimbang 
Kedaulatan rakyat yang tidak disertai rasa tanggung jawab, bukanlah kedaulatan rakyat lagi, tapi 
sudah anarchi semata-mata Moh Hatta, Kedaulatan , oy.cii., hlm 32 

1 5 1  Henq R Mavn An Intmtk~ctmn m D~ntormtic Thency, Ouford TTniversity Preqs, New 
York, 1960, h ln~  70 



hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan pemaknaan secara empirik (demokrasi 

9, 152 empirik) sebagai demokrasi dalam penvujudannya pada dunia politik praktis . 

Dari berbagai pengertian nonnatif inaupun praktis pragmatis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, secara hakiki adalah rakyatlah yang memberikan 

ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam 

menilai kebijakan negara yang akan menentukan kehdupan dan cara dirinya 

diperintah.lS3 Karena itu, negara yang menganut ajaran kedaulatan rakyat atau 

sistem demokrasi, seluruh kebijakan negara akan diselengarakan berdasarkan 

kehendak dan kemauan rakyat. Itu karena negara diorganisasi oleh rakyat atau 

atas persetujuan rakyat sendiri, mendapat kekuasaan atas legitimasi dari 

kekuasaan rakyat, dan berada dalam pengawasan rakyat sebagai bentuk 

perwujudan kedaulatan rakyat. 

Itulah yang secara tegas dinyatakan Usep Ranawijaya, bahwa dalam 

pemerintahan demokrasi, esensinya terletak pada "tidak ada satu pun urusan 

,¶ 155 dalam negara, yang boleh dijauhkan dari jangkauan kedaulatan rakyat . 

Irnplementasi kedekatannya dilembagakan melalui kaidah hukurn, baik dalam 

152 Affan Gafar, "Demokrasi Politik", Makalah Seminar Perkembangan Demokrnsi d 
Indonesia Sejak 1945, Widyagraha, LPI, Jakarta, 1993, hlm. 4. 

153 Mohammad Hatta, Kedaulatan . . ., op.cit., hlm. 13. 
154 Kuntana Magnar, "Hubungan Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden 

Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi", Disertasi, 
Program Pascasarjana 1 Tniversitas Padjadjaran, Bandung, 2005, hlm 13 

' 5 5  Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesin: Dasar-Dasarnya, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 205 Sementara pada kesempatan lain, beliau menambahkan bahwa 
"keberadaan partai politik dalam suatu negara, menyebabkan negara itu lebih demokratis dari pada 
tidak ada partai politik sama sekali". Lihat Usep Ranawidjaya, "Partai Politik dan Demokratisasi 
Indonesia, Suatu Tinjauan Sejarah", dalam Ahmad Syafii Maarif, Indotlesrir di Sin7yang Jnlurr, 
Mizan, Bandung. 1998, hlm 71 



bentuk peraturan perundang-undangan (khususnya UWD-penulis), inaupun 

kebiasaan, yang isinya antara lain mengatur hal-ha1 mengenai: 

1. Adanya jaminan mengenai hak asasi dan kebebasan dasar manusia, sebagai 
syarat dapat berfungsinya kedaulatan rakyat; 

2. Penentuan dan pe~nbatasan wewenang pejabat negara; 
3.  Sistem pembagian tugas antara jabatan-jabatan penting yang bersifat saling 

inembatasi dan mengimbangi; 
4. Lembaga penvakilan sebagai penjelinaan kedaulatan rakyat dengan tugas 

penmdailg-undangan dan pengendalisrn badan eksekutic 
5. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia; 
6. Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat, melalui sistem 

multi partai atau sistem dua partai; 
7. Perlindungan dan jaminan bagi kelangsungan oposisi merdeka sebagai potensi 

alternatif pelaksanaan kekuasaan rakyat; 
8. Desentralisasi teritorial kekuasaan negara untuk memperluas partisipasi rakyat 

dalarn pengelolaan negara; 
9. Lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif 

Berbagai rumusan dan kriteria hubungan kedaulatan rakvat dengan 

demokrasi di atas, diimplementasikan dalam bentuk langsung atau tidak langsung. 

Pada umumnya, negara modem sekarang menjalankan demokrasi tidak langsung 

(indirect democracyl dengan sistein perwalulan (representatives 

Model demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini, mensyaratkan 

keberadaan sekurang-kurangn ya dua instrumen pokok, yang me1 i puti badan 

pemalulan rakyat (BPR) dan pemilihan umum sebagai mekanisme rekruitmen 

anggota yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Anggota BPR yang menjadi 

wakil rakyat terpilih tulah, yang nantinya secara langsung akan melaksanakan 

titah kedaulatan rakyat.15' Artinya, pemerintahan dalam pola demokrasi tidak 

156 Dilihat dari cara menyelenggarakannya, demokrasi dibagi ke dalam dua cara, yaitu 
cara demokrasi langsung {direc dernoc:rtrcy) dan cara demokrasi tidak langsung findirec:i 
dentocmcy). Secara teoretik, demokrasi langsung sering dipahaini sebagai model demokrasi: 
Aristoteles, dan demokrasi penvakilan sebagai model demokrasi modern. 

157 "Pada dasarnya", demikian dikatakan Rukmana Amanwinata, "seseorang yang terpilih 
menjadi anggota BPR, menggambarkan adanya hubungan antara rakyat sebagai pemegallg dan 



langsung, akan inenjelmakan cara-cara berpemerintahan oleh badan penvakilan 

(representatives government). Pola pemerintahan melalui dan oleh BPR ini, jauh 

lebih nyata dan lebih mendekati kebenaran demokrasi, karena juinlah yang 

memerintah lebih sedikit dibandingkan dengan yang diperintah. 'j" 

Bertalian dengan ha1 tersebut, International Commission of Jurist ( IU)  

dalam Konferensi Bangkok 1965, mengemukakan definisi pemerintahan 

penvakilan atau Representatives Government, sebagai: 

"... is a government deriving its power and authority from the people 
which power and authority are exercised through representative freely 
chosen and responsible to them" atau "suatu pemerintahan yang 
kekuasaan dan wewenangnya diperoleh dari rakyat, dilakukan oleh badan 
penvakilan yang dipilih oleh rakyat secara bebas, dan 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat". 

Untuk dapat dikatakan sebagai pemerintahan penvakilan dalam definisi di 

atas, konferensi ICJ itu menentukan sekurang-kurangnya hams ada 6 (enam) 

syaratlS9 berikut: 

1. Proteksi konstitusional (constitutional protections), 
2. Pengadiian yang bebas dan tidak memihak freedom ofcourt), 
3. Pemilihan umum yang bebas free electiorts), 
4. Kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat freedom ofjoint organization 

and freedom of expression), 
5. Praktik oposisi (opposition task), 
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic sducaiio~l) . 

Prinsip pemerintahan demokrasi penvahlan (representatives government/ 

representatives deinocrucy) ini lahir sebagai konsekwensi, paling tidak karena tiga 

ha1 pokok, yaitu: wilayah negara yang sangat has; jumlah penduduk yang juga 

pemilik kedaulatan dengan pelaksana kedaulatan" Lihat dalam Rukmana Arnanwinata, 
Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Rerserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 
IJI-rD 194SY', Dlrcr/n.a, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Randung, 1996, hlm 141 

!<'> 
' Lihat Catalan kaki Nomor 24 hlm 5 

139 Dikutip dari Sri Soemantri, Tentang , oped., hlm 14-15 Lihat pula Miriam 
Budiardjo, Dasar-Dasar , op.crl., hlin 60 



sangat banyak; dan problematik masyarakat dan ketatanegaraan yang heterogen, 

sementara prinsip demokrasi dengan kedau.latan rahyatnya, tetap merupakan suatu 

keniscayaan. 

Gambaran di atas, menyertai Indonesia jauh hari sebeluin kemerdekaan. 

Pada sidang pertama BPWKI , '~~  gagasan demokrasi dengan sistem penvahlan 

merupakan salah satu fokus materi dasar negara. 

Prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi penvakilan ini, dirumuskan 

secara normatif dalam UUD 1945 asli, dan dalam UUD 1945 Baru,16' sekurang- 

kurangnya dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal2 ayat (I), Pasal 19, Pasal22C, 

dan Pasal22E. 

Pasal 1 ayat (2) inenentukan bahwa: 

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- 
Undang Dasar". 

Selanjutnya, dalam Pasal2 ayat (I), ditentukan bahwa: 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Penvakilan 
Rakyat &n cnggata Dewan Penvakilan Daerah yang dipilih inelalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". 

Sementara Pasal 19 berada di bawah Bab VII tentang Dewan Penvakilan 

Rakyat; Pasal 22C di bawah Rab V11-4 tentang Dewan Penvakilan Daerah; $an 

Sida~g ini berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dengan 
agenda utama merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka Dari beberapa pembicara pada 
sidang pertama BPUPKI ini, adalah Moh Yamin dan Soekarno yang menggagas dasar negara itu 
terdiri dari lima asas, yang pada tanggal 1 Juni 945 oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Salah 
satu dari lima sila itu adalah sila keempat nlmusan Mch Yamin "Peri Kerakyatan dengan prinsip 
permusyawaraan, penvakilan, dan kebijaksanaan", dan sila ketiga dari Soekarno yang disebut 
"mufakat, penvakilan, dan permusyawaratan". Artinya, kedua tokoh bangsa ini sepakat bahwa 
demokrasi Indonesia akan dilaksanakan melalui cara perwakilan dengan prinsip permusyawaratan. 
Lihat dalam Moh Yamin, Naskah , opclt.. hlm. 74, 94, dan 97 Lihat juga RM A.B Kusumah, 
Lnliir~?l;a UllD IY1.5, Bagian Penerbit, FH-UI, Jakarta, 2004, hlm 163 Sementara untuk naskah 
pidato Yamin tentang ha1 ini, diragukan keotentikannva Ihrd, hln~ 148 

I61 Istilah ini digunakan oleh Bagir Manan, seperti terlihat dalaln buku, IIPR, DPD, datr 
MPR dnlanl i7UD I945 HOI-U, FH-U[I Press, Yogyakarta, 2003. Disebut baru, karena dalam ULr[) 
1945 pasca perubahan, dijulnpa~ banyak ha1 baru yang semula tidak ada dalam UUD 1945 asli 



Pasal 22E di bawah Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Keseluruhan pasal yang 

disebut terakhir, dengan jelas menwjukkan unsur-unsur suatu pemerintahan 

demokrasi perwakilan, yang diharapkan tata cara demokratisnya dilakukan 

melalui pemilihan umum dengan asas Luber dan Jurdil, seperti diatur dalam Pasal 

23E ayat (1). '62 

Sementara menyangkut perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) dalarn UIJD 

1945 Baru, memang terdapat perbedaan rumusan. Namun perbedaan rumusan itu, 

memiliki makna yang sama sekaligus lebih menguatkan esensi kedaulatan rakyat 

dalam kerangka demokrasi penvakilannya. Artinya, terjadi sinergitas antara 

kedaulatan rakyat dengan ketercapaian demokrasi. 

Terkait perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) ini, misalnya dinyatakan oleh 

Jimly ~ s s h i d d i ~ i e ' ~ )  bahwa "selain hendak menegaskan tentang kedaulatan tetap 

berada di tangan rakyat dalam keadaan apapun, juga menegaskan kalau MPR 

tidak lagi memiliki kedudukan eksklusif terkait pelaksanaan kedaulatan rakyat". 

Karena itu, sesuai dengan ketentuan ULTD 1945 Baru yang ada, seluruh lembaga 

negara adalah pelaksana kedaulatan rakyat dalam tugas dan wewenang masing- 

masing. IG4 

162 Dia~iutnya asas Pcmilu Jurdil yang dimuat Jelam UUD 1945, karena disadari selama 
masa O R B 4  pemilu yang terlaksana meskipun berdasarkan asas keumuman Luber tapi tidak 
mencerminkan kejujuran dan keadilan Di masa lalu, asas Luber hanya diatur dalam UU Pemilu 
Nomor 15 tahun 1969 dan UU perubahan selanjutnya, yang secara politis lebih mengedepankan 
kepentingan rezim kekuasaan dari pada menjamin kedaulatan rakyat, dibalik keyakinan "politik" 
pemilu merupakan salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Lihat Bagir Manan dan 
Kuntana Magnar "Mewujudkan Kedaulatm Rakyat h4elalui Pemihhan Umum" dalsm Bagir 
Manan (ed ), Kedaulatan R a w ,  Hak Asasi Mamrsia, dan Negara hoktrm (Kumpulan EsaiSina 
Merighormatr Pro$ Dr.R Srz Soernatrtri Martosoewiglja, S.H.}, Gaya Media Pratama, Jakarta, 
1996, hlm 55 Lihat juga Hendarmin Ranadireksa, opcrt., hlrn 127 

I63 Jiml y Asshiddiqie, Kot~.~olru'nJ~ Na.sknh IJlJI) 194.5 Setelah Perzlhahat~ Keempat, 
PSHTN-FH-UI, Jakarta, 2002, hlnl 2 

'64 ~ a l a m  hemat penulls. kalau batas makna kedaulatan rakvat dllaksanakan oleh seluruh 
lernbaga negara, sebetulnya tallpa diubah pun, UUD 1945 me~nberi makna yang sama bahwa 



Penegasan-penegasan di atas, hendak menyatakan bahwa Indonesia 

menganut prinsip constitutional democmcy atau demokrasi yang berdasarkan 

konstitusi. Pemyataan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut IJUD, 

dimaksudkan agar ada kesatuan langkah dari keseluruhan koinponen bangsa dan 

negara, khususnya lembaga-lembaga negara organ konstitusi, dalam memahami 

dan memperlakukan UUD 1945 . l~~  Hal ini penting, karena dalam praktik di masa 

lalu, pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh MPR, dalam kenyataannya tidak menurut 

UUD. Pelaksanaannya lebih menurut keyakinan MPR sendiri dengan berlindung 

di balik ketentuan ~ e n j e l a s a n ' ~ ~  UUD 1945 dan penafsiran167 terhadap ketentuan 

UUR 1945 yang ada. 

seluruh lembaga negara yang ada adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Ini karena persoalan 
kenegaraan tidak selesai oleh elnpat kewenangan (Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 37) 
yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Adapun keempat urusan yang ditempatan di MPR 
tem~asuk kategori urgen dan pokok bagi negara, terutama menyangkut UUD baik penetapan 
maupun perubahannya, mengenai GBHN, dan menyangkut kepala negara. Sementara urusan 
negara lainnya yang dan memang jauh lebih banyak, itu diserahkan kepada penyelenggara negara 
yang lainn a, dan tetap sejalan dengan kedaulatan rakyat yang ada dalam UUD dan GBHN. 

'' Dalam perkembangan pemikiran akademik (doktrin), sebutan lembaga negara 
ke~nudian dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu: organ konstitusi dan non organ konstitusi, atau 
disebut juga organ UU. Di samping itu, dikenal juga lembaga negara organ eksekutif dan lembaga 
negara organ pelengkap (atrxiliary state institution). Dalam hubungan ini, Deni Indrayana 
membedakan ke dalam tiga ketegori lembaga negara, yaitu: consiitutio~lal and political organ; 
constitutio~lal a71d non political organ; dan exectrtive agencies. Deny Indrayana, "Pengisian 
Pejabat Lembaga Negara", Seminar Nasinal, Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara, 
UN.,7VD, Padang, Sabtu, 12 September 20 15. 

Berbagai praktik ketatanegaraan dilakukan dengan mendasarkan pada Penjelasan dan 
penafsiran MPR terhadap UUD 1945. Dari sisi teori perundang-undangan, Penjelasan UUD 1945 
itu bukan kaidah hukum Memang penjelasan dapat dikategorikan sebagai tafsir otentik, namun 
Penjelasan UUD 1945 yang dinyatakan dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 
7 tanggal 15 Pebruari 1946, halaman 5 1 s.d. halaman 56, ternyata dalam dokumen yang ada, yang 
dimuat dalam berita tersebut hanya naskah IJlJD 1945 tanpa Penjelasan Periksa lebih lanjut, 
Himpunan Peraturan Perut~dang-lhdangan Repziblik Indonesia, yang disusun menusurut Sistem 
Engelbrecht, Cetakan ke-2, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm. mi, dan hlm. 1-4. Karena 
itu, meskipun sekarang Penjelasan UUD 1945 itu sudah dicabut seperti ditiyatakan dalam Pasal I 
Aturan Peralihan UUD 1945 Baru, tapi sebagai sesuatu yang pernah dipositipkan, maka 
penelusuran mengenai keberadaannya tetap perlu dilakukan, untulc memelihara kelurusan sejarah 
politik dan ketatanegaraan Indonesia ke depannya 

l b i  Berbagai teori penafsiran digunakan, semata-mata untuk niembenarkan tindakan- 
tindakan kenegaraan dan pemerintahan yang dilakukan Salah satu misalnya, pernberian gelar 
Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto oleh MPR. Menurut UUD 1945, masalah 



Terlepas dari itu semua, dan berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat 

ditarik beberapa pemikiran dasar, bahwa teori kedaulatan rakyat yang dianut UUD 

1945, bai k sebelum maupun sesudah diadakan perubahan, menunj ukkan 

kedaulatan itu sepenuhnya tetap ada dan milik rakyat. Kedaulatan tidak pernah 

sekali-kali halihkan kepada atau dipegang oleh siapapun termasuk oleh lembaga 

negara atau pihak lainnya. Lembaga negara apapun namanya, hanyalah pelaksana 

dari kedaulatan rakyat, dan selalu berada dalam pengawasan rakyat. Karena itu, 

semestinya apapun keputusan yang akan dikeluarkan atau dibuat oleh lembaga 

negara, hams mencenninkan keinginan dan harapan rakyat yang berdaulat yang 

prinsip-prinsipnya dituangkan dalam LlUD 1945. 

2. Teori Negara Hukum 

Padmo wahyono pernah mengatakan bahwa "suatu negara sebaiknya 

adalah negara hukum atau berdasarkan atas hukurn dalam segala hal".'69 

Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa konsep negara hukum ini, telah 

didainbakan sejak  lat to'^^ menulis "Nomoi", yang dilanjutkan oleh gagasan 

pemberian gelar apapun namanya dan kepada siapapun akan diberikan, itu wewenang Presiden 
sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Praktik yang tejadi ini, tidak lain karena MPR memegang 
Eedzulatan nepra,  malca kekuasmya tidak terbats  ,Atxi i s m a  k e h w n  tidak terbatas jtslah, 
ditafsirkan kalau MPR boleh melakukan apa saja yang diinginkannya. 

168 Salah satu prinsip yang dianut UUD 1945, adalah kedudukannya sebagai hukum 
tertinggi dalam negara, atau dalam istilah UU Nomor 12 tagun 201 1 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Pasal 3 ayat (I), disebut hukum dasar. Dalam kedudukan seperti 
ini, dikandung maksud bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, tidak boleh 
bertentansan densan UUD 1945 Gagasan ini dituangkan dalam ketentuan Pasal24C ayat (1) yang 
memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ''meqpji UU terhadap UUD 
1945 " 

'69 Padmo Wahjono, bldonesra N e g m  Berdasarkan Atns Huk~lrn, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1983, hlm 7 

170 Dalam berbagai literatur Barat yang ada, philosof Yunaili illi hidup antara tahun 429 
347 sM Ia telah menjadi I ~ L I ~ I ~  Socrates sejak usia 20 tahun Dalan~ berbagai catatan yang ada, 
selama h~dupnya Plato d~pandang sebagai philosof terproduktif Setlap karangannya dltujukan 
uiltub olasalah tertentu Tercatat dl antaranya "Gorgias" yang bercelitera tentang kebaha,' olaan, 



Emmanuel Kant tentang konsepsi negara hukuin fbrmal, dan Jullius Stahl yang 

menggagas konsep negara hukum material, serta A.V. Dicey yang inengajukan 

konsep The Rule 0fLaw.l7' 

Meski konsep negara hukum ini telah dicanangkan jauh sejak Plato, tapi 

yang pasti, konsep negara hukum ini mulai tampil dan dibicarakan secara inten, 

baru pada abad ke-19, sebagai bentuk reaksi terhadap merajalelanya konsep 

hubungan negara dengan manusia secara individu, atau individualisme. Artinya, 

konsep negara hukurn merupakan reaksi atas paham individualistik. 

Karena itu, dari sisi hukum tata negara, konsep negara hukum merupakan 

fenomena yang menarik dan aktual untuk dikaji. Banyaknya pemerhati mengenai 

negara hukum dalam berbagai bentuk dan konsepsi yang d i~su lkan , '~~  sebagai 

respon terhadap tuntutan penerapan yang sesuai dengan pandangan masyarakat 

menurut waktu clan tempat (k~ndisional). '~~ 

"Protagoras" tentang hakekat kebijakan; "Sofis" untuk hakekat pengetahuan; "Phaedo" bagi 
keabadian jiwa, dan "Phaedrus dan Perjarnuan" bagi cinta. Sementara tulisan-tulisan terkait 
dengan kehidupan bernegara, ia tuliskan dalam buku "Politeia" atau negara yang ia tempatkan 
dalam buku ke-7 dari 10 buku Politeia itu. Lihat dalam J.J. Von Schmid, op-cit., hlm.10-11, 13. 

171 Konsep Negara hukum the rule of law, memiliki tiga unsur utama, yaitu: (a) 
supremacy of law; (b) eqziality before the law; d m  (c) constitutio~i Based on Zndii7idual Rghts. 
Dicey, op.cif.. Mm. 202-203. 

172 Soedargo Gautama, Pengertinn Tentang Negnra H~rkum, Alumni, Bandung, 1973, 
him. 7. 

173 Ada empat agenda besar reformasi 1998, yaitu: "penegakkan supremasi hukum", 
"pemberantasan korupsi", "pen~bahan UUD 1945", dan "pembubaran dwi hngsi ABIU". Empat 
agenda besar ini, terkait iangsung dengan pemikiran perlunya hukum mengatasi berbagai aspek 
kehidupan manusia, terutama melindungi HAM. Gambaran ini sangat nampak dalam sistem 
ketatanegaraan Inggris, bahwa meskipun tidak memiliki UUD, tapi karena HAM itu hidup dalam 
masyxa!at sebagai ccmm:? ! ~ r  yazg ')IS? !fit'" a*:: txadisi yacg be:keadi!m, a~,h hu.bm 
tertulis apapun yang dikeluarkan kemudian, yang terbukti isinya bertentanga~ dengan just law. 
hilanglah kewajiban untuk rnenaatinya. Karena tingginya keyakinan itu, maka HAM menjadi 
bagian yang hams selalu dihormati oleh siapapun, terutama oleh negara d m  pemerintahnya. Lihat 
Sunarjati Hartono, Apakah the Rzrle of Lmv itzr?, Alumni, Bandung, 1976, hlm.26. J.G. Steenbeek 
menyatakan, isi pokok pertama UUD sebagai hukum tertinggi dalam negara, adalah jaminan 
periindunzan H A M .  Lihat Sri Soelnantri; Prosedur .; op.cit., hlm. 60 

lr4 Dahlan Thaib, Konsepsi . . . ,  op.cif., hlm. 3 3 .  Dalam hubungan ini dapat dijelaskan 
baliwa apalagi hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, sangat rentan terhadap sistein nilai 



Dalam pemahaman sederhana, konsep negara berdasarkan atas hukum 

diartikan sebagai cara-cara menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan 

atas hukum. Maksudnya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalarn segala bentuk dan 

artikulasinya, diatur dan inengandung akibat hukum, sehingga tidak boleh ada 

satupun tindakan yang tidak ada hukumnya. 17' 

Secara konseptual, teori negara berdasarkan atas hukum ini, dlwujudkan 

dalam sebutan negara hukum atau negara bersendi h ~ k u m , ' ~ ~  yang untuk 

kepentingan akademik clan praktik politik,'77 dibedakan ke dalam dua teori, yaitu: 

teori negara hukurn "de rechtsstaat" dan teori negara hukum "the rule of law ". 

Kedekatan dari kedua konsep negara hukum ini, saina-sama menghendaki dan 

menempatkan hukum sebagai "instr~rnen"'~~ pengendali kekuasaan. Perbedaan 

terletak dalarn latar belakang kelahlran clan kedua teori itu. 

tempat hukum itu berlaku dan ditegakkan sesuai dengan sistem nilai dan pemahaman masyarakat 
yang berlaku. 

175 Dalam toeri hukum, ini yang dikenal dengan asas legalitas, hanya dengan catatan, 
bahwa hukum yang dimaksud adalah yang sesuai dengan prinsip kedaulatan huhm yang 
tercermin dari kedzulatan rakyat. Bukan kedaulatan kekuasaan. Kalau sekedar hukum, "LJEtat 
cesf nioiW-pun, adalah huhm, meskipun bertentangan dengan konsep kedaulatan hukum yang 
sesungguhnya. 

176 S.M. Amin, Bertamcrsja Kenlam Hukum, Jiid l, Fasco, Jakarta, 1952, him. 21. Sekedar 
baadingan, sebutaii iiegara i~ukum laeliuiut Tres~ia ah iah  tie,i-ria yarlg tugas utainailya ialali 
mengusah'akan keselamatan rakyatnya, menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan, 
serta kemajuan rakyatnya, yang oleh Dessauvagie dikatakan selnlit hnrlrs berpedoman kepada 
keadilan dan hukum. Lihat F.L.H.Dessauvagie (et.al.), Sendi-sendi . . ., op.cit., hlm. 11. 

177 Secara akademik, konsep negara hukum penting sebagai acuan dalam menentukan 
praktik bernegara yang akan dilakukan kemudian sesuai dengan tujuan dan cita-cita (staafs idke). 
Adapun dari sisi praktik politik, penting dalam rangka menciptakan politik yang tundulc pada 
hukum, sehingga terbentuk kesantunan dalam kehidupan negara h u h m  dalam konsep 
kemodernan. Harus diakui dan disadari, kalau konsep negara huhm merupakan salah satu ciri 
utama kehidupan negara modern. 

17' Selain hngsi ini, hukum juga memiliki fungsi sebagaimana dikernukakan Roscoe 
Pound, "Lo~l: crs a loc,l of soc i~~ l  etrgitleer'itrg", yakni hukunl diarahkaii urituk tnerlcapai tujuan- 
tujuan sosial van? khusus dan diakui Isocial ewgi?leer.i?lg). Roscoe Pound, Perlpnrllar Filsafal 
Hlrkrrrn, Terjemahan Moh. Radjab, Bhratara, Jakarta, 1963, hlm. 66. Untuk kepentingan 
pen~bangunan di Indonesia, konsep "tool" oleh Mochtar Kusunlaatmadja diterjemahkan sebagai 



Konsep negara hukum de rechtsstaat dilahirkan dalam rangka melawan 

cara-cara pemerintahan yang otoriter, untuk dikembalikan kepada cara-cara 

menurut hukum. Sementara konsep negara hukum the rule o f  law, cirahlrkan 

dalam rangka mewujudkan dan mengaktualisasikan konsep kedaulatan rakyat ke 

dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. 

Negara hukum de rechtsstaat merupakan konsep yang bertujuan 

mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan cara melepaskan rakyat dari 

belenggu ketidakmerdekaan, baik secara fisik, psikis, ekonoini, politik, dan 

sebagainya, menuju alam kemerdekaan."' Namun dalam praktlk, de rechtsstaat 

cenderung eksesif,18' terutama karena lebih dekat kepada konsep negara hukum 

formal yang digagas Emmnuel  ant.'^' Salah satunya, ekses formalitas yang jauh 

lebih penting untuk adanya suatu negara hukum.I8' Syarat peradilan administrasi 

dan undang-undang yang disebut sebagai persyaratan hukum, menunjukkan 

"sarand', dengan alasan pemilriran memiliki niang lingkup dan jangkauan yang lebih luas dari 
pada sekedar alat, yang sifatnya mekanistik. Sarana itu diterapkan melalui proses pembentukan 
hukum yang dilakukan melalui media peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, meski 
berbeda dengan negara-negara Anglo Saksis dan Anglo Amerika, yang lebih mengedepankan 
hngsi yurisprudensi. Lihat Lili Rasyidi, Da~ar&ar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1985, 
hlm. 56-57. E. Utrecht, Pengantar Da lm Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1957, hlm. 49. 

Umumnya dianut oleh negara-negara Eropa daratan atau kontinen, seperti Jerman, 
Perancis, dan Belanda. Di antara ciri dianutnya konsep de rechtsstmt di negara-negara tersebut, 
teliapat syuat adanya yeradiian administlasi negua. Syarat ilienurut Julius Stall1 seyerti dixt ip 
oleh Hasan Zaini Zaenal, Penguntar H ~ i b m  Tata hkgara Indo~~esia, Alumni, 982, hlm. 142. 

Memang dalam praktiknya, seperti dikemukakan Moh. Kusnardi "apa-apa yang dicita- 
citakan secara universal tentang negara hukum yang dituangkan dalam konstitusi, dalam 
praktiknya sering dilanggar". Moh. Kusnardi d.k., Susunnn Pembagian Kekliasmr Memriit Sistem 
Undmg-Utrhng Dasar 1945, Grarnedia, Jakarta, 1980, hlrn. 27. 

181 Immanuel Kant rnenyebutnya dengan "N~~c,h~nchters!n~~t" atau negara penjaga 
malam, yaitu konsep negara yang keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat sangat terbatas 
atau dibatasi. Bahkan lebih dari itu, negara dilarang campur tangan dalam urusan-urusan 
masyarakat . 

18' Dilihat dari perkembangan tipe-tipe negara di dunia ini, pada dasarnya sernua negara 
adalah negara hukum. L,'S/U/ ~ e . ;  Moi (negara idalah saya) atau M~ch,r:uchtc.rs/c~ut (negara 
peniaga malam). adalah nepara h u ~ ~ r n  ~uga  vaitu nesara liukun~ klasik vanp dilawan ole11 konsep 
negara hukurn modem yang identik dengan w e l ~ ~ a a r . a w e a r  stale atau negara kesejahteraan, 
yaitu negara yang turut ambil bagian secara aktif dalam berbagi aspek kehidupan warganya 



adanya kesempitan pengertian hukum, termasuk substansi hukumnya. Karena itu, 

konsep semacam "L 'Etut C 'est Moi " dari Louis ke-XIV pun, adalah hukum yang 

sah, karena dibuat dan dikeluarkan oleh raja sebagai pejabat yang sah dan 

benvenang. Artinya, L 'Etut Cest Mor memenuhi syarat administratif suatu negara 

disebut negara hukum. 

Nainun begitu, praktik ini hams diubah menuju kepada konsep 

pembentukan hukum yang benar-benar demokratis, sesuai dengan kebutuhan 

hukum masyarakat, yakni hukum yang berlaku efektif dan diterima (unerkenungs 

theorie) dalam masyarakat, adalah hukum yang keberlakuannya bukan karena 

unsur pemaksaan yang dilakukan negara (rnacht~theorie).'~~ 

Sementara negara hukum the rule of law, merupakan upaya nyata 

mewujudkan kedaulatan rakyat ke dalarn rumusan-rumusan normatif yang 

memuat jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap kemerdekaan asasi clan 

pengakuan terhadap HAM pada umurnnya, yang &an dijadikan acuan dalam 

memerintah negara. '13' Inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan government 

Menumt Purnadi Purbacaraka, hukum yang baik itu apabila pembentukkannya 
didasarkan pada tiga kelakuan hukum, yaitu kelakuan folosofis, kelakuan sosiologis, dan kelakuan 
yuridis Selanjutnya beliau jelaskan, hukum yang telah memenuhi ketiga dasar kelakuan hukun~ 
dalam pembentukannya itu, dasar keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, ditentukan oleh 
dua teori, yaitu Teori Kekuasan (Machtstheone, The Parver Theory), yakni secara scsiologis 
hi~k~~rn her1ah-1 karena paksaatr penglrasa terlepas diterima atmi tidak diterima nleh masyarakat 
dan Teori Pengakuan (Anerkeiz~itigstheor~e, The Recogi7rtrot1 Theory), yakni kaidah hukum berlaku 
berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku Purnadi Purbacaraka dk, 
Perihal Kaidah Hukiim, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 117-1 18. Menurut Bagir Manan, selain 
ketiga kelakuan (landasan) itu, juga ada kelakuan keempat, yaitu: "teknik perancangan". Menurut 
Bagir Manan, teknik perancangan tidak kalah penting dari ketiga landasan itu, sebab nyatanya 
kaidah h u h m  itu ada dalam rumusan normatifkya. Bagir Manan. Dusur-dusar Per t~t~hig-  
undangm Iildortes~a, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm 18 

1 8 ~ o ~ ~ ~ e p  "the Rule o fLm~" adalah sebuah koilsep tentang undang-undang yang berisi 
penghormatan terhadap kemerdekaan asasi dan pengakuan tentang hak-hak sipil dan pol~tik setiap 
indlvidu (i~e.lyectfoi firi~dun~eiital .freedom m d  recogtzrtlon of the czvil mzd polztzcaI rrghts of the 
ri~drvrd~rals). S Tasrif, h4et1egakkat1 Rule of Lmv dl RarvaI~ Orde BCII.II, Jilid Pertama, Peradin. 
lakara. 1971, hlm 12-1 3 



by luw und not by rnen.ls5 Konsep negara hukum the rule of law ini, 

dikembangkan Inggris dan sejumlah negara pengikutnya7186 kecuali Amerika 

~ e r i k a t . ' ~ ~  

Di Inggris, konsep the rule oj'luw diterjemahkan dari pemikiran John 

Locke, yang membagi bahkan memisahkanlss kekuasaan negara ke dalam trias 

politika,'89 yang meliputi kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, 

kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang,., .dan kekuasaan federatif 

yang berkaitan dengan urusan-urusan ekstemal negara.lgO 

185 Dalam konsep "nomokrasi" atau negara hukum dalam terminologi hukum Islam, 
nampaknya lebih operasional, karena unsur-unsur nomokrasi bukan sekedar forrnalitas. Hal itu 
nampak dari ciri pertama yang mengikat sebagai bentuk tanggung jawab moral yakni 'prinsip 
kek~fasami sebagai amanah". Prinsip ini kemudian dijelmakan ke dalam unsur-unsur lainnya, 
yaitu: "niwsy(rwarah, kendilmi, persamaan, pengnlnrnn dm1 perlindifngan terhndap HAM, 
percd~lnn bebns, perdnmninn, ke.scjcrhternnn, dan kctantan rnbat ". Muhammad Tahir Azhary, 
Negara Hukum: S~lalir Studi tentang Prinsvp-prinsknya Dilihat dari Segi Hzrkum Islam, dan 
I~nple~nenta~itya pada P e r i d  Negara Madinah dcnt Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, 
hlm. 64. 

Umumnya negara-negara bekas jajahan Inggris menggabungkan diri dalam ikatan 
komunitas Persekemakmuran (Commonwealth). 

'13' Praktik tire rule of law di Amerika bukan karena commonwealth, melairkan lebih 
karma keyairinailnya sendiri yang dibawa oleh para icoioni yang sebagian bewnya berasai dari 
rakyat In is sendiri. 

"Sebetulnya, baik John Locke maupun Montesquie dalam melihat tiga kekuasaan pokok 
yang ada dalam negara, tidak digagas sebagai kekuasaan yang terpisah sama sekali, melainkan 
sekedar membagi. Dikatakan "These three powers are, indeed, separated It is true that 
Montesqzfieu does not use the word separation, but division". Lebih rinci lagi selanjutnya baca, 
Baron De Montesquieu, "L' Esprit Des Lois", tejemahan Thomas Nugent, lsllc Spirit of 22c 
Laws, Hafner Press-Macmillan Publishing Co.,Inc., New York, 1949, hlm. lvii Namun demikian, 
di antara ketiga kekuasaan itu, h a s  ada yang terpisah, yaitu yudikatif, baik menyangkus fungsi 
maupun organ. Adapun eksekutif dan legislatif secara badan rnemang terpisah, tapi dari sisi hngsi 
tidak, karena rnemang penting dilakukan "checks nnd bnlmces" satu sama lain. Inilah yang 
dikutip Ismail Suny dari Sir Ivor Jennings, nlembedakan pemisahan kekuasaan dalarn arti material 
yaitu pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secal-a tegas. dan pemisahan kekuasaan dalam arti 
formal atau pembagian kekuasaan, yakni pemisahan kekuasaan yang tidak dipertahankan secara 
tegas. lsmail Suny, Pembagiatl Kekuasm~ Negara, Aksara B m ,  Jakarta, 1978, hlm. 7. 

I" Nama atau istilah trias politika sendiri, untuk pertama kali digagas oleh Immanuel 
Kant seperti diungkapkan dalam bukunya 'Y~fn~igsgrzfnde der Rechlslehre ", hlm. 45. Lihat 
Isrnail Sun , Ibid, hlrn 51, Catatan Kaki Nomor 6. 

lg'Ketiga cabang kekuasaan yang digagas John Locke h i .  mengilhan~i Montesquieu yang 
kernudian rnempopulerkan sekaligus menjadi bapak teori trias politika. Perbedaan mendasar 
terletak pada kekuasaan ketiga, yang ole11 John Locke disebut federatif Lihat John Locke, Of C'rv11 
Gover~rme~it Secotd Trcntr.re, Gateway Editions Ltd , Indiana, 1955, hlm 120 Sementara menurut 
Montesquieu kekuasaan ketiga adalah yudikatif Sementara seluruh kekuasaan federatif, 



Meski demihan, di dalam tataran praktik, kedua konsep negara hukum itu 

memperlihatkan ada banyak variasi. A. V.  ice^'^' misalnya, menentukan tiga 

unsur pokok negara hukum the rule of law, yaitu: 

a. Supremucy oj'law, kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah hukurn 
(kedaulatan hukum); 

b. Equality before the law, persamaan kedudukan dalain hukum bagi 
semua warga negara baik sebagai individu maupun dalam kedudukan 
sebagai pejabat negara; 

c. Constitution based on individual rights, jaminan pengaturan dan 
perlindungan hak asasi dalam konstitusi, yaitu konsitusi bukan inenjadi 
sumber dari hak-hak asasi manusia, melainkan konstitusi sebagai 
instrumen pelindung hak asasi manusia. 

Dzri rurnusan Dicey & atas, tampak bah-wi hakikat tlze rule oflcrw ini 

diletakkan pada upaya melindungi hak-hak individu warga negara dari berbagai 

keinungkinan tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah maupun dari 

pihak yang lainnya. 

Dalam hubungan ini, Ismail ~ u n ~ ~ ~ ~  menyatakan bahwa: 

"Suatu masyarakat, baru dapat disebut berada d~ bawah rule of law, bila 
negara itu rnemiiih syarat-syarat esensiai tertentu, antara lain hams 
terdapat kondisi-kondisi miniinurn dari suatu sisten~ hukurn, dimana hak- 
hak asasi manuia dan human dignity, dihormati" (kursif - penuiis). 

Prinsip negara hukum the rule of law ini, kemudian ditinjau ulang dalam 

konferensi internasional di Bangkok tahun 1965, terutatna terkait dengan prinsip- 

prinsip demokrasi penvakilan berdasarkan atas hukum (representatives 

government under the rule of law). Hasilnya, suatu negara hukum yang 

demokratis hams memenuhi enam syarat pokok,'Y3 yang keseluruhannya 

dimasukan ke dalam kekuasaan eksekutif Charles Baron De Montesquieu, The Spirit . . ., op.cit., 
hlm. 151-152. 

I Y 1  A.V. Dicey, op.cif., hlrn. 184, 193, 195. 
j9' Ismail Suny, Mekur~i.sme Den~okmsi Pnnctrsiln, Aksara Baru, Jakarta, 1 980, hlm. 1 I . 
193 Sri Soemantri, Tentang Lembaga . . . , cy.cit., hlrn. IS. 



menunjukkan fungsi dan peran hukum dalam suatu negara demokrasi dengan 

sistem penvakilan. 

Sebagai negara dengan sistem penvakilan dan menganut ajaran kedaulatan 

rakyat, pada tahun 1966 telah dilaksanakan simposium mengenai negara hukum 

Indonesia, yang sekaligus menentukan ciri-cirinya sebagai berikut: 

a. "Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan 
kebudayaan; ,C . 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak seria tidak dipengaruhi oleh 
sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun; 

c.Legalitas dalam arti hukum dalarn segala bentuk dan 
9, 194 hnplementasinya . 

Kalau diterapkan secara konsekwen dan mengaitkannya dengan konsep 

kedaulatan rakyat, ciri-ciri itu cukup mejamin adanya hukum yang mencerrninkan 

kedaulatan rakyat. Itulah sebabnya, pelaksanaan simposium lebih &lam rangka 

reaksi atas berbagai praktik pemerintahan ORLA yang menyimpang dan terang- 

terangan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945.1g5 Di 

zaman Orla, prinsip negara hukum Indonesia yang dijurnpai dalam Pembukaan 

UUD 1945, Batang ~ u b u h ' ~ ~  UUD 1945, dan Penjelasan UUD 1945,1g7 hanyalah 

kal igrafi yang tidak berrnakna dalam praktik. 

IY4 Dahlan Thaib, Konsepsi . . . . opcit., hlm. 39. 
19' Paling tidak dapat ditunjukkan tiga bentuk pelanggaran Orla secara masif terhadap 

UUD 1945, yaitu: pembubaran DPR oleh Presiden pada tahun 1960 (Penpres Nomor 2 Tahun 
1960); pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup (Tap Nomor 
LIYMPRSl1963); dan campur tangan Presiden dalam urusan kekuasaan kehakiman (UU Nomor 19 
tahun 1964 . 

19 'Dalam program Penatian P4, kalau sudah menyebut bagian-bagian UUD 1945, selalu 

menggunakan istilah "Pembukaan, Batang Ttrhuh, dan Penjelasan". Menurut Sri Soemantri, 
sebutan "batang tubuh" kurang tepat diterapkan pada UUD 1945. Lebih tepat digunakan istilah 
"materi muatan". Lihat di antaranya dalam, "Undang-Undang Dasar dan . . . ,  opeit., hlm. 10. 
"CTUD 1945: Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara", Studiilmz Ge~zernle dat~ 
Perirzg~rrurr -10 Tuhuri Peir,yuhcfi(~i Prof Dr. H. R. Sri Soem~a~tri, S. H. di I/tzi~:er.sit~rs Pudjudjur~ni, 
Bandung, 9 Juni 2001, hlm. 9. Ketetapan MPR(S) . . . ,  (pci t . ,  hlm. 4 3 .  



Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 

lah, yang inengatur secara tegas Indonesia sebagai negara hukum. Di kedua UUD 

itu dij umpai ketentuan: "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yalah 

suatu negaru hukum yang demokratis dan berbentuk federasi" (kursif - 

penul is) .19~alam UUDS 1945 asli, sebutan negara hukum dijumpai dalam 

Penjelasan yang menyatakan "Indonesia ialah negara yang berdasar atus hukum 

(rechts~taat)."'~~ Perumusan yang mirip dengan UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, 

baru dijumpai setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 200 I . Dalarn Pasal 1 

ayat (3), terdapat rumusan ketentuan: "Negara Indonesia adalah negara 

,, 200 hukum . 

Sasaran utama konsep negara hukum, adalah adanya hukum yang berisi 

pembatiisan kekuasaan negara terhadap kebebasan seseorang-baik warga negara 

atau bukan warga negara-yang secara umurn, batas-batas substansinya adalah 

HAM. 201 Artinya, nilai-nilai HAM diangkat dan ditetapkan sebagai bagian utama 

dari kaidah hukum yang demokratis, sebagai konsekwensi linier keanggotaan 

parlemen yang dipilih rakyat secara d e m o k ~ a t i s . ~ ~ ~  

197 Sejak Perubahan Keempat tahun 2002, Penjelasan UXTD 1945, resmi tidak lagi menjadi 
bagian dari UUD 1945. i ihat ketentuan Pasal I1 Aturan Tambahan dengan tegas menyatakan: 
"Uengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara Kepblik Indonesia 'I'ahun 1945, terdiri 
atas Pembukaan dan pasal-pasal". 

198 Lihat Pasal 1 ayat (1) UUD RIS 1949. Dalam UUDS 1950 dirumuskan: " ..., datl 
berbentuk kesatuan". 

lg9 Lihat Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka I. 
200 Menurut Moh. Mahfid MD, rumusan dalam Pasal 1 ayat (3) di atas, memperlihatkan 

konsep negara hukum netral atau konsep aegara hukum prismatik. Moll. blahfud MD., Perdebatan 
.. ., op.cit., hlm. hlm. 50-51. 

201 Inilah yang oleh I.G. Steenbeek, disebut "iztm siizgulotum", yakni hal-ha1 yang 
bertalian dengan hak-hak warga negara, yang kemudian populer disebut HAM. Dikutip dari Sri 
Soemantri, Prosedur ..., opcif . ,  hlm. 59-60. 

""ads lidha Catatan kaki Nolnor 11 1 hlm. 3 1 contohnya. Di sana jelas bahwa demokrasi 
?id& s ~ n ~ m i a s a  san?a dengx dernokr?tis, bshkan sangat munnkin c nesara derr,ckrasi dala!? 
praktiknya tidak demokratis. Itulah yang diinginkan UUD RIS dan UUDS 1950, kalau negara 



Dalam konsep UITD 1945, prinsip negara hukum dan ajaran kedaulatan 

rakyat merupakan two sides of one coin atau conditio sine yuanon, yang saling 

melengkapi. Keduanya merupakan kebulatan yang utuh, yang telah dikonsepsikan 

jauh sejak perurnusan dasar negara203 dan perumusan naskah UUD 1945,2°4 

sampai pada saat penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.~" Itulah 

sebabnya, betapa mudahnya perjalanan gagasan negara hukum dan kedaulatan 

rakyat ditetapkan sebagai materi muatan UUD 1945. 

3. Teori Negara Berkonstitusi 

Teori ini melahirkan ajaran negara berdasarkan konstitusi (sistem 

kons t i t~s iona l )~~ yang sekurang-kurangnya mengandung dua r n a k r ~ a . ~ ~ ~  Pertama, 

pengaturan mengenai batas-batas peran negara dan pemerintahan dalam 

mencampuri urusan kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, jaminan- 

jaminan hukum akan hak-hak yang melekat secara alamiah, baik sipil maupun hak 

pribadi (individzlal rrght.?), hak-hak politik !political rights), hak-hak sebagai 

sebuah kelompok dan hak-hak sosial manusia pada umumnya. Artinya, 

keberadaan dan eksistensi konstitusi dalam negara, tidak lain adalah sebagai 

hukum lndonesia harus demokratis. Sifat demokratis suatu pemerintahan llanya akan nampak, j k a  
dijalankan dengan mengedepankan etika, akhlak, dan budi pekerti dalam berpemerintahan. Inilah 
yang digambarkan F.L.H.Dessauvagie (dk:), Seridi-.wndi negnra hzikum Jnng Dernokrati.~, 
W.Verslu s N V , Amsterdam-Jakarta, 1956, hlm. 104. 

2'3 ~ilakukan dalam Sidang Pertama BPUPKI, 29 Mei s.d I Juni 1945. 
204 ~ilakukan dalam Sidang Kedua BPUPKI, 10 Juli s.d. 16 Juli 1945. 
205 Sejak dibei~iilk tanggat 9 Agustus 1945, TFIU baru i11eldsailakan sidaiig yailg periarila 

dan terakhirnya pada tanggal 18 Agustus s.d. 20 Agustus 1945. Hasil yang dicapai adalah 
penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang otentik dan RUUD menjadi UUD 1945 yang 
kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945 ProWarnasi. 

206 Istilah ini dijurnpai dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara 
Angka 11, tentang Sistenl Korlstif?/sio~in/. Makna sistem konstitusional dijelaskan dalam butir 2. 
"Pe~erlntahan berdesx aats sistem konstitasi l,huk!~rr. dzszr), tidzk bersif~t absn!utisrr.e 
(kekuasaan yang tidak terbatas)". 

207 Bagir Manan, Teori . . ., op.cir., hlm. 244-245. 



"pembeda antara negara yang bercorak otoriter dengan negara yang bercorak 

demokra~i . '~~ 

Interaksi antara negara dan pemerintah dengan rakyat atau warga negara, 

di satu pihak akan melahirkan asas atau kaidah yang membatasi wewenang dan 

kewajiban negara, dan di lain pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban warga 

negara dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pada dasarnya, tujuan utama teori negara berkonstitusi adalah 

menempatkan konstitusi sebagai sumber tertinggi (supremasi konstitusi) dalam 

mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan 

masyarakat atau antar anggota masyarakat dalam kehdupan sosial. Karena itu, 

apabila ditinjau dari sisi asas maupun mekanisme kine rja, pada dasarnya dalam 

banyak hal, prinsip negara hukum dan prinsip negara berkonstitusi, sering terjadi 

turnpang tindih (overlapping;). Keduanya memillki kedekatan makna, kesamaan 

kehendak, kesamaan maksud, dan kesamaan tvjuan, yakni membatasi seluruh 

kekuasaan negara, dalatn rangka mewujudkan perlindungan hukurn terhadap hak- 

hak dasar warga negara. 

Lebih dari itu, keduanyaZo9 -prinsip negara berdasarkan atas hukiun dan 

prinsip negara berdasarkan konstitusi- sama-sama menghendaki aturan hukurn itu 

menjadi satu-satunya sumber tindakan dan pembatas peran negara dalam 

pergaulan masyarakat atau perbuatan masyarakat untuk melakukan atau tidak 

208 Moewardi Rosodjatrniko, "Pengaturan dan Pengurusan Hutan Berdasarkan Peraturan 
Pen:ec!zfig-undacgan di Indocesiz", Msertcsi, Prcgr~m Psscaszjacz Ilniversitas Padjadjarac, 
Bandung, 2006, hlm. 26. 

209 Dalam hubungan ini ada pendapat lain bahwa sistem konstitusional itu merupakan 
salah satu unsur atau hngsi negara berdasarkan atas hukum. Van den Berg misalnya berpendapat 
bahwa UUD merupakan salah satu unsur negara berdasarkan atas hukum. Lil~at dalam Ven den 
Berg, Fclt~3rschup e~ F14nctio~1ele Drcerifr.ctli.~ctfie, 1982. Dikutip dari Bagir Manan, Teori . . . , 
(y).cit.. 111 m. 246. 



melakukan suatu perbuatan.2'0 Di samping sebagai dasar dan batas suatu 

perbuatan, sendi negara berdasarkan konstitusi, juga menjadi dasar membangun 

tertib hukum, tertib pembentukan hukum, tertib penerapan hukum, dan tertib 

penegakan hukum. 

Menyangkut tertib hukun, di antaranya dalam negara akan terdapat satu 

sistem tertib hukum yang menjadi patokan pembentukan dan pengembangan 

h ~ k u m . ~ "  Tertib hukurn ini, di antaranya dipahami sebagai tersedianya satu rezirn 

hukum yang berlaku secara nasional dalam negara yang menjadi acuan dalam 

pembentukan hukum212 

Menyangkut pembentukan, pengembangan, dan penegakan hukum, 

dengan sendirinya akan senantiasa darahkan dan dipandu oleh rezim hukum 

nasional itu, yang di Indonesia dipusatkan pada UUD 1945 atau konst i t~si .~ '~  

Pusat rezim hukum nasional yang ditempatkan pada UUD 1845 ini, sekaligus 

210 Dalam kehidupan manusia, yang dimaksud dengan perbuatan atau tindakan hukum 
adalah keseluruhan lnteraksi yang dllakukan atau tidak dilakukan, atau melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu. Sementara pengertian perbuatan huhm, adalah "setiap tindakan atau 
perbuatan yang dilakukan, guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh 
hukum". Surojo Wignjodipuro, Penganlar Ilmtc Htlkunt, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 44. 

211 Umumnya, tertib hukum dengan satu sistem hukum itu ditempatkan pada satu UUD 
sebagai sumber utarna atau dengan bahasa Friedman, CUD itu mempakan penguasa tertinggi 
ilzgara (tile hig/desi ilut/iorzly). iawre~lce M .  l7riednlal~ loc.cit., 

212 Di Indonesia, rezim hukum nasional ini lahir sebagai konsekwensi proklamasi yang 
merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim hukum kolonial yang telah berkuasa lebih dari tiga 
ratusan tahun, yang dalam pemerintahannya memiliki kecenderungan destruktif, otoriter, 
menindas. Untuk masalah ini, sangat tepat dibaca lebih lanjut Soetandyo Wignjosoebroto, Dari 
Hzilntm Kolo~~ral ke Htrkum Nas~otral: Uinamrka Sosial-Polztzk dalam Perkembangart Huhm d 
Indor~esin, KajaGrafindo Perada, Jakarta, 1984 

213 Hampir dipastikan, seluruh UUD yang ada di dunia, selalu ditempatkan sebagai hukum 
tertinggi dan hukum dasar dalam negara yaitu hukum yang mendasari pembentukan, pengabsahan, 
dan pemberlakuan hukum-hukum lain di luar UUD Pengertian ini di antaranya pernah dijumpai 
dalam Penjelasan Urnurn UUD 1945 yang menyatakan: " W D  suatu negara hanyalah sebagian 
dar i huhuninya dasar negar a ilu, sedallg . . " Selalijulnya lihat pula a' Nolnor 12 taliu~l 20 1 1,  
Pasal 3 avat (1) bahwa "ULTD 1945 merupakan hukurn dasar dalani Peraturan Pe~undanp- 
undangan" Dalarn penjelasan, disebutkan "UUD 1945 yang memuat hukum dasar negara, 
rnerupakan sumber hukurn bagi pelnbentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD" 



mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan secara khierarkhis tidak 

saling b e ~ t e n t a n ~ a n . ~ ' ~  

Baik UUD 1945 yang pertarna kali ditetapkan dan berlaku pada 18 

Agustus 1 9 4 5 ~ ' ~  maupun yang diberlakukan kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 

195g216 sampai dengan UUD 1945 setelah Perubahan Keempat tahun 2002, ajaran 

konstitusional dianut di dalamnya.217 

Istilah konstitusi diambjl dari bahasa Perancsis "Constituer " yang artinya 

membentuk.Sementara UUD merupakan terjemahan dari kata "Grondwet " dalam 

bahasa Belanda, yang berarti aturan dasar dengan tempat tertinggi (basic law, 

paramount law, the higher law atau fundamental Karena konstitusi 

senantiasa terkait dengan negara, maka konstitusi itu artinya membentuk negara, 

yang juga berarti permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.219 

Selain prinsip di atas, ajaran atau teori negara berkonstitusi (ajaran atau 

sistem konstitutsional) j uga menyangkut sistem peraturan perundang-undangan. 

Ajaran negara berkonstitusi menghendalu sistem hukurn dan sistem peraturan 

214 Salah satu dasar berlaku suatu kaidah hukum. adalah karena hukum itu tidak 
bertentangan satu sama lain. Itu akan terjadi karena hukum itu menjamin kepastian dan keadilan 
hukum. Hukum yang memenuhi kepastian dan keadilan, jika ketentuannya dirumuskan dengan 
jelas dan tegas, sehingga tidak memberikan ruang untuk membentuk tafsir yang beragam. Hukum 
akan seperti itu, kalau dalam proses pembentukannya dipenuhi syarat formal dan material 
pewbentukan hulcllm 091) yang baik, yaitu memenuhi 4 landasan pakok, yang meliptiti: landasan 
filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan teknik perancangan. Peraturan akan 
tidak saling bertentangan, jika keempat landasan pembentukan itu dipenuhi. Bagir Manan, Dasar- 
dasar . . . , o cit , hlrn. 13- 14. 

'lYUUD 1945 ini oleh Mi-. Assat disebut dengan UUD Proklamasi, karena UUD itu 
ditetapkan menyusul Proklamasi 17 Agustus 1915. Lihat dalam op.cit., hlm. 1. 

216 Dekrit ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 150 tahun 1959. Ini artinya, 
UUD 1945 yang berlaku sekarang, dasar hukum keberlakuannya adalah Keputusan Presiden. 

217 Lihat UU Non~or 12 tahua 201 1, Pasal3 ayat (1) Jo. Perqelasannya. 
UUD Amerika dengan tegas menyatakan "This Constitution, . . ., shall be the .nipreme 

IUW of the lm&.." Lihat dalam Pasal 6 ayat (2). Lihat pu!a, Joeniarto, IJUL) 1945 Sehngoi H~/k~rm 
Negoro Yur~g Tertinggi, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 26. 

219 Wirjono Prodjodikoro, Azo.7-oms H~rhrn? Toto Negrc7 Iridorie.~i~, Dian Rakyat, 
Jakar~a, i966, hi~tl.  i O .  



perundang-undangan mengikuti tata cara pembentukan dan meiniliki sumber- 

sumber keabsahan yang jelas. Artinya, semua kaidah hukum lain hams dibuat 

berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan asas dan kaidah tata urutan 

peraturan perundang-undangan. Semua kaidah hukum yang lebih rendah, tidak 

boleh menyimpangi dan bertentangan dengan kaidah yang lebih tinggi 

tingkatannya. Pendirian ini sebagai konsekwensi rangkaian konstitusi sebagai 

kaidah tertinggi dan kaidah-dasar dalam negara.220 

Kejelasan ini diperlukan, agar ada kepastian hukum dalam menentukan 

berbagai bentuk hukum yang akan diciptakan kemudian sebagai acuan dalam 

menentukan tertib tidaknya suatu interaksi dalam kehdupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bemegara. Karena itu, tanpa meinegang teguh prinsip tata urutan 

peraturan perundang-undangan, maka akan terjadi kesimpangsiuran sistem hukum 

yang berlaku, yang pada gilirannya akan menimbulkan kekacauan hukurn &lam 

kehidupan negara maupun dalam kehidupan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~ '  

Selai~jutnya, ditinjau dari sisi penerapan dan penegakan hukum, ajaran 

negara berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan atas hukurn, menghendaki 

bahwa seluruli tindakan pemerintahan senantiasa sesuai dengan aturan-aturan 

hukum yang berlaku (rechtmatigheid) dan asas-asas umum penyelenggaraan 

peinerintahan yang baik (algemeene beginselen van behoorlijk bestuur, general 

principles of good adrnini~tration).~~~ 

220 Di sinilah fbngsi penting dari "Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Tap MPR Nomor 
III/MPR/2000, UU Nomor 10 tahun 2004, dan UU Nomor 12 tahun 201 1, yang di dalamnya 
nlengatur tentang tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 

221 Bagir Manan, Teori .., op.crt., hlm. 246. 
222 Ibrdvm. Mengenai ha1 ini, pendapat para ahli tidak seragam tenltama dari sisi jenisnya 

Lihat Atcng Sjafruddin, "Asas-asas Pcrnerintaan yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian Kepala 



Seinentara itu, dari sisi penegakan hukum (Zaw enforcement), paham 

negara berdasarkan konstitusi, menghendaki suatu kekuasaan peradilan 

(kehakiman) yang bebas, merdeka, dan mandiri, lepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan kekuasaan-kekuasaan lainnya, yang diasumsikan dapat dan akan 

mempengaruhi bahkan menyiinpangkan hakiin dari kewajiban menegakan hukum, 

keadilan, dan kebenaran.223 Kekuasaan kehakiman adalah "avant garde " dalam 

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dengan mengedepankan dan 

mendahulukan keadilan h u k ~ m . ~ ~ ~  

Menegakan keadilan merupakan inti tugas yustisial kekuasaan kehakiman. 

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, bahwa penegakan keadilan jauh 

hams lebih diprioritaskan dari pada sekedar penegakkan h~kum,2'~ karena 

keadilan itu merupakan inti dan esensi dari ajaran ~ s l a r n . ~ ~ ~  Itulah sebabnya, 

Daerah", Pidaro Pengrrkuh Jabatan G m  Besar, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 11 Mei 
1991. Bandingkan dengan S.F. Marbun d.k., Pokokpo1;ok Hukum Administrasi Negara, Liberty, 
Yogyakarta, 1987, hlm. 57 dst. 

223 Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka ini, untuk pertama kalinya diletakkan 
dalam prah~ik peradilan Islam, ketika hakim (qadi) yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib, menolak 
kesaksian Ali bin Abi Thalih dalam perkara haju perang. Penolakan itu mernpakan henhrk 
integritas seorang qadi yang tidak terpengaruh oleh Ali bin Abi Thalib yang telah mengangkatnya. 
Prinsp istiqamah seorang qadi, sesunguhnya diletakkan tidak hanya pada fakta-fakta kebenaran 
bukti yang ada, tapi yang lebih utama lagi pada integritas yang bersemayam dalam suara moral 
dan nuraninya sebagai qadi. Masdar Farid Mas'udi, Syarah UUD 1945: Perspektiflslam, Alvabet, 
Edisi Baru, Ciputat, 2013, hlm. 177. 

224 Dikatakan, "dalam ha1 terjadi pertentangan antara ketertiban dan kepastian hukum di 
satu pihak, dengan keadilan hukum di lain pihak, maka penegak hukum wajib mendahulukan dan 
berpihak kepada penegakan keadilan". Bagir Manan, Teori . . ., opcit., 111111. 247. 

225 Hakim hams menegakan keadilan dalam memutus perkara, karena keputusannya dapat 
mendekatkan dengan pintu surga, sekaligus mendekatkan dengan pintu neraka. Masdar Farid 
Mas'udi, o cit , hlm. 182. 

22P . Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyebut tentang Adil dan keadilml, yang 
dikemukakan dalam berbagai makna, berbagai keadaan, dan berbagai subyek, dengan meneicankan 
penegakkannya. Baca di antaranya Qur'an Surat Al-Baqarah (Q.S. 2: 282) "Dan hendaklah ada di 
antara kamu seorang penulis yang menulis dengan adit'. Selanjutnya Qur'an Surat An-Nisa (Q.S. 
4:58) "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerirnanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya 
rnenetapkannya dengan ~rdil. Sesungguhnya Allah telah memberikan sebaik-baiknya pengajaran 
!repad3 !carr,l;. Ses~ngguhnj.; Allah naha xezdengar da;; ~ a h z  n;e!ihst". {Q.S.  ,\!-Maidah [5j: 3) 
"Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa,". Selanjutnya baca pula (Q.S. AL- 



seluruh tindakan dalam rangka menegakan hukum, terutama oleh kekuasan 

kehakiman, harus dilakukan dalam rangka mewjudkan prinsip-prinsip keadilan 

substantif yang berlaku uinum (the general principles of natural justice), yang 

diletakkan pada rasa keadilan nurani. Karena itu, dalam meinutus perkara, hakim 

harus memutus untuk memberikan keadilan, bukan memberikan kemenangan.'" 

Keadilan substantif, tidak lain adalah keadilan yang sesungguhnya yang 

sesuai dengan nurani yang paling hakiki dari perasaan keadilan rakyat, dan itu 

tidak lain adalah keadilan yang sesuai dengan perasaan kedaulatan rakyat yang 

tertinggi. 

4. Teori Hak Asasi Manusis 

Hak Asasi Manusia atau HAM, merupakan isu barn dalam kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan yang bersifat mendunia (internasional). Isu HAM 

secara internasional ini, baru muncul setelah Perang Dunia ke-11, tepatnya sejak 

PBB melahrkan piagam HAM dunia yang dikenal dengan Universal Declaration 

qf Human Rihts (UDHR), 10 Desember 1949. Jika dirunut ke belakang dari 

UDHR, barat sendiri mengakui kalau masalah HAM baru muncul sekitar akhir 

abad 17, bertepatan dengan kelahiran Bill of Rights tahun 1689 menyusul 

An'am [6j 152) "Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adz1 walaupun terhadap 
kerabat." Baca pula (Q S. An-Nahl [lG]. 90) "Sesungphnya Allah me~nerintahka~i berlaku add 
dan berbuat ihsan". Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu Selanjutnya, perlu pula d~tulis  
di sini, bahwa istilah adil dalam Al-Qur'an dijumpai dalam kata al-qisth, al-mizan, al-fittur, dan 
dalam frasa ihsan, yang dipandang sesuatu yang melebihi keadilan. Lihat M. Quraish Shihab, 
Wawasan ., op.cit., hlm. 111, 124 Sejalan dengan keterangan di atas, Tbn al-Qayim 
meliyarnpaikan paiidangan tentang keadilan ini dalani icaiitnat indah. "Sesungguhnya Tuhan 
mengutus Rasul-rasul-Nya dan menurunkan kibat-kitab suci-Nya, supaya melaksanakan kecrdrlar!, 
karena di atas keadilanlah didirikan langit dan bumi Apabila tanda-tanda keadilan telah nampak 
dan memperlihatkan wajahnya dengan bentuk apapun juga, maka di situlah agama dan syari'at 
(hukum) Tuhan berada" Terkutip oleh Zainal Abidin Ahmad, (membangun) , op.c~t., hlm. 38 

22' Moh Mahhd MD, Perdebatan , oq~ .c~ t  , lilm 179 



keberhasilan "Revolusi Gemilang" (Glorious Revolution) Inggris pada 1688. 

Disusul kemudian oleh revolusi Perancis 1689, dan kemerdekaan Amerika 

Serikat, 1 7 8 7 . ~ ~ ~  

Sementara bagi negara yang telah biasa memberikan jaminan perlindungan 

HAM bagi rakyatnya, tidak merupakan ha1 baru ketika PBB menetapkan 

kewajiban setiap negara untuk memberikan jaminan perlindungan HAM dalam 

konsti t~sin~a.~? Karena itu, isu internasional HAM lebih bersifat melanjutkan 

perlindungan HAM yang bersifat domestik, yang telah lebih dahulu ada. Dalarn 

hubungan ini, termasuk pemahaman dan perlindungan HAM di Indonesia. 

Tidak dapat dibantah, bahwa sebelum PBB menyatakan secara resrni 

mengenai perlunya negara-negara di dunia memberikan jaminan dan perlindungan 

atas HAM warga negaranya, Indonesia empat tahun lebih awal telah merumuskan 

jaminan HAM itu dalarn ULTD 1945, meskipun dalarn jumlah ketentuan yang 

sangat terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu, HAM yang sifatnya mendasar, 

khususnya, hak kemerdekaan diri, hak beragama, dan hak sosial kemanusiaan, 

terjarnin ci~ d a l a m ~ ~ ~ a . ~ ~ '  Lebih jauh dari itu, gagasan perlindungan HAM dalam 

UUD negara Indonesia merdeka kelak, merupakan materi penting dalarn 

pembahasan di BPLPKI, baik dalam sidang pertama maupun pada sidang kedua. 

Artinya, Indonesia bukan negara yang ketinggalan dalarn soal melindungi HAM 

warga negaranya. 

22s Scott Davidson, Hak Asasi Mantlsia: Sejarah, Ileori, dan Praktek dalam Pergaulan 
Infcrf?a,sional Te rjemahan A.Haci)lana Pudjmtrnaka, Pustaka Utm8 Grafiti, Cetakan pertarna, 
Jakarta, 1994, hlm. 2. 

229 Ibrciem. 
230 HAM tericait kebebasan beragama, seperti dimuat dalam Pasal 29, HAM terkait 

manusia sebagai lnakhluk sosial, dirnuat dalam Pasal 28, HAM terkait dengan keilmuan, dijamin 
dalam Pasal 31, HAM lerkai~ perlinduligan diri, keluarga, dan kepemilikan, dijarilin dalaln Pasal 
20. denan diakui sebasai warga negal-a. dan jenis HAM lainnva 



Bahkan keinginan memberikan jaminan perlindungan HAM di Indonesia, 

lebih luas dari sekedar bagi bangsa Indonesia. Frasa pertama yang di~nuat dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, itu bukan hanya untuk bangsa Indonesia, 

melainkan untuk seluruh manusia dan bangsa lain di dunia, khususnya bangsa- 

bangsa yang pada waktu itu berada dalarn kekuasaan atau di bawah kekuasaan 

atau imperialisme negara lain. Lebih dari itu, dengan kenyataan sosiologis bangsa 

Indonesia pada waktu itu yang mencapai lebih dari 90% umat Islam, menjadi 

sangat tidak terbantahkan, kalau konsep perlindungan HAM warga negara 

Indonesia yang dimuat dalam UUD 1945, sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran 

religius para penyusun UUD 1 9 4 5 . ~ ~ '  Karena itu, sulit disangkal, kalau apa yang 

disebut HAM dalain UUD 1945, terpisahkan dengan konsep dan pemikiran Islam, 

bernafaskan Islam, sehingga pasti rumusan dan maknanya tidak akan ~ a l a h . ~ ~ ~  

Malah sebagai isu baru berskala internasional, masalah HAM sering 

ditempatkan sebagai alat hegemoni kekuasaan barat,233 khususnya terhadap 

kelompok negara dunia ketiga atau dunia timur yang notabene merupakan negara 

berpenduduk mayoritas Islam atau bahkan kategoris sebagai negara ~ s l a r n . ~ ~ ~  

231 Gagasan itu kemudian dinyatakan secara tegas dalam rumusan Piagam Jakarta yang 
kemudian ditetapkan sebagai Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea Ketiga dijumpai frasa "Atas 
berkat rakhmat Allah Y ang Maha Kuasa . . . ". 

232 Misalnya pembahan sila pertama Pancasila Piagam Jakarta yang terjadi tanggal 18 
Agutus 1945 dari kata-kata: "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syri'at Islam bagi 
pemeluk-pemneluknya" menjadi "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa", merupakan tafsir sesuai syari'at 
Islam, bahwa Tuhan Yang Maha Esa, demikian dijelaskan Ki Bagoes Hadikoesoemo, merupakan 
makna dan konsekwensi dari al-Qur'an Surat Al-Ikhlas (Q.S. 112: 1-4). 

233 Eggi Sucljalxi, up. cif., 111111. 5. Lillat selaujutnya Mun'im A. Sirry, Dilenru Islmr 
Dilema Dernokmsi: Pengalaman Baru Mf~slirn dalunr Trnnsisi Irldorsia, Crugus Press, Bekasi, 
2002, hlm. 11. Baharudin Lopa, nl-Qfrr 'an dm1 Hak Asasi Matlrrsiu, Dana Bhakti Prima Yasa, 
Yogyakarta, 1996, hlm. 13. 

'j4 Rabithah Alam Islami, dalam Muktamanlya yang diselenggarakan di Riyadh Arab 
Saudi tahun 1992, membedakan sebutan negara Islam ke dalam tiga kategori, yaitu: periumct, 
negsra yar?g secara tpnqc .v5Ud ~ ? l e n t r - + ~ k ~  J -L---' diri sebagai negzrs Islam; kec!z!c, negara yang 
memberlakukan hukum lslam meskipun tidak menyebutkan sebagai negara Islam; dan ketign, 



Dalam Laporan Tahunan Freedom House yang bertajuk Freedom in the World 

2001-2002, menyatakan bahwa "negara non musliin, tiga kali lebih deinokratis 

dibandingkan dengan negara-negara muslim". Pernyataan ini, berkelindan dengan 

isu HAM karena deinokrasi dan HAM merupakan dua saudara kembar dalam 

menilai isu-isu kontemporer dunia. Artinya, dunia negara-negara muslim tidak 

demorkatis dan tidak menghormati HAM. 

Laporan seperti ini akan linier dengan laporan-laporan tahunan 

selanjutnya, karena di dalarnnya memuat kepentingan politik hegemoni barat, 

bahwa demokrasi dan HAM khususnya, adalah instrumen imperialisme gaya baru 

barat bag  negara-negara berkembang di belahan dunia ketiga. 

Selanjutnya, dikatakan khususnya, karena sebetulnya gagasan menilai dan 

menerapkan HAM dan demokrasi secara interriasional, diberlakukan sama kepada 

semua negara. Ini dilakukan, sebagai konsekwensi Piagam Umum PBB telah 

disepakati untuk diikuti dan dilaksanakan, oleh seluruh negara tanpa kecuali. 

Sebelurn membahas lebih lanjut, ada baiknya terlebih dahulu &pahami 

secara singkat pengertian dan ruang lingkup HAM. 

Diakui atau tidak, istilah HAM merupakan terrninologi bahasa Arab, 

bahkan bahasa Al-Qur'an atau bahasa Allah. Ini harus ditegaskan demihan, 

karena telah terjadi kesalahan yang sangat disengaja, bahwa istild HAM itu 

inurni merupakan piluran barat. 

Dalam bahasa Arab, hak diartikari sebagai "kepemilikan" dan "asasi" 

diartikan sebagai "pokok atau dasar". Berdasarkan konstruksi itu, maka HAM 

negara yang mayoritas peduduknya beragama lslam Indonesia adalah negara Islam menurut 
kategori betiga 



diartikan sebagai hak-hak dasariah atau hak-hak pokok yang dimiliki manusia. 

Terhadap hak-hak dasariah atau pokok ini, pada hakekatnya setiap manusia 

sekaligus memiliki hak untuk pemenuhan hak-haknya tersebut dari pihak lainnya, 

yang memiliki hubungan timbal balik. Dalain Islam, hak asasi itu dibedakan ke 

dalam huquuqul 'ibud atau hak-hak adarni atau atau hak-hak kemanusiaan dan 

huquuqullah atau hak-hak Allah atas s e s ~ a t u . ' ~ ~  

Umurnnya kalau pada suatu saat menyebut HAM, itu selalu diartikan 

sebagai hak yang hanya beruman dengan sesama manusia. Jarang bahkan tidak 

pernah dalain membahas HAM dikaitkan dengan hak Allah. Padahal, sejatinya 

ketika bicara HAM, harus selalu dilekatkan dengan hak Allah, sebab keberadaan 

HAM itu sendiri, karena Allah menghendaki menyertakan hak-hak dasariah 

kepada setiap m a n ~ s i a . ' ~ ~  Itulah yang kemudian HAM diberikan rumusan ahu  

definisi, seperti Q antaranya terdapat dalain UU Nomor 39 tahun 1999 tentang 

HAM, Pasall angka 1 yang menyebutkan: 

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada halukat 
dan keberaciaan manusia sebagai makhluic Tdian 'YWIE, dan merupakan 
anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi 
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan atas 
perlindungan harkat dan martabat manusia". 

Sekedar pengayxixi pemahaman, selain yang dikemukakaii &lam LXJ 

Noinor 39 tahun 1999 di atas, juga empat definisi yang bersifat d ~ k t r i n e r ~ ~ ~  

dikemukakan di sini, sebagai berikut: 

- - - ~ 

235 Syekh Syaukat Hussain, Hnk Asnsi Matzusia Dalanz Islam, Gema Insani Press, 1996. 
hlm. 54. 

23G /bid, hlrn. 55. 
237 Istilah doktriner atau dohrin dalam teori ilmu hukurn, bukan dalarn pengertian 

kesewenang-wenangan. melainkan sebagai ajaran para ahli di bidangnya, yang dikembangkan 
herdasarkan logika fnrrnal yang herlak~.!. Dalam tenri i lmu h ~ ~ k u m ,  terrnasuk hidang Irn1.l hnkl-~rn 



1. Jan Materson, dari Komisi HAM PBB merumuskan HAM sebagai: "hak-hak 

yang melekat pada manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup 

sebagai manusia". 

2. C. de  over,^" mengartikan HAM sebagai "Hak hukum yang dimiliki setiap 

orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap 

orang, kaya maupun miskin, lalu-laki maupun perempuan. Hak tersebut 

mungkin dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan". 

3. Baharuddin ~ o ~ a ~ ~ ~  menyatakan: "HAM adalah hak-hak yang secara kodrati 

melekat pada manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai 

manusia yang bertanggung jawab (Human rights could be generally defined 

as those rights wl~rch ure inherent rn our nature, and wrtlzout it which can not 

lrve as human being responsibility)". Maksudnya, bahwa selain kepada 

manusia itu dilekati dan mempunyai hak, tapi lebih penting lagi adalah 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas segala yang d i l a k ~ k a n n ~ a . ~ ~ ~  

4. Sementara itu, Abul 'Ala ~ l - ~ a u d u d i ~ ~ '  menyatakan bahwa: "HAM adalah 

hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yang tidak dapat 

dicabut atau dikurzngi oleh kekuasaan atau badan apapun". 

tata negara, doktrin dinyatakan sebagai salah satu surnber hukurn formal. Lihat Usep Ranawijaya, 
Hukum Tata Negara Incfot~esia Dasardasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 28. Bagir 
Manan, Konvensi . . ., op.cit., hlm. 35. 

238 Ce. de Rover, To Sene & To Protect: Acttan Universal Penegakan H A 4 ,  
RajaGrafzdo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000, him. 47. 

Bahaniddin Lopa, Al-Qtrr'm 8- Hnk A.~n.ri M~ntrsia, Dana Rhakti Prima Yasa, 
Yogyakarta, 1996, hlm. 1. 

240 Iljid, hlrn. 19. Syekh Syaukat Hussain, up.cit., hlm. 2. 
2.11 Abul A'la Al-Maududi, Khilqfoh dart Kerqjoi711. Korrsep Pemeriwfuhari Lshn~ .se~.kl 

St~di Krilis lerhctcicrp "Kerqjaan" Batri lJnrayyh datr Rcrtti AbBcr~., KARISMA, Cetakan I ,  
Bandung, 2007, hlrn. 70 dst. Lihat juga Abul A'la Al-Maududi, H~(li.i~rn darl Kotr.s/il%isi: LYi~~te~~l 
Polilik Isk~nr. Mizan, Cetaklian VI. Bandung, 1998, hi. 340. 



Meski dari beberapa definisi atau batasan di atas, dirumuskan secara 

berbeda-beda, tapi pengertian HAM memiliki kesamaan persepsi sebagai hak-hak 

dasariah yang melekat pada manusia dan inerupakan sesuatu yang tidak boleh 

dilanggar, sekaligus merupakan hak yang tidak akan pernah dapat dihapuskan dari 

manusia. Organisasi apa pun yang di dalamnya bersentuhan dengan hak-hak 

kemanusiaan, terutama organisasi negara, selain harus mengakui juga 

berkewajiban untuk melindungi, mencegah pelanggaraan oleh siapa pun, termasuk 

menegakannya, jika pelanggaran itu ternyata terjadi pula. Tindakan kenegaraan 

ini, semata-mata demi terlindunginya hak dan harkat martabat manusia dan 

kemana~s iaan .~~~ 

Lebih ditegaskan lagi oleh Rover, bahwa HAM itu adalah hukum. Dalam 

doktrin ihnu hukum, meslupun menurut banyak ahli tidak dapat didefinisikan 

secara tetap dan pasti, tapi hukum dapat diberi pengertian sebagai aturan tingkah 

laku manusia, baik secara individual maupun k e l ~ m ~ o k . ~ ~ ~  

Karena sebagai aturan tingkah laku, hukum menjadi dibutuhkan oleh 

manusia untuk mengatur hubungan tingkah laku baik antar individu, individu 

dengan kelompok, atau antar kelompok, sekaligus membatasi tingkah laku dari 

manusia itu. Gagasan hukum sebagai pengatur dan pembatas tingkah laku ini, 

karena isi hukum tidak lain adalah HAM. Artinya, HAM adalah jenis tingkah 

laku, HAM adalah pengatur, juga HAM adalah peinbatas tingkah laku. Inilah 

yang kemudian menjadi dalil dalam negara hukum dan negara berkonstitusi, 

242 Frasa kemanusiaan di antaranya dijumpai dalam Pembukaan UDHR, melalui kata- 
kata: ". . . pengakuan martabat yang nlelekat dan . . ., hak yang sama dan tidak dapat dihapuskan. 
dari seluruh anggota msyarakat ' manusia, merupakan dasar bagi kebebasan, keadilan, dan 
perdanlaian dunia . . . ". 

2-1.7 Lillat Bagir Manan, Dasar-Dasar . . ., opcil. ,  hlm. 10. 



bahwa fungsi hukum dan konstitusi adalah pengatur dan pembatas kekuasaan atau 

pencipta kekuasaan yang serba terbatas atau dibatasi (limited government).244 

Sedikit menyangkut lintasan sejarah, terdapat perbedan mendasar antara 

pandangan barat (Nasranikisten) dan pandangan timur   slam).^^^ Salah satu 

perbedaan yang sangat mendasar, adalah menyangkut asal-usul perhatian terhadap 

HAM, dan pemahaman dalam pelaksanaannya. 

Dalam berbagai tulisan yang dibuat penulis barat, ada semacam "l~lairn'~ 

bahwa menyangkut konsep kenegaraan, termasuk konsep HAM, hams selalu 

dikembalikan ke sumber "leluhurnya", ke peradaban Romawi dan ~ u n a n i . ~ ~ ~  

Mengenai apakah suatu konsep kemanusiaan itu, nyata atau tidak nyata ada dalam 

kedua peradaban leluhur itu, dalam perjalanannya akan dan bahkan harus 

"dianggap" ada, sehingga memiliki dasar historis yang dapat dipertanggung- 

jawabkan dalam melakukan analisis atau kajian lebih lanjut. 

Konsep demokrasi misalnya. Pembenaran dari sisi kesejarahan, akan 

selalu dihubungkan dengan masa pemerintahan Plato dan Aristoteles di Yunani 

Kuno yang hdup sekitar 400 tahun sebelum masehi (sM). Bahkan masalah 

hukum, jauh lebih tua lagi dari soal demokrasi Yunani. Masalah ini telah ada lebih 

dari 1800 tahun sM, yang dilekatkan kepada nama Chammurabi sebagai raja 

244 Sri Soemantri, 
245 Frederick M. Deny (Gen.LZ), "Studies in Comparative Religion", dalam David Litle 

(et.al.), Kajian Lintas Kultural Islam-Barat, Kebebasan Agama darl Hak Asasi Mamsia, Pustaka 
Pelajar dan ACAdeMIA, Yogyakarta, 1997, hlm. ix. Lihat juga John Markof, Gelombaitg 
Demokrasi Dtnna, dalam Hem Nugroho (Peny.), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 4. 

24 Dua peradahan Yunani datl Rotnawi ini, akan ceialu dijadikan n ~ j ~ ~ k a n  dalarn rnencari 
asasl-usul segala macam ha1 yang berkaitan dengan manusia, kehidupan manusia, termasuk dan 
tenltarna rnenyangkut kelembagaan atau institusi tentang manusia Hampir sebagian besar, 
misalnya konsep tentang negara, dernokrasi, negara hukum, dan sejenisnya, selalu hams 
dike~nbalikan keberadaan awalnya, ada tidak dala~n peradaban Yunani atau Rurnawi itu Syekh 
Syauliat Hussain, HnkA.sn.,i 12.fnrr~tsi~~ Dalmrr Islnri~, Geina Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 1 



Babilonia pada waktu  it^.^^' Sementara menyangkut HAM, konon orang pertama 

di dunia yang memberi perhatian terhadap HAM dalam kehidupan manusia, 

adalah seorang filsuf Yunani, Zeno yang hidup sekitar 300 tahun S M . ~ ~ '  

Dari perjalanan historis sejak asal-usul sampai saat ini, sebetulnya 

perkembangan pemahaman barat tentang HAM, mengalami satu kurun waktu 

yang terputus. Seandainya membenarkan bahwa Zeno orang Yunani pertama yang 

memiliki kepedulian akan HAM, maka bagaimana kenyataan pertumbuhan HAM 

sepeninggalnya. Sementara konsep HAM barat yang disepakati saat ini, asal- 

usulnya justeru baru dimulai sejak tahun 1689, bersamaan dengan lahirnya Bill of 

Rights ~ n ~ g - r i s . ~ ~ '  Bahkan ketika dimundurkan ke permulaan abad XI11 yang 

dikaitkan dengan Piagam Magna Charta 1215, sebagian besar pemikir HAM barat 

menolaknya. Magna Charta tidak merniliki hubungan dengan hak-hak yang patut 

dimiliki seseorang sebagai manusia. Magna Charta tidak lebih dari sebuah 

perjanjian pembagian kekuasaan antara raja dengan para baron (bangsawan) 

Inggris, yang intinya kekuasaan raja mulai dibatasi untuk tidak berbuat sewenang- 

wenang terhadap para baron.250 

Karena itu, memang perhatian barat pada HAM baru dimulai sejak Bill of 

Rights 16 89, yang secarz berturut-turut dilanj utkan dengan kemerdekaan Arnerika 

1787, revolusi Perancis 1789, dan terakhir 10 Desember 1948 ketika PBB 

247 J.J. Von Schrnid, op.cil., hlm. 7. 
248 Syekh Syaukat Hussain, loc. cit. Lihat pula, Ibid, hlm. 36. 
249 Ibid, hlrn. 2. Scott Davidson, 1oc.cit. Ada jeda 2000 tahun lebih sejak Zeno sampai 

1689, sebzgai titik awal Barat rnecgkonsegkm fi4h.1. Pertentzlgzn ko~sep ini membukikan, 
bahwa konsep HAM bukan hasil evolusi pemikiran rnanusia, melainkan rnerupakan wahyu langit 
yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, sejak Allah SWT menciptakan manusia di muka 
bumi Syekh Syaukat Hussain, Ihlci, hlm 54 

250 Ibidetn. Sesuatu yang dianggap sewenang-wenang itu, biasanya terkait dengan 
pemungutan pajak atau pengerahan tentara untuk kepentingan pertahanan alau peratlg. Lihat 
Soena~ io. op.c~/.. lilm 3S 



mendeklarasikan Pernyataan Sejagat tentang Hak Asasi Manusia (Universal 

Dedaratin of Human Rights [uDHR]).~~' Sejak deklarasi ini, tidak atau belum 

ada lagi bentuk perhatian tersendiri tentang HAM. Kegiatan yang dilaksanakan 

kemudian lebih pada penegakan HAM sebagai akibat pelanggaran, baik yang 

bersifat pelanggaran berat maupun pelanggan HAM b i a ~ a . ~ ~ ~  

Agak berbeda dengan dunia timur, Islam. Islam adalah "dien7' yang 

diturunkan Allah SWT. untuk manusia. Sebagai dien, Islam memiliki sejumlah 

hukurn, termasuk rnengenai HAM yang dipaharni secara universal oleh seluruh 

umat Islam di rnana pun berada. Prinsip universalitas Islam, dijurnpai dalarn 

99  253 firman Allah SWT. "wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alumien . 

Sesungguhnya Islam ini merupakan risalah terakhlr yang rnenjadi rahrnat bagi 

seluruh alaln (makhluq). Prinsip universalitas Islam dari ayat ini, berlaku tanpa 

kecuai bagi seluruh rnakhluq-NYA. Terkait umat manusia, ajaran Islam tidak 

hanya bagi umat Islam, tapi kebaikan bagi seluruh umat m a n ~ s i a . ~ ~ ~  

Karena itu, meskipun secara forma12j5 ajaran Islam ini baru diturunkan 

pada permulaan abad ke-7, tepatnya tahun 611 Maseh, tapi secara substansial 

Islam telah diturunkan Allah sejak manusia pertama Nabi Adam diciptakan lahir 

dan tinggal di rnuka bumi ini. Kehadiran Islam pada awal abad ke-VII ini, 

25 1 C. de Rover, op.crt., hlm 55. 
252 Ibid, hlm. 69. 
253 Sesungguhnya risalah ini merupakan risalah terakhir ini, yang menjadi rahmat bagi 

seluruh alam. Al-Qur'an Surat Al-Maidah [Q.S. 5:3]. 
254 Surat al-Maidah di atas, termasuk kelompok surat Madaniah, yang seluruh ayatnya, 

selal~r diawali dengan panggilan "Ya Ayyuhannas" (wahai manusia) Panggilan ini herlaku hagi 
semua manusia tanpa kecuali, sebagai konsekwensi Islam pada periode Madinah lebih fokus pada 
implementasi nilai-nilai iman dalam kehidupan nyata, seperti ekonomi, sosial, politik, termasuk 
ketatanegaraan Kehidupan rnadaniah ini diawali dengan Piagam Madinah, yang dibuat Rasulullah 
pada tahun ke-2 Hijrah. Mohammad Shoelhi, Demokrasi Madinah . , op.clt., hlm viii 

255 Esensi Islam yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam adalah lie-Tauhid-an kepada 
Allah dan sikap berserah diri yang hanya kepada Allah SWT 



merupakan jawaban atas praktik kehidupan manusia di era jahiliyyah. Era yang 

tidak lagi memandang manusia, khususnya perempuan sebagai makhluq yang 

patut diperlakukan sebagai manusia. Pada waktu itu, kaum perempuan tidak 

memiliki harga kemanusiaan sama sekali. la diperlakuan sangat tidak manusiawi, 

bahkan berujung pada keinatian. 

Tampilnya Islain ke tengah umat jahiliyyah ini, hendak membuktikan 

kalau agama inilah yang pertama kali menghormati HAM. Islam mengajarkan, 

semua manusia di mata Allah SWT. adalah sama. Keinuliaan dan derajat tinggi 

manusia, tidak pada suku, warna kulit, atau ciri-ciri fisik lainnya, melainkan pada 

ketakwaan dan kesa~ehann~a.~'~ Karena itu, tidak ada alasan untuk menganggap 

kaum perempuan lebih rendah, bahkan dianggap bukan manusia. Kehadiran Islam 

telah menyelamatkan jiwa atau kehidupan sebagai hak yang paling asasi bagi 

manusia. Karena yang hselamatkan pertama adalah hak hidup manusia, maka 

seluruh hak yang datang kemudian, baik yang bersifat dasariah lainnya, maupun 

hak-hak yang bersifat "kemodernan" dalam kehidupan bernegara, mutatis 

mutandis merupakan hak yang dilindungi oleh ajaran Islam, termasuk melindungi 

hak-hak kedaulatan rakyat.257 

Untuk itu, penting mengaitkan HAM dengan pemilu dan kedaulatan 

rakyat, sebagai sesuatu yang fundamental bagi rakyat yang menjadi warga negara. 

256 Al-Qur'an Surat Al-Hujurot (Q.S. 49:13). Selanjutnya ditegaskan dalam khutbah 
Rasulullah pada Haji Wada (perpisahan), dengan menyatakan: ". . . Tak ada seorang pun yang lebih 
tinggi derajatnya dari manusialainnya, kecuali berdasarkan atas ketaqwaan dan kesalehannya. . . . 
Keunggulan itu berdasarkan atas ketaqwaannya". Terkutip o!eh Syekh Syaukat Hussain, op-cii., 
hlm. 3 .  

257 Islam mengakui dan melindungi kedaulatan rakyat, karena itu hanya sebagai ~cu.vilnh 
(instn~men) bukan ghnyoh (tujuan). Sebagai ~vnsiloh, konsep ini dapat berubah sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan kehidupan (ijtihadiyah), sejalan dengan sabda Rasulullah dari Anas 
r.a. "A?&mz hlnrnu hi~7nlri dunrycrklnrr" (kalian lebili tahu perihal urusan du~iiawi kalian), H.R. 
bluslim. Menunrs negara bagian dari i-itihad. Masdar Farid Mas'utli. oy).ciL.. him. 64. 



Kedaulatan rakyat adalah bagian dari HAM yang bertalian dengan jaminan setiap 

warga negara menyatakan kehendaknya dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kedaulatan rakyat adalah hak dasariah ketatanegaraan setiap warga 

negara, yang dinyatakan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlak~.~" 

Hubungan warga negara dengan negara, secara timbal balik akan 

menjelma dalam tiga sisi, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masalahnya 

kemudian, dilihat dari sisi warga negara, apakah pemilu itu bagian dari hak, atau 

kewajiban, atau tanggung jawab. Atau sekaligus ketiga-tiganya. 

Dalam banyak tulisan dan pendapat yang ada, pemilu sering dilihat 

sebagai hak. Jarang dinyatakan sebagai kewajiban atau bahkan tanggung jawab. 

Sebagai hak, maka tidak memberikan suara dalarn pemilu, bukan merupakan 

suatu pelanggaran. Sah-sah saja untuk tidak melaksanakannya. Tapi ketika Qlihat 

dari sisi bahwa kelangsungan kehidupan negara melekat pada warga negara yang 

sengaja menQrikannya, maka makna pemilu mulai bergeser dari semata-mata 

berada dalam ranah hak, menuju pada ranah kewajiban dan tanggung jawab. 

Artinya, pemilu adalah hak asasi (HAM), kewajiban asasi (KAM), dan 

tanggunjawab asasi (TAM) warga negara dan negara.259 Dikategorikan hak, 

maksudnya bahwa setiap manusia warga negara berhgk menentukan pilihan di 

antara sekian banyak yang hams dipilih. Ketika telah menentukan satu yang harus 

258 Sejak perubahan WD 1945, hak-hak dasariah ketatanegaraan ini disebut sebagai hak- 
hak konstitusional warga negara, yang dijamin dan dilindungi negara secara konstitusional pula. 
Tugas melindunginya ini, dijalankan oleh lembaga negara MK. 

259 Dalam hubungan ini dapat dipaharni, bahwa hubungan warga negara dengan negara, 
tidak hanya diukur oleh adanya jaminan dan perlindungan HAM dari negara, tapi juga negara 
nienjamin bahwa setiap warga negara memiliki KAM dan TAM Dikatakan bahwa jaminan 
penienuhan, perlindungan, dan penghormatan atas HAM, hanya akan bermakna positif jika 
pemenuhan terhadap KAM dan TAM juga dijalatlkan secara seinlbang, karena negara pun diikat 
ole11 hak. kewajiban. dan tanggung jawab Dede Rosyada. oyj.crt.. hlln 20 1 



dipilih, maka memilih yang satu tersebut, merupakan kewajiban sekaligus sebagai 

tanggung jawab pribadi warga negara bagi negaranya, yakni menentukan mereka 

yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat pemilih.260 

5. Teori Hukum lslam 

Apabila hendak ditinjau dari sisi dunia timur  slam):^^ sebetulnya asal- 

usul istilah kedaulatan lebih shahih lagi, karena kata itu sendri diambil secara 

orisinal dari kata "duwlah" atau dulah?" dalam bahasa 'Arab atau bahasa Al- 

Qur'an, bahkan bahasa Allah, sehingga lebih tepat sebagai nomenklatur dan 

perbendaharaan  slam.^^^ Narnun dalam bahasa 'Arab, istilah "dawlah " atau 

"dulah " itu, tidak secara langsung diartikan sebagai kekuasaan, melainkan 

sebagai pergantian atau peredaran atau fase-fase k e k ~ a s a a n . ~ ~ ~  Atau dapat pula 

disebut dinasti kekuasaan, seperti dijumpai dalam sebutan dinasti Umayah (daulah 

Umayah), dinasti Abbasiah (daulah Abbasiah), dinasti Fatimiah (daulah Fatimah), 

260 F.L.H.Dessauvagie, op.cit., hlm.54-55. 
26 1 Sampai hari itu, khususnya menyangkut isu-isu kotltemporer ketatanegaraan, termasuk 

masalah kedaulatan, rujukan utamanya selalu referensi barat, dengan waktu merujuk ke keadaan 
jauli sebelum abad masehi. Misalnya, konsep negara, kotlsep demokrasi, kotisep politik, referensi 
utarnanya selalu zaman Yunani Kuno dengan para filosof kenamaannya seperti Socrates, Plato, 
Aristoteles, Epicurus, dan lainnya. Tidak pernah konsep-konsep tadi digali dari dunia timur 
(Islam), yang lebih nyata keberadaan dan penerapannya Pemisahan barat dan timur yang 
diidentikan dengan nasrani dan Islam, secara tegas dikemukakan oleh Frederick M Denny, 
(6.err.eri.j "Studies in Compa~ative Reiigion", ciala111 David Litie ('t.crl.), Kuj~uri La~r~zs  Kt~irural 
I.slam-Rnrnf Kebebnsm Agnmn dnn Hnk-hnk AS~.YJ h4nnzrsin, Pustaka Pelajar dan AC AdehmA, 
Jogyakartli, 1997, hlm. viii-ix. 

262 Dalam bahasa Arab yang sama, Ibn Khaldun menyebut kedaulatan dengan istilah "'al- 
mulk, yang diartikan sebagai lembaga yang serupa dengan tabiat bagi umat manusia". Lihat 
dalam, Ibn Khaldun, Muqaddimah, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, hlm. 228. 

263 Jirnly Asshiddiqie, Islam d a r z  Kcdanlatm RnLcat, Gema Insani Press, Cetalcan 
Pertama. Jakarta, 1995, hlm 9 Selanjutnya, dalam salah satu firman-NYA, Allah berfirman bahwa 
"'Arab bukan Islam, dan Islam bukan 'Arab". Firman ini menunjukkan tentang Islam sebagai 
ajaran universal Bahwa kemudian dijurnpai sejumlah nornenklatur 'Arab sebagai nomenklatur 
Tslarn, itu karena Allah rnenurunkan Islam dan Al-Qur'an dalam bahasa 'Arab di jazirah 'Arab Di 
antaranya nomenklatur "kedaulatan" 

'" 1hrtlt.m Masdar Farid Mas'udl op.crr. hlrn 62 



dan dinasti lainnya, yang umumnya mengidentikan dinasti sebagai kerajaan atau 

entitas negara.265 Atau dalam sejarah Indonesia, dapat disebut dinasti Sriwijaya, 

dinasti Majapahit, dinasti Singosari, dinasti Matarain, dan dinasti lainnya, yaitu 

kerajaan-kerajaan yang pernah berkibar dalam sejarah Indonesia. 

Di balik berbagai rumusan, pengertian, kriteria, karakter, dan sebutan lain 

kedaulatan rakyat atau demokrasi, tepat pula untuk melihat fenomena ini, baik 

sebagai teori maupun praktik dan kebutuhan kontemporer dari perspehf Islam. 

Dalam hubungan ini, banyak penulis dan tokoh Islam yang memandang 

kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai kebutuhan konteinporer yang hams 

dijadikan pilihan oleh urnat Islam, seperti dikemukakan &lam sejumlah pendapat 

berikut. 

Adalah Moh. Natsir yang menyatakan bahwa "Islam adalah sistem 

demokratis, dalam pengertian menolak kekuasaan model lstibdad (despotisme, 

77 266 absolutisme, dan otoritarianisme) . Selanjutnya beliau katakan lebih tegas lagi, 

"... sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah ha1 yang petmma, sebab 

Islam hanyalah mungkin berhasil, dalam suatu sistem dem~kra t i s " .~~~  Bahkan di 

usia senjanya, Natsir dengan suara lantang menyuarakan demokrasi dengan kata- 

kata: "para pejabat negara ini mutlak per!unya menghormati dan menjalankan 

konstitusi (maksudnya UCrD 1945-penulis), yang tidak diragukan lag1 tentang 

265 Ibid, hlm.10-11 Istilah dinasti digunakan pula oleh Ibn Khaldun untuk 
menggambarkan peralihan kekuasaan negara. Lebih dari itu, diperkenalkan pula sifat-sifat 
kedinastian, seperti "dinasti mempunyai umur alami seperti manusia", "dinasti memiliki lima 
tahap, yaitu: t&ap sukses, taha? berkuasa sewenang-wenang, tahap senzng sentosa, tahap 
kepuasan hati, dan tahap boros dan berlebihan", yang ujungnya kehancuran dinasti itu. Ibn 
Khaldun, o crt , hlm 207 dst 

26gM~ykur~  Abdi l lah. Denrokrost dt Persrmp~ugat, Mnkna, Tiara Wacana, Yogyakarta, 
1999, hlm 75 

267 Ahmad Syafii Maal-if, Islam J i r r ~  MCISCI/L'I/I E=t./~egilrc~n?I: Siudi Tetrtntg Percutrtrm 
d~11~1t11 Kilns&lt~t(ltlie. I.,P3ES. Jakarta. 1987. him l 3 1 



memberikan hak-hak demokratis kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa 

k e ~ u a l i " . ~ ~ ~  

Atas dasar itu, sejumlah pandangan muncul, di antaranya dari kaum 

modernis persantren, bahwa "demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik 

yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita politik 

 slam".^^^ Itulah yang kemudian disimpulkan Ahmad Syafii Maarif, bahwa "umat 

Islam- wajib menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politlk 

,, 270 Islam jangka jauhnya, bagaimanapun tujuan itu dirumuskan . 

Dari pendapat itu, jelas kalau kedaulatan rakyat atau demokrasi, menjadi 

bagian penting untuk dikaji dan teori dan hukurn Islam, sebagai kebutuhan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus menjadi kewajiban 

dan tanggung jawab umat Islam dalain memperkokoh bangunan negara Indonesia. 

Pentingnya pengkajian dari sisi Islam ini, terutama sekali dalam rangka 

membukhkan al-Qur'an dan Islam yang ralzmatan lil alamin, bagi kehidupan 

man~sia.'~' 

Dari beberapa uraian terdahulu, khususnya menyangkut kedaulatan rakyat, 

demokrasi, negara hukum, dan pemilihan m u m ,  dalam hemat penulis, Islam 

adalah agama yang paling depan dan paling nyata mengajarkan dan 

lnempraktikannya dalam kenyataan. Islam bukan ajaran yang hanya sempurna 

secara teoretik, tapi juga sempurna didalain kenyataan praktik. Itulah yang 

kemudian inelahirkan sebutan masyarakat madani. 

26"hid, hlm. 132 
269 Ibid, hlm. 125. 
270 Ibidem. 
27 1 If?fra, Catatan kaki Nomor 25 1 ,  hlm. 73 



Pada periode Madinah, setidak-tidaknya selama 10 tahun masa kerasulan 

dan 29 tahun masa keI~halifahan,2~~ fenomena-fenomena di atas menjadi bagian 

dari upaya menyelenggarakan kehidupan Madinah yang sangat dikaguini dan 

patut dijadikan contoh pengelolaan politik dan ketatanegaraan dewasa ini. 

Misalnya soal suksesi kepemiminan273 dan soal praktik ~ ~ o s i s i . ~ ~ ~  Tentang oposisi 

yang dipraktikkan selama 10 tahun di masa pemerintahan Islam Madinah, 

memperlihatkan hakekat demokrasi yang kemudian disyaratkan orang 15 abad 

berikutnya. 275 

Dalam kehidupan Islam, masalah oposisi lagi-lag bukan ha1 baru dan 

aneh. Banyak praktik oposisi yang terjadi ketika Rasulullan menggali pendapat 

dari jamaah atau sahabat dalam rangka memutuskan s e s ~ a t u . ~ ~ ~  Karena itu, tidak 

kelin kesiinpulan Ahmad Syafii Maarif di atas, bahwa tujuan Islam hanya akan 

dicapai dengan cara-cara demokrasi, karena Islam adalah ajaran demokrasi. 

""asca wafat &sulullah SAW., kekuasaan pernerintahan Madlnah beral~h kepada 
empat khulafa Ar-Rasyidun, yaitu: Abubakar As-Siddiq (632-634); Urnar Ibn Khattab (634-644H); 
Utsrnan Ibn M a n  (644-656H); dan Ali ibn Abi Thalib (656-661H). 

273 Lihat Ahmad Sukardja, Piagarn . . ., op-cit., hlrn. 119. Dikatakan bahwa, Rasulullah 
tidak rnernbuat wasiat, tentang pengganti beliau setelah beliau wafat. Itu artinya, untuk suksesi 
kepernirn inan dalarn Islam, sepenuhnya diserahkan kepada utnatnya. 

8 4  Isiiii~l me~~gha la lhn  oposisi karena dua ja~iii~~clll pokok, yaitu kbebasdii da11 ku(iiZcai. 
Sernentara pada tataran praktik, kaidah dan dasar beroposisi ditujukan dalam rangka tanggung 
jawab menyangkut "nn?ar nm 'ruf rinhi nzunkar " dan "nzzr~ymonrah" Lihat Jabir Qumaihah, 
Beroposrsr Memirut Islam, Gerna Insani Press, Jakarta, 1995, hlrn. 17-38. Selanjutnya rnenyangkut 
"dasar kekebasan dan kernerdekaan dalam berkehendak". Dikatakan, kedua dasar itu adalah 
pernbeda rnanusia dengan makhluq Allah yang laimya, dan ini merupakan misi utama diutusnya 
M?~hammad P.asulullah SAW. ke tengah umat manusia. Muhammad lrnaduddin Abdurrahim, 
Islam Sistem Nilai Terpadu, Gerna Insani Press, Cetakan I, Jakarta, 2002, hlm.2. 

275 Syarat adanya demokrasi pada suatu negara, adalah ada dan dianutnya praktik oposisi 
dalarn berpernerintahan. Lihat syarat kelima adanya dernokrasi penvakilan menurut ICJ 1965 Sri 
Soernantri, Tentang , op.cit, hlm 15 

276 Paling tidak dapat dituiljukkan 4 prak~ik oposisi sewaktu Rasulullah trletlgadakan 
~nusrawarah terkait den9an venpambilan keputusan menvangkut posisi ulllat Islam dalam: Perang 
Badar, Perang Uhud, Perang Al-Ahzab, dan Perang Hudaibyah Jabir Qurnaihah, Beroposisi ., 
loc. C l l  



Bahkan jika perlu lebih ekstrim lagi, justeru demokrasi itu merupakan konsep 

ketatanegaraan Islam yang paling nyata. 277 

Karena demikian, seinestinya membuka kita punya mata dalam meinbaca 

pernyataan barat, kalau demokrasi yang berkembang saat ini tidak meiniliki 

hubungan konsep dengan demokrasi ala Plato dan ~r is tote les .~~ '  Demokrasi dan 

kedaulatan rakyat itu bersumber dari praktik yang lahir selutar abad 17, dan itu 

menunjuk pada pemikiran John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau. 

Bukankah keadaan ini merupakan kesempatan emas bagi umat Islam untuk segera 

ainbil posisi, kalau demokrasi dan kedaulatan rakyat itu, sumber rujukan 

utamanya adalah Islam. Dalarn hubungan ini menarik pertanyaan Giovanni Satori 

berikut: "Jika kita berbicara pengalaman Barat dalam urusan demokrasi, apakah 

kata kuncinya itu "Barat" atau "pefigalaman"? Atau dengan kata lain beliau 

melanj utkan pertanyaannya, "mungkinkah ada j alan lain menuj u demokrasi di luar 

skenario ~arat?"~ '  Jawaban atas pertanyaan pertama Giovanni S~tori, adalah 

dapat dipastikan kalau demokrasi di Barat diambil dari "pengalainan" demolaasi 

dalam praktik tata negara sebelurnnya, dan yang ada dalam praktik itu adalah 

 slam.^'^ Selanjutnya, uniuk jawaban atas pertanyaan kedua menjadi semakin 

jelas, karena jalan lain selain Barat yang tentu Timur, dan itu adalah Islam yang 

277 Mohammad Shoelhi, Demokrasi ..., op.cit., hlm. 29. Dikatakannya, "Demokrasi dalam 
Piagam Madinah merupakan sebuah konsensus bersama antara berbagai golongan, baik ras, suku, 
maupun agama yang paling demokratis sepanjang sejarah". Ini artinya, bahwa Islam adalah ajaran 
demokrasi yang demokratis dan pemilik d e m o h i  yang sesungguhnya. Atau secara a corztrario, 
Barat sesungguhnya tidak memiliki konsep demokrasi itu. 

27S John Markoff, op.cit., hlm. 3n. 
279 Giovanni Satori, "Democracy", dalam David L. Sills (Peny.), Iillernaliorial 

E17c).ckopedja of the Social Science, Macmillan, New York, 1968, hlm. 4 dan hlm. 118. Dikutip 
dari John L.  Esposito et.all., Demohs i  di Negnra-negara M~slim., Mizan, Cetakan I, Bandung, 
1999, hlm. 19. 

280 Mohamrnad Shoelhi, /oc.cih. 



tidak lagi berupa skenario, melainkan berupa praktik nyata hidup dalam dan 

dengan demokra~i .~~ '  

Karena deinikian, menjadi tidak dapat dibantah bahwa dalam inengkaji 

kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia, tepat untuk 

dibandingkan dengan teori dan pralctik Islam inenurut hukum Islam. Mengenai 

adanya perbedaan yang sangat mencolok dalain pralctik demokrasi Barat, bukan 

kesalahan konsep dan praktik demokrasi dalam Islam, melainkan sepenuhnya 

karena kesalahan Barat memberi persepsi tentang demokrasi. Pendirian inilah 

yang hams menjadi keyakinan umat Islam &lam melaksanakan kehidupan 

demokrasi Indonesia yang dijiwai oleh ruhul Dien al-Islam. Di sini bukan 

bermaksud mengesampingkan atau bahkan primordialis keagamaan, melainkan 

menerapkan Islam sebagai agama universal dan yang memberi manfaat universal 

bagi kehtdupan urnat manusia, tanpa mempertimbangkan suku, agama, ras, 

bangsa, adat istiadatnya bagaimana, dan sebagainya. Islam adalah ahma untuk 

dinikmati kemanfaatannya, oleh seluruh umat manusia, bukan hanya oleh umat 

Islam. 

E. Metode dan Teknik Penelitian 

1. Obyek dan Jenis Penelitian 

Bertalian dengan obyek masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

menyangkut tentang pengaturan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 

1945, inaka penelitian ini terrnasuk kategori penyelidikan dan pengkajian menurut 

ilinu hukuin (reclz/swe/ensclzup, the science cfluw). Oleh karena itu, obyek kajian 



ilmu hukum akan mencakup: Pertama, kaidah hukum positif atau hukum yang 

sedang berlaku (ius constitutum), di dalamnya meliputi penelitian hukurn 

menyangkut peraturan perundang-undangan (law in book), dan kaidah hukum 

yang kategoris interrelasi antara hukum dengan pranata-pranata sosial (law in 

uction); Keduu, kaidah hukum yang pernah b e r l a k ~ ; ~ * ~  dan Ketiga, kaidah-kaidah 

hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang (ius 

constituendum). _%I  

Berdasarkan obyek penelitian di atas, maka penelitian ini termasuk 

99  283 kategori "Penelitian Hukurn Normatif (legal research) , yakni penelitian ahu  

pengkajian menurut ilmu hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yuridis 

hstoris, dan yuridis perbandingan. 

a. Pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan 

asas-asas hukum yang berlaku mengenai ajaran kedaulatan rakyat dalam 

konsep negara modern pada umumnya, dan di Indonesia dalam UUD 1945. 

b. Pendekatan yuridis historis, akan digunakan dalarn rangka: Pertama, 

sebagai cara mengkaji kaidah-kaidah yang pernah berlaku yang mengatur 

tentang aj~ran kedaulatan rakyat atau yang berkaitan dengan ajaran kedaulatan 

282 Sebetulnya, kaidah-kaidah hukum di masa lalu itu dapat pula dikategorikan sebagai 
hukum positif Hal itu karena pada dasarnya adalah hukum yang pernah positif pada suatu waktu 
dan suatu tempat tertentu tersebut. 

283 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, mengartikan penelitian normatif sebagai 
penelitian yang terbatas hanya meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang di dalarnnya 
dapat mecakup penelitian sistematik huhim, taraf sikronisasi vertikal dan horizontal 
perbandingan, maupun sejarah hukum. Soerjono Soekanto (d.k.), Pelteiirian NormntiJ Rajawali, 
Jakarta, 1986, hlm. 15 Dalam penelitian hukum normatif dengan obyek kajian hukum positif, 
pada dasarnya melakukan penelitian terhadap asas-asas yang mendasar terbentuknya suatu norma 
atau kaidah hukum Lihat Soerjono Soekanto, P e n p r t i .  Penel~tim~ H~rkllm. UI-Press, Jakarta, 
1 985, hhn 50-5 1 Bagir Manan, "Penel itian di Bidang Hukum," J~n7zal H~ikrim, Puslitbangkum 
Unpad. Nomor I. Bandung 1999, hlm 3. 9 Lihat iuga Bambang Waluyo, Peneliliun Hzrklrnl dulum 
t'raktek, Sinar Grati ka, Jakarta, 199 1, hlm 14- 15 



rakyat. Kedua, sebagai cara mengkaji sejarah pembentukan kaidah hukuin 

mengenai kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Ketiga, sebagai cara untuk 

mengungkapkan sejarah pranata kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, dan 

UUD lain yang pernah berlaku di Indonesia, serta aspek-aspek lain yang 

terkait dengan ajaran kedaulatan rakyat. 

c. Pendekatan yuridis komparatif, dilakukan dalain rangka melakukan 

evaluasi untuk menemukan konsepsi yang tepat mengenai makna ajaran 

kedaulatan rakyat dan makna pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 

1945. Pengkajian perbandingan diperlukan untuk melengkapi kaidah-kaidah 

pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat yang dapat diterapkan dalam praktik 

tata negara Indonesia. Untuk kepentingan perbandingan ini, dipilih konsep 

kedaulatan rakyat yang dianut dan diterapkan dalam konsep ketatanegaraan 

barat dan konsep ketatanegaraam Islam. 

Pemilihan model ketatanegaraan barat, karena sudah menjadi kenyataan 

bahwa konsep kedaulatan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan yang dianut 

sebagian besar negara di dunia, bersumber dan dikembangkan oleh barat. 

Sementara mengenai konsep Islam, istilah kedaulatan itu sendiri merupakag 

perbendaharaan bahasa Arab yang diidentikan sebagai bagian dari bahasa 

agama Islam. 

Satu ha1 lain yang perlu ditegaskan di sini, meskipun kaidah hukum 

merupakan gejala sosial atau memiliki sifat sebagai kaidah interrelasi (law in 

a ~ t i o n j , 2 ~ ~  tapi yang pasti sifat kaidah hukum itu merupakan gejala k ~ a l i t a t i f . ~ ~ ~  

2x4 Asyhar Hidayat, "Kedudukan . . . , op.cit., hlm. 17 



Artinya, keberadaan (eksistensi) dan keabsahan (validitas) suatu kaidah hukum, 

tidak ditentukan oleh jumlah aturan yang ada atau jumlah yang mendukungnya, 

tapi lebih ditentukan oleh dua hal, yaitu: substansinya dan caru-cara 

pembentukannya.286 

Secara substansial, suatu kaidah hukum itu ada dan sah, kalau bersumber 

atau dibenarkan oleh kaidah hukum yang m e n d a h u l ~ i n ~ a . . ~ ~ ~  Sementara dari cara 

pembentukannya, suatu kaidah hukum itu ada dan sah, apabila dibentuk menurut 

cara-cam tertentu dan oleh pejabat atau badan atau organ yang oleh hukum 

diberikan kewenangan untuk mernben t~kn~a .~*~  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Sejalan dengan kategori sebagai penelitian hukurn normatif, maka 

pengumpulan data akan lebih dipusatkan pada penelitian dan kajian kepustakaan 

(library research), dengan sumber utarna penelitian ini akan ditempatkan pada 

bahan-bahan kepustakaan, berikut: 

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum berbentuk peraturan perundang- 

undangan yang secara khrerarhs mengatur secara langsung mengenai 

285 Menuru Lexi J. Meleong, penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian irtquiri, 
penelitian alamiah, atau penelitian naturalistik, yang diartikan sebagai jenis penelitian yang tidak 
mengadakz~ perhitnngm (kuzct~rm) I.ihztt dzt!xn Lexi J hteleozg, Metgde Pen~li!im 4r?!cr!r'1fft~< 
Remaja Rosdakarya, Eandung, 2005, hlm. 3. 

286 Bagir Manan, Hubungan . . . , op.clt., hlm.50. 
287 Perhatikan pendapat Hans Kelsen, bahwa keabsahan suatu kaidah hukum bawahan 

(irferior) itu ditentukan oleh kaidah hukum di atasnya (superior) yang secara kronologis waktu, 
pasti lebih awal dari pada hukum inferior. Oleh Kelsen pengertian ini diabadikan dengan teori 
terkenalnya "7Ae H~erurcb c!f the Norms" atau "stz!fenbtnr debs rechts". Lihat dalarn, Hans 
Kelsen, General Theory of Law andstate, Russel & Russel, New York, 1973, hlm. 123-124 

2S8 Bagir Manan, Hubungan , loc.cit Prosedur ini penting, untuk menghindarkan suatu 
kaidah dianggap batal deini hukum, karena tidak ada kewenangan pada orang, atau badan, atau 
organ pembentuknya Atau dapat pula dibatalkan, karena tidak mengikuti prosedur dan tata cara 
formal pembentukannya, atau memang isinya berteiitangan satu sama lain, terutama peraturan 
yang lebih rendah isinya bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi 



pengertian, makna, dan cara-cara melaksanakan kedaulatan rakyat, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) ULD 1945, baik sebelum maupun 

sesudah perubahan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa risalah sidang- 

sidang BPUPKI, PPKI, dan MPR, buku-buku ilmiah karya ahli hukum tata 

negara dan karya ahli ilmu politik, laporan hasil penelitian hukum, makalah- 

makalah dalam berbagai seminar atau forum ilmiah sejenis lainnya, artikel- 

artikel ilmiah hukum, dan berbagai bentuk tulisan dalam jurnal, atau majalah, 

atau surat kabar, termasuk manuskrip, dan internet. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi infonnasi tentang 

kedua bahan hukurn di atas, seperti kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya. 

3. Analisis Data 

Karena penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap bahan-bahan hukurn 

primer, sekunder, dan tersier, yang secara kategoris berupa dokumen yang diberi 

bentuk-bentuk tertentu, dengan kegiatan penelitiannya berupa pengurnpulan 

(collecting) data secara deskriptif, maka pola analisis data yang akan dilakukan 

bersifat analisis yuridis kualitatif, untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan 

metode deduktif dan induktif. 

F. Sistematika Penulisan Hasil Penelitian 

Szcai-a garis besar, sisteinatika pei~ulisan dise~tasi iili &an disusllii dalam 

bab demi bab, sebagai berikut: 



BAB 1. PENDAHLILUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

D. Kerangka Teori 

E. Metode dan Teknik Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Hasil Penelitian 

BAB 11. KERANGKA TEORETIK KEDAULATAN RAKYAT, 

DEMOKRASI, DAN P E M L L W  UMUM 

A. Tinjauan Umum 

B. Ajaran Kedaulatan Pada Umumnya 

C. Teori-teori Kedaulatan 

D. Perkembangan Aj arm Demokrasi 

E. Perkeinbangan Ajaran Negara Hukum dan Negara Berkonstitusi 

F. Perkambangan Ajaran Pemiiihan Umum 

BAB 111 KEDAULATAN RAKYL4T, DEMOKRASI, DAN PEMILIHAN 

UMLM DI AMERIKA SERIKAT, INGGRIS, DAN 

MALAYSIA 

A. Tinjauan Umum 

B. Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Pemilihan U~num di AS 

C. Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Peinilihan Umum di Inggris 



D. Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Pemilihan Umuin di 

Malaysia 

BAB 1V KEDAULATAN RAKYAT DAN PEMLIHAN UMUM 

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

A. TinjauanUmum 

B. Perioae UUD 1945 Proklarnasi 

C. Periode Konstitusi RIS 1949 

D. Periode UUD Sementara 1950 

E. Periode Kedua UUD 1945 (5 Juli 1959 s.d. 10 Agustus 2002) 

1. Orde Lama 

2. Orde Baru 

3. Era Reformasi 

BAB V PEMlLIHAN LIMUM SEBAGAl SARANA MEWUJUDKAN 

KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA 

A. Pemilihan Umurn dan Kedaulatan Rakyat 

B. Demokrasi dan Sistem Perwalulan 

C. Gagasan Perubahan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat 

D. Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di 

Indonesia. 



BAB Vl SIMPLILAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 



BAB .ll 

KERANGKA TEORETIK KEDAULATAN RAKYAT, DEMOKRASI, 

HAK ASASI MANUSIA, DAN PEMILIHAN UNLUM 

A. Tinjauan Umum 

Setidaknya ada dua konsep ketatanegaraan yang sangat berpengaruh dan 

menjah ikon lembaran kehdupan ketatanegaraan di hampir seluruh belahan 

negara di dunia, yaitu kedaulatan rakyat atau kerakyatan dan peinilihan urnurn. 

Ajaran kedaulatan rakyat atau kerakyatan ini, merupakan ajaran yang bertalian 

erat dengan asal-usul negara, kekuasaan, dan keabsa'nan negara memiliki clan 

menjalankan kekuasaan. Menurut teori kedaulatan rakyat, negara itu lahr karena 

rakyat menghendakinya dengan memberikan kemainpuan dan kewenangan untuk 

menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai t ~ j u a n n ~ a . ~ "  

Ajaran kedaulatan rakyat atau kerakyatan atau pemerintahan rakyat ini, 

meskipun secara konseptual telah dipikirkan dan Cikonsepsikan jauh sejak negara 

zainan Yunani ~ u n o , ~ ~ ~  tapi sebagai konsep yang nyata dipraktikan, baru 

berkembang sekitar akhir abad 1 8.2" Dilihat dari sejarah di Barat, setidaknya ada 

289 Pada umumnya, rumusan pokok tujuan negara sama sa-ja, yaitu kesejahteraan rakyat. 
Hanya pencapaian dar, tata carazpa yar,S berbeda-beda. UCPJ~ Indonesia, tijuar; negxa 
dirumuskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi 4 ha1 pokok, yaitu: 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

290 Adalah Aristoteles yang menyatakan bahwa "pemerintahan negeri yang bersifat 
pemerintahan rakyat; lehih h a t  pertahanan revolusinya daripada pemerintahan yang herdasar 
kekuasaan alatu golongan yang terkecil". Uraian Aristoteles di atas, adalah esensi pemikiran 
kedaulatan rakyat pada masa itu. Lihat dalam Moh. Hatta, Kedaulatan . . . , op.cit., hlin. 14. 

29 1 Ajaran kedaulatan rakyat atau demokrasi yang paling nyata dijumpai dalam praktik 
ketatanegaraan khususnya di barat, memang baru sekitar akhir abad ke-18. Jolm Markoff, 
Gelornbnrig Dentokrnsi Dmia: Gerzrknn So.sin1 dait Pe~ubahnn Polztik, dalam Heru Nugroho 
(I'cri.y.), Terjemahan 11ri Setyaningrum, Pustalta Pelajai-, Yogyakalta, 2002, 111111. 5. 



empat tokoh utama dan perintis ajaran kerakyatan ini, yakni Thomas ~obbes ,2~*  

John ~ocke:~' Baron de ~ o n t e s ~ u i e u ~ "  dm tokoh keempatnya Jean Jacques 

Rousseau, yang mengkonversikan kedaulatan rakyat dengan kontrak s o ~ i a l ; ~ ~  atas 

dasar pandangannya bahwa kemauan umum dari rakyat tak dapat dirnusnahl~an.~~~ 

Sementara kedaulatan rakyat yang diidentikan dengan demokrasi sebagai 

ikon negara-negara modern sekarang, dikatakan merupakan konsep kenegaraan 

yang telah ada jauh sejak zaman  lat to^'^ clan Ar i~ to t e l e s .~~~  Namun demikian, 

beberapa penulis barat kontemporer mengatakan meskipun konsep demokrasi 

telah ada sejak zaman Plato dan Aristoteles, tapi demokrasi yang diajarkan dan 

berkembang dalam praktik bernegara dewasa ini, tidak memiliki hubungan 

langsung maupun tidak langsung dengan kedua pemilr itu. Demokrasi yang 

berkembang dan dijumpai dalam praktik bernegara sekarang, merupakan 

demokrasi yang dijumpai dalam praktik sejumlah negara di Eropa selutar abad ke 

292 Thomas Hobbes hidup antara tahun 1588-1679. Selama hidupnya ia menuliskan 
gagasan kenegaraannya dalam buku dengan judul Leviathan, sebagai gambaran malchluk imajiner 
yang mampu menyantap apapun yang ada di hadapannya. Leviathan ini melukiskan manusia yang 
hidup di zamannya yang serba menghalalkan segala cara mencapai tujuan. 

293 John Locke hidup antara tahun 1632-1704. Dalam kiprahnya sebagai philosof tata 
negara, ia mengkonsepsikan kekuasaan di dalam negara dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan: 
legislatif, eksekutif, dan federatif Lihat dalam John Locke, Of Civil . . ., op-cit., hlm. 120. Buku 
ini sendiri diterbitkan pertama kalinya tahun 1690. 

294 Garon De MoLlresquieu hidup antara tdma iG89-1755 Gei~gan llalila lengkap Charles 
De Secondat Baron De Labrade De Montesquieu Gagasan terkenalnya adalah Trias Politika yaitu 
ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara, seperti diuraikan dalam buku berbahasa Perancis 
"L'Esprit des Loi", yang oleh Thomas Nugent diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, The Spirrt 
of The Lulvs, Hafner Press, New York, 1949. 

295 Jean Jacques Rousseau hidup antara tahun 17 12- 1 778, menguraikan gagasan 
kedaulatan rakyat ini dalam b u h  terkenalnya, Kontrak . . . , loc.c.it. 

296 Lihat dalam J.J. Von Schmid, Ahli-Ahli . . . , op.cit.. hlm. 178. 
297 Gagasan Plato tentang demokrasi dijumpai dalam tulisan terkenalnya "Politeia", yang 

menguraikan tentang negara dan republik 
298 Karya besar Aristoteles dituangkan dalam buku dengan Titel "Politica" yang disusun 

dalatli 8 jidil Merigeriai derliokrasi diuraikan dalam jilld ke 7 dengan sebuta~l organisasi 
de~nokras~ J.J VOII Schalid. Ahli-Ahli .. . ol~czl.. ldm 34 Satu catatan penting dari Aristoteles 
bahwa demokrasi itu mempakan bentuk negara pemerosotan dari bentuk ideal polity, hanya 
menjadi lebih populer dan lebih baik dari pada mobokrasi 



18."' Kalau demikian, masalah kemudian yang lebih penting dan substantif perlu 

dipertanyakan dan mendapatkan jawaban dengan melakukan penelusuran dari 

fakta sejarah yang ada, adalah: "da.ri mana Barat pada abad ke-18 itu, memiliki 

konsep demokrasi, setelah ada bukti bahwa demokrasi yang dikembangkannya itu 

tidak berasal dari konsep Plato dan Aristoteles"? Atau pertanyaan lainnya, 

"mungkinkah Barat meniru praktik yang pernah dilakukan dalam pemerintahan 

Islam di masa Rasulullah dan Khulafa Ar Rasyidun"? Atau pertanyaan lain lag,  

"adakah Islam mernilila konsep pemerintahan demokrasi itu"? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas sebetulnya tidak sulit untuk menjawabnya, 

sebab melalui pendekatan kesejarahan, perkembangan peradaban ketatanegaraan 

yang telah ada sebelum Barat dirujuk sebagai sumber referensi, tidak lain adalah 

peradaban ketatanegaraan Islam yang dibangun pada permulaan abad ke-7. 

Disadari atau tidak, berbagai konsep keilmuan termasuk konsep ketatanegaraan 

yang muncul dan berkembang di Barat sejak selatar abad 18 itu, merupakan 

kelanjutan dan proses pembelajaran Barat dari konsep-konsep keilmuan dan 

ketatanegaraan Islam d~ masa pemerintahan Muhammad Rasulullah SAW yang 

dibangun sej& periode Makkah 611M - 6 2 4 ~ ~ "  dan dilanjutkan pada peri~de 

'" Idisilnya dikemukakan oleh, John L. Espusito, "ballwa sebdum abad ke-18, !la~llpir 
sebagian hesar sistem politik utama Barat, tidak berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi" John L 
Esposito, Dernohasz dz Negara-riegara Mlwlrm, Mizan, Bandung, Cetakan Kesatu, 1999, hlm 25 
Bahkan oleh Paul E. Corcoran dikatakan bahwa "dari perspektif pemikiran politik Barat, selama 
lebih dari dua ribu lima ratus tahun, tidak ada satupun yang menganggap demokrasi sebagai cara 
terbaik untuk membangun kehidupan politik. Sebagian pemikir politik selama dua setengah 
milenia, mengadakan perlawanan terhadap konstituzi demokrasi, kekacauan politik demokrasi, d m  
kekosongan moral dalam karakter demokrasi". Lihat dalam Graeme Duncan (Perly.), "The Limits 
of Democratic Theory" dalam Democratic Theory and Practice, Cambridge University Press, 
Cambrid e 1983, hlm 13, 15 

!?06 Selama 13 Tahun di Makkah sejak diangkat menjadi Rasul Allah ~nelalui perantaraan 
Wallyu di 5 ayat peltanla Surat Al-Alaq (Q.S 96 1-5), peradaban yang dibangun adalah 
mevakrnkan ketauhidan bepada Allah sebagai hasik penguatan auiedah uillnlat bagi kehidupan 
dunia dail akhirat (hablumin Allah-hubungan vertikal) Tanda-tanda ketauhidan ini, dapat dibaca 



Madinatul Munawaroh 624M - 634M. Pada periode Madinah inilah, Rasulullah 

mengimplementasikan kekuatan aqiedah dalam bentuk kehidupan sosial, yang 

meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Di dalainnya menyangkut urusan 

ekonomi, sosial, budaya, tennasuk membangun cara-cara berpeinerintahan yang 

sehat, bersih, dan benvibawa, yang di masa sekarang disebut good governance.30' 

Seluruh peradaban di atas dikendalikan oleh Piagam  adi in ah,^" sebagai satu 

konstitusi303 tertua304 buatan manusia. 

melalui kelompok surat dan ayat-ayat Makiyah yang rata-rata diawali dengan panggilan keimanan 
"yaa ayyuhaladziina aamanuu". 

"' Artinya, bzgi Islam konsep good gcvenmzce adalah kelvzjiban agama yang telah 
dibuktikan dalarn praktik pemerintahan Rasulullah mengelola masyarakat majemuk Madinah. 
Dikatakan apabila kepada seorang pemimpin diserahi urusan mengelola masyarakat dengan tujuan 
kesejahteraan, maka kesejahteraanlah yang diutamakan untuk diwujudkan dalam kenyataan. Itulah 
yang dilakukan Rasulullah dan keempat sahabatnya kemudian. Karena itu, apabila ada rakyat yang 
di bawah tanggung jawabnya mengalami kesusahan atau kesengsaraan, bahkan terampas 
keadilamya; mereka semua sangat mengkhawatirkan terhadap peringatan Allah bahwa pemimpin 
yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, akan mengharamkan surga baginya. Ini 
artinya, hanya dengan cara-cara good governance lah kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Bagi 
pemimpin yang mencapainya, Allah janjikan keabadian di dalam surga-NYA. Selanjutnya baca 
dan dalami firman Allah dalam Surat An-Naziat, (Q.S. 79:4). Tentang ha1 ini baca pula Hadits 
riwayat Bukhari Muslim dari Ma'qil. "Ticiak seorcntg ~ F Z  yang diberi mandat oleh Allah untztk 
memintpiti, kentudiati Jia tnettittggal sebagai pemitnpill yutig nteticuratigi (fidak niem;.:luhi dar1 
meiindznrgij hak-hak rakycltnya, kecuali Allah rnengharamkunnya mamk ke surga-NYA ". 

302 Tanda-tanda peradaban Madinah ini, dapat dibaca tnelalui kelompok surat dan ayat- 
ayat Madaniyyah yang rata-rata diawali dengan panggilan kemanusiaan "ya ayyuhamas". 
Panggilan ini salah satunya dinyatakan dalam Piagam Madinah yang mengatur hubungan antar 
manusia baik secara individual maupun secara kelompok (komunitas horizontal) dalam mengatur 
kehidupan kenegaraan, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, termasuk hukum-hukum 
sosiai lainnya. Lihat Ahmad Sukardja, Piagam . . . , op.cit, him. 42. Lihat juga W. Montgomery 
Watt, Mz~hammed at Medinn, Oxford University Press, London, 1972, hlm. 225-226. 

303 Piagam Madinah yang dibuat pada tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan tahun 624M, ini 
memang sulit untuk secara doktriner (teoretik keilmuan), dapat disebut sebagai konstitusi. Tapi 
ketika Piagam Madinah sengaja dibuat dan . digunakan sebagai dasar mengatur kehidupan 
komunitas masyarakat Madinah yang "majemuk dm ternyata bangunan masyarakatnya sesuai 
dengzn yafig ditii!is!ca:: dnlam Piagrzm Maclinzb, malca "tiddc kelim" lcz!au ~!eh sebagiar, pecdapat, 
Piagam madinah itu disebut konstitusi. Dalam hemat penulis, setidaknya ada tiga ha1 yang 
dijadikan pertimbangan menyebut Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi, yaitu: Pertanta, 
naskah itu dilasirkan dari hasil pemikiran manusia, yang pada waktu itu dilakukan oieh 
Muhammad Rasulullah SAW. Kedua, naskah itu digunakan untuk mengatur kehidupan ~nanusia 
dalam sebuah komunitas sosial yang dapat disetarakan dengan negara (sekarang), yaitu negara 
Madinah. Krtigu. naskah itu di dalamnva sarat denzan jaminan dan perlindunsan hak-hak dan 
kewajiban masyarakat sebagai komunitas sosial. Selanjutnya, jika dilihat dari ke-47 pasal Piagam' 
Madinah dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti dikemukakan J. Steenbeek, hanya 
satu ha1 yang tidak dijumpai di situ, yaitu menyangkut pembagian kekuasaan negara. Dalam 
Piagam Madinah, kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan berpusat pada diri Muhammad' 



Seinentara mengenai pemilihan umum yang merupakan konsep 

kenegaraan paling terbaru seiring dengan gagasan deinokrasi modern (modern 

denzocracy) dalam negara bangsa (nation stute), adalah demokrasi penvakilan 

(representatives democracy) atau pemerintahan penvakilan (representatives 

government).305 Prinsip demokrasi perwakilan ini salah satunya diruinuskan 

dalam Deklarasi Bangkok 1965 oleh International Comnzission qf.lurist, sebagai: 

"a government deriving its power and authority from the people, which 
power and autlzority are exercised througlz representative freely chosen 
and responsible to them", yaitu pemerintahan yang kekuasaan dan 

Rasulullah SAW. selaku kepala agama yang sekaligus menjadi kepala negara, kepala 
pemerintahan atau kepala kesatuan masyarakat politik, termasuk kepala angkatan perang. Lebih 
dari itu pula, jika kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek HAM, KAM, bahkan TAM, sebagai isi 
pokok dan umumnya isi sebuah konstitusi, maka Piagam Madinah sangat jelas mengaturnya. Itu 
artinya bahwa apa yang dirumuskan J. Steenbeek sebagai isi konstitusi, adalah jiplakan dari apa 
yang dituliskan dalam Piagam Madinah. Karena itu, sebagai konsep konstitusi, Piagam Madinah 
jauh lebih modern dibandingkan dengan konstitusi modern dalarn pandangan Barat sekarang. 
Keadaan ini oleh Fazlur Rahman digambarkan dalam kalimat "siapapun yang mempelajari Piagam 
Madinah, tidak dapat tidak, pasti akan terkesan oleh watak spiritualnya serta hztercmryilatr politik 
dan administrasirrya. Suatu ha1 yang luar biasa dalam kepemimpinan umat manusia". Fazlur 
Rahman, Islam, Chicago University Press, Chicago, 1988, hlm. 28. Selanjutnya lihat juga Ahmad 
Sukardja, Piagam Madillah dan Undang-Undnng Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang 
Dasar Hid14p Bersama dolam Mavarakat ymrg Majemlrk, UI-Pi.ess, Jakarta, 1995, hlm. 28. 

304 Hanipir seiuruh literatur barat, kalau hendak ~nenyebut konstitusi tertulis rertua di 
dunia, rujukan pertama dan utamanya adalah Konstitusi Amerika Serikat yang dibuat tahun 1787. 
Lihat di antaranya Richard C. Schroeder, AN Outline of American Gover-nment, USIS, Kedutaan 
Besar Amerika Serikat, Jakarta, tt, hlm. 5. Maurice Duverger, Teori dan .. ., op.cit., hlm. 96. Pada 
kalimat lain dengan maksud yang sama, dinyatakan bahwa UUD Amerika itu meletakan dasar- 
dasar membangun peradaban yang abadi "A Constitution intended to etdure for ages to come ". 
Robert K .  C a r  et.;!., Americtm .. ., gpcit., hlrn. 71. Tapi di tempat lain, Robert K. C a r  dengan 
tegas mengatakan kalau UUD Amcrika Serikat 1787 itu, sebetulnya merupakan UUD tertulis 
kedua Amerika setelah Konstitusi Konfederasi yang berlaku sejak 1781 sampai dengan 1789 
dalam rangka mempersiapkan konstitusi baru bagi Amerika baru. Ibid, hlm. 50-51. Pernyataan 
terakhir dari Carr ini, membuktikan bahwa sulit untuk menerima konstitusi Amerika Serikat di 
atas, sebagai konstitusi tertua. Tapi begitu sulit pula untuk menyebut konstitusi konfederasi 1781 
sebagai konstitusi tertua. Karena kesulitan-kesulitan tersebut; menjadi cukup alasan untuk 
menyebut Piagam Madinah sebagai "konstitusi" pertama dan tertua di dunia buatan manusia. Lihat 
Moh. Shoelhi, Demokrasi Madinah . . ., op.cit., hlm. 1 .  

' 0 5  Dalam sejarah peradaban Islam, sebetulnya cara pemilihan untuk mengisi jabatan 
pemimpin, sudah dilakukan sejak pemilihan Ummar Ibn Kliattab sebagai khalifah kedua. Hanya 
memang caranya masih sangat sederhana yakni melalui perundingan di antara para sahabat yang 
ditun.juk untuk memilill salah satu di antara mereka mell.iadi khalifah. Meskipun dilakuka~l dengan 
penunjukkan, tapi misi yang diembannya jelas untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk 
kepentingan pe~lulljuk. Karena itu, cara pemilihan untuk memilih pe~lli~llpi~l dalalll Islain, 
bukanlah barang baru. Bahkan sebaliknya, Islam-lah yang banyak mengajarkan cara-cara 
berpemerintahan paling modern dalam kehidupan manusia. 



wewenangnya berasal dari rakyat, dan dilakukan oleh lembaga envakilan 
yang dipilih secara bebas dan bertanggungjawab kepada rakyat. 8 6  

Berdasarkan pengertian itu, tampak jelas bahwa ukuran demokrasi 

diletakan pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalarn ha1 negara atau 

pemerintah mengainbil keputusan politik. Berdasarkan ukuran ini, kemudian 

diketahui adanya perbedaan mendasar antara demokrasi klasik dengan demokrasi 

modern. Dalam deinokrasi klasik di polis atau negara kota (city state), yang secara 

teritorial memang kecil, rakyat sedikit, dan urusan-urusan kenegaraan sederhana, 

urnumnya rakyat memang terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan 

politik negara.307 

Sementara dalam negara kekinian atau modem yang disebut juga dengan 

negara bangsa (nation yang karakter kenegaraannya merupakan 

kebalikan diametral dari konsep negara klasik, maka demokrasi pun hams 

diselenggarakan secara tidak langsung. Akibatnya, pengambilan keputusan politi k 

tidak dilakukan oleh rakyat secara langsung. Keputusan politik dilakukan oleh 

orang-orang kepercayaan rakyat, yang dinyatakan melalui cara rakyat menentukan 

dan memilih orang-orang tersebut, melalui pemiiu. 

306 Infra Catatan kaki Nomor 157, hlm. 45. 
,n7 

"" Dalam kenyataan praktik, rakyat polis yang terlibat langsung dalam mengambil 
keputusan politik, terbatas pada kaum laki-laki, dewasa, dan warga negara. Perempuan, budak 
belian, dan warga negara tidak merdeka, termasuk warga negara asing, tidak dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan politik itu. Lihat Robert A. Dahl, Llilerna Denzokrasi Pluralis: Antara 
Olononzi dun Kontrol, Terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 14. Afan 
Gaffar, "Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR: Sebuah Sketsa", Pengantar, dalam Dahlan 
Thaib dk., Pe~iilu hi7 Leitlbugu Pe1wuL7lirri Ddluin Ketutuiiegci7'~1i bsdor~esia, Cravis Vcntura: 
Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1992, hlm. vii. Bahkan di Amerika. terma.suk Perancis sampai 
dengan abad ke-18, bukan hanya kaum perempuan dan budak belian, tapi juga rakyat miskin dan 
para pembantu rumah tangga, tidak diberi hak memilih. Untuk pengayaan referensi dan 
pemahaman tentang demokrasi tidak langsung, lihat juga John Markoff, Gelombang . . ., op.ci/., 
hlm. 5-6. 

""' .Rpb~r! A. D R ~ L ,  memhedzka~ mede! demokr~~1 k!:rik deng~n demokrasi modern it: 
melalui sebutan negara kota untuk model demokrasi klasik dan negara bangsa untuk model, 
demokrasi modern. Lihat dala~n Robert A. Dahl, Dilerna . . . , /bid, hlm. 9. 



, Hasil pemilu ini untuk inengisi institusi atau aparatur'Og demokrasi 

modem, khususnya anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, 

dalam rangka secara demokratis melaksanakan kehendak kedaulatan rakyat. 

Karena itu, meski dalam demokrasi modem dilakukan melalui penvakilan, 

partisipasi rakyat pada dasamya tetap dilakukan secara langsung berdasarkan asas 

penyelenggaraan pemilu: langsung, urnum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau 

B. Ajaran Kedaulatan Pada Umumnya 

1. Peristilahan dan Pengertian 

Dalam berbagai literatur asing, dijumpai beberapa istilah yang disejajarkan 

dengan pengertian kedaulatan dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah itu di 

antaranya dijumpai dalam kata souvereiniteit (bahasa Belanda), sovereignty 

(bahasa Inggris), sovrunus (bahasa Italia), atau souvereinete (bahasa Perancis). 

Kata-kata itu sendiri merupakan turunan dari bahasa Latin "superanus" yang 

artinya "tinggi" atau "sesuatu yang tertingg" (supreme), atau supremasi yang 

berarti di atas dan menguasai ~ e ~ a l a - ~ a l a n ~ a .  311 

309 Afan Gaffar, opcit., hlm. viii. Departemen P&K RI, KBBI, . . ., op.cil., hlm. 5 1 di 
bav~ah kata "aparatur", mengartikannya sebagai "perangkat alat (negara dan pemerintah) yang 
terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian yang bertanggungjawab 
melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari". 

310 Asas pemilu di atas tumbuh sebagai asas universal. Karenanya, di banyak negara asas- 
asas itu tidak dimuat dalam peraturan pen~ndang-undangan, baik umum rnaupun khusus. Asas-asas 
itu cukup dipraktikan langsung dalam melaksanakan pemilunya. Di Indonesia, asas-asas ini dimuat 
secara langsung dalam UU, tapi tidak pernah diterapkan secara konsekwen. Dari pembelajaran 
pemilu 1955, ada baiknya jika ke depan, pemilu Indonesia selain berlandaskan pada asas-asas 
Luber dan Jurdil, juga menerapkan asas "berkesamaan" sebagaimana dijumpai dalam UUDS 1950.. 
Dalam praktik pemilu 1955, asas "berkesamaan" itu nyata-nyata telah menghasilkan anggota DPR 
dan Konstituante yang benar-benar sebagai wakil rakyat. 

JI 1 Samidjo, llmu ~Vegarzr, Armico, Bandung, 1986, hlm. 137. 



Mengenai istilah kedaulatan rakyat itu sendiri, merupakan "m body" yang 

terbentuk dari dua suku kata atau frasa "kedaulatan" dan "rakyat", dengan 

pengertiannya masing-masing. Dari sisi asal kata (fonetik), kedaulatan berasal dari 

77 312 kata "daulat" yang artinya "kekuasaan", "pemerintahan . Kata ini mendapat 

imbuhan prefik "ke" dan sufik "an", sehingga menjadi kata "kedaulatan" yang 

artinya "kekuasaan tertinggi atas pelnerintahan negara".313 Sementara kata 

77 314 "rakyat" diartikan sebagai "segenap penduduk suatu negara . 

Di sarnping itu, kedua kata "kedaulatan" dan "rakyat", juga dijwnpai 

dalam perbendahaaraan bahasa Arab dengan sebutan "daulah " atau "dulah" dan 

"ra 'zyah ". Kata "daulah " atau "dulah ", memiliki dua bentuk kata dengan dua 

pengertian, yaitu: pertama, kata "duulutan " yang arti dasarnya "beredar ". Dari 

sisi riwayatnya, istilah ini terkait dengan "larangan" peredaran harta kekayaan, 

hanya di antara orang kaya.315 Kedua, kata "nudawil~hu~'~'~ yang berarti 

mempergantikan atau mempergilirkan. Istilah kedua ini berkaitan dengan adanya 

penegasan, bahwa kekuasaan dilarang untuic terpusat pada satu golongan atau 

kelompok tertentu, melainkan merupakan sesuatu yang hams dipergilirkan di 

antara ~ r n a t . ~ ' ~  

- 

312 Departemen P&K IiP, KBBI, ..., ibd,  di bawail kata "daulat", him. 212. 
3 13 Ibidem, di bawah kata "kedaulatan". 
314 Ibiu', hlm. 812. Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata rakyat dibedakan ke dalam 3 

pengertian, yang meliputi: (1) untuk menunjukkan kelompok penduduk suatu daerah (rakyat 
setempat); (2) lapisan bawah masyarakat (rakyat kecil); (3) mencakup seluruh penduduk sebuah 
negara, yang jika merasa memiliki ikatan kesatuan kuat, maka disebut "nation". Lihat Dalam 
Enn~ik!opet!i !~do?resia, Jilid 5 ,  Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1981, hlm. 2838. 

3'5 Eddy Purnama, "Pemikiran Tentang Sistem Perwakilan Sebagai Implementasi Dari 
Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", Disertasi, Prograin 
Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005, hlm. 3 1. 

316 Lihat al-Qur'an Surat Ali 'tmran (Q.S. 3: 140), Allah inempergilirkan kejayaan dan. 
kehancu~.an di a~ilara manusia, agar rnallusia n~errdayathaii pelajarari darinya. 

117 . Jlnlly Asshiddiqie. "Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat". dalam Sri Edi Swasono 
(rd), Brii~g Haltu Rapak Kc.clar'aultr/atr /<ci&r~u/, Yayasan Bung Hatta, Jakarta, 2002, hlm. 87. 



Model mempergilirkan kekuasaan ini, dalam sejarah Islam dikenal dengan 

sebutan "daulah ", seperti: "Daulah Islamiyah; Daulah Bani Abbasyiah, Daulah 

Bani Fatimiyah, Daulah Bani Abbasiyah; dan daulah-daulah l a i n ~ ~ ~ a " . ~ ' ~  Sebutan 

daulah-daulah itu tidak lain hendak memberikan pengertian tentang adanya dinasti 

atau kerajaan yang berkuasa dalam sebuah negara.31g sementara mengenai kata 

"ra'iyah", utainanya mengacu pada pengertian masyarakat ( r a l ~ ~ a t ) , ~ ~ '  yang juga 

diartikan sebagai pemiinpin atau kepemimpinan.321 

Meski demikian, demikian dikatakan Eddy ~ u r n a m a , ~ ~ ~  dalam kaca mata 

Islam (Al-Qur'an), sebutan atau istila>h yang secara langsung mengacu persis sarna 

dengan istilah kedaulatan, inemang tidak ada. Tetapi dalam sebutan lain dengan 

maksud dan pengertian yang senada dengan kedaulatan, dapat ditemukan melalui 

sebutan-sebutan "Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 

9, 323 Penyayang, Tuhan Semesta Alam, Tuhan Seru Sekalian Alam . Selal-junya, ada 

ayat dalam al-Qur'an yang berbiciua kedaulatan sebagai kekuasaan. Di antaranya 

318 Dalam catatan Jimly Asshiddiqie, baik dibaca sejarah daulah-daulah ini dalam Marshal 
G.S. Hodgsin, The Ventere of Islam, Vol. 2, University of  Chicago Press, Chicago-London, 1974. 
Lihat dalam Jiinly Asshiddiqie, Islam a h  Kedaulatan Rnkyat, Gema Insani Press, Cetakan 
Pertama, Jakarta, 1995, hlm. 1 1. 

319 Ibidem. 
320 Eddy Pllrnama, Pemikiran . . . , op.cif., hlm. 32. 
'" Hadits Rasulullah SAW. menyatakan "Qtrliukum ro'in, wa qullu mas'ulurr an- 

ra'iyatih''. Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung- 
jawaban atas kepemimpinannya. Ra'iyah dalam hadits ini diartikan sebagai pemimpin, 
kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Dalam hubungan ini, ada baiknya ditelaah secara 
seksama pandangan Muhammad 'Imaduddin 'Abdurrachim terkait dengan frasa "Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat/keb!jaksanaar~ ..." dalam rumusan sila keempat Pancasila. Menurut 
Ili~maduddin, kerakyatao berasal dari kata "ra'iyali yang berarti "kepe~i l ip ind.  Itu sutuva, sila 
keempat Pancasila adalah "Kepemimpinan yang dipimpin oleh hikmah da.n kebijaksanaan". 
Artinya, seandainya prinsip kepemimpinan rakyat dijalankan dengan konsekwen, maka Indonesia 
dan tentunya bangsa Indonesia, akan memperoleh derajat kesejahteraan yang "sempurna". Negara 
yang baldclh., fhayyihclh, wnrabhtrr7 G h a j r .  Inilah kemudian yang dinamakan dengan "tauhid, 
makro" sebagai penvujudan dari tauhid mikro. Muhammad 'Tmaduddin 'Abdurrahim', I.slan7 
-, c i c f ~ n !  . ,>. .- A!i!ni Ter;nctA!, Gezr !nszni Press, Jzkartz, 2002, !?!m. 142. 

322 Edy Purnama, Pemikiran . . . , loc.cit. 
j2?urat Al-Fathihah (Q.S.  1.1, 2, dan 3) 



seperti dijumpai dalam flrman Allah yang berbunyi: "q,ulillahumma 

maalikaalmulki . . . " (Katakanlah: Wahai Tuhan Yang memiliki kerajaan . . . ).324 

Terhadap ayat ini, dalam kajian dan tafsir yang lain, dijumpai terjemahan. 

sebagai berikut: "Katakanlah Hai Tuhan Yang memiliki (sekalian) kekuasaan 

79 325 . . . . Di samping itu, ada juga yang memberi arti sebagai: "'la Allah Tuhan Yang 

berdaulat . . . ".326 

Berdasarkan pikiran-pikiran dan uraian di atas, dapat ditarik suatu 

pengertian dasar bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi sebagai atribut bagi 

organisasi masyarakat terbesar (negara), dan rakyat sebagai ibu kandung 

kedaulatan itu. Itulah sebabnya, menurut ajaran kedaulatan rakyat, kekuasaan 

tertinggi negara itu berada dan bersemayain dalam sanubari rakyat. Kedaulatan 

tidak pernah sekali-kali pergi meninggalkan rakyat, sebagai ibu kandungnya. 

2. Perkembangan Kesejarahan 

Perbedaan mendasar antara organisasi negara dengan organisasi bukan 

negara, terletak pada kepemilikan kedaulatan. Dermkian dnyatakan Jean Bodin 

ketika memberi analisis tentang kedaulatan sebagai kelcuasaan tertinggi dalam 

negara. Sifat kekuasaan negara itu "agung" dan tertingi "sunzum potestas ", dalam 

arti memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai kelcuasaan apapun yang ada 

dalam masyarakat, kecuali kekuasaan ~ u h a n . ~ ~ ~  Karena itulah, kedaulatan 

324 Surat Ali-Tmran (Q.S. 3 : 26). 
325 A. Hasan, A/-Fnrqon (TaJvir A/-Qur 'an), Tinta Mas, Jakarta, 1962, hlm. 103. M. 

Quraish Shihab menerjenlahkannya lebih sederhana dengan kata-kata: Katakanlah, "Wahai 'I'uhan 
pelnilik kekuasaan ...". Lihat dalam M. Quraish Shihab, Wawasan . .., opcil., hlm. 421. 

326 Salim Azzam, Bebera~m Parldar~gatz l'entat~g I'emet.intahan lslanr, Mizan, Bandung, 
1983, hlm. 80. 

327 Dikutip dari G.S. Diponolo, Jilid I ,  opcit., hlm. 157-158. 



dipercaya sebagai sumber utama dan asal-usul dari keabsahan kekuasaan formal 

yang dimiliki oleh negara.32g Di sinilah pengakuan Harold J. Laski atas Jean 

Bodin, bahwa perbedaan mendasar antara organisasi manusia berbentuk negara 

dengan organisasi manusia dalarn bentuk lainnya, yakni kepe~nilikan kedaulatan 

sebagai kekuasaan tertinggi. Pengakuan tersebut dinyatakannya dalam ungkapan: 

"This power is called sovereignty: and it is by the possession qf 
sovereignty that the state is distinguished from all other form of human 
ussocia~ion". (Kekuasaan ini disebut dengan kedaulatan; yang dengan 
kedaulatan itu tarnpak jelas membedakan organisasi negara dengan 
organisasi lain yang bukan negara).329 

Itulall p d a  yziig dikemukdan C.F. Strong bahwz: "We lzave said tlzut tlzs 

peculiar attribute of the state as corztrasted with all other units of association is 

the power to make laws, elforce tlzern by all iTzeans of coerciorz it cares to ernploy. 

9 ,  330 This power is called sovereignty . Dalam pandangan Strong, kedaulatan adalah 

kekuasaan untuk membentuk hukum sekaligus kekuasaan untuk memaksakan 

pelaksanaannya. Untuk pemahaman selanjutnya, kekuasaan kedaulatan ini 

kemudian ia bedakan ke dalam "internal sovereignty" (kedaulatan internal) dan 

"external sovereignty" (kedaulatan el~sternal).~~' 

Pentingnya negara memiliki kekuasaan formal dan bahkan besar dengan 

kedaulatannya karena negara dilahirkan dengan sejumlali latar belakang dan 

328 Menurut Utrecht seperti dikutip M. Solly Lubis, kedaulatan disebutnya sebagai dasar 
sahnya (legitimasi) kekuasaan terlinggi dalam negara. Lihat Solly Lubis. Ilmu . . . , opeit., hlm. 14- 
15. 

329 Harold J. Laski, The State . . ., op.cit., hlm. 9 .  
330 C.F. Strong, Modern ..., op.cit., hlrn. 4 .  
331 Ibid, hlrn. 5. Lihat juga R.M.A.B. Kusumah, Lahirtya Ilnahng-Undang Da.sar 1945, 

Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 98. 
3'2 Salah satu tijuan negara seperti dikemukakan Robert Mc her,  adalah melaksanakan 

iceieriiban iiuku~ii yang ielaii ilisepakaii bersalua, ria11 ilu n~er.upaAan lugas dali ianggurlg jiiwab 
negara. Karenanya, negara perlu memiliki kekuasaan formal untuk menjalankan kekuasaan 
menegakan hukum. Itulali sebabnya antara negara, kekuasaan, dan hukum., ~nerupakan lingkarat1 



alasan kesengajaan. Salah satu kesengajaannya adalah dalam rangka mencapai 

tujuan negara, yang pencapaiannya harus dengan kekuasaan formal tersebut 

lnelalui berbagai bentuk kekuasaan yang dimiliki negara . 333  

Dalam menelusuri sejarah dan perkeinbangan kedaulatan, sebagian besar 

penulis selalu menunjuk Jean Bodin (1530-1595)'" sebagai orang yang pertama 

kali memberi bentuk ilmiah pada kedaulatan yang disebutnya "souverainete" 

seperti dijumpai dalam bukunya berjudul "Six 'Livres de la Republique" yang 

diterbitkan tahun 1 576.335 Dalam buku tersebut, Jean Bodin membahas kedaulatan 

sebagai ciri atau atribut negara yang membedakan dengan organisasi manusia 

lainnya itu, dalam pengertian: "La republique est un droit government de 

plusieztrs me'nages et de qui leur est commun avec puissance souverainete" dan 

"la puissance absolute et perpetuelle d 'une r e p ~ b l i q u e " . ~ ~ ~  

tali yang tidak terputus dan memiliki daya temali yang h a t ,  menentukan, dan memberi identitas 
sebagai negara yeng sesungguhnys. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa 
hukum adalah kedzaliman, dan negara tanpa kekuasaar, dan hukum adalah negara khayalan belaka. 
Lihat Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico, Bandung, 1986, hlm. 21. 

333 Setidaknya sejak dikenal teori trias politika, kekuasaan yang harus ada dalam negara 
melipi- ti tiga cahang 1-ltarna, yaitu: legislatic eksehif, dan yudikatif Pernbagian ke dalam t i p  
jenis kekuasaan ini, demikian dikatakan Ismail Suny, sebagai suatu kelaziman. Lihat dalam, Ismail 
Suny, Pembagian . . . , op.cit., hlm. 15. Dalam perkembangan kemudian, dan dipraktikan di 
berbagai negara di dunia, selain ketiga kehasaan utama itu, juga diperkenalkan istilah lembaga 
negara bantu (auxiliary bodies, agency, institutions), dengan tugas membantu dan mernperlancar 
tugas-tugas lembaga negara pokok. Sebagai sebuah kecenderungan, dapat ditunjukkan bahwa di 
Perancis sekarang terdapat lebih dari 2.700-an uuxili~rry uxencies. Bagir Manan dalam Focus 
Groups Discussion (b'GD), Bagian HTN FH Unpad, Bandung, 24 Juni 2009. Jimly Asshiddiqie, 
Islam . . . , opcit., 1dm. 16-17. 

334 Hampir semua buku yang menceriterakan para pemikir ketatanegaraan abad ke-16, 
menulis Jean Bodin hidup antara tahun 1530 -1596. Lihat di antaranya J.J. Von Schmid, Ali-Ahli 
..., op.cit., hlrn. 6. Soenarko, Sari Pandatzgan Saijana-sarjatm Tata Negara Selunth Dunia. 
A.R.C. Salim, Malang. 1952, hlm. 37-38. Sjachran Rasah, Ilmzr Negma: Pengantw Metode, &n 
SejuruhPel-kernhutigur~, Alumni, Bandu~ig, 1987, hlm. 153. Sementara Solly iubis dalamlill~u ..., 
op.cit., hlm. 19, menuliskan masa hidup Jean Bodin adalah 1530 - 1595. 

335 Von Schmid, Ahli-Ahli .. ., op.cit., hlm. 107. Tapi dari pendapat lain, Aristoteles lah 
yang dianggap orang pertama yang memberi makna kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Lihat, 
F. lsjwara, Pengantar . . . ,  op.cit., hlm.107. 

'" J.Van Apeldoorn, Petlgantar Ilntu Hzrhrrn, Pradnja Paramita. Jakarta, 1968, him. 242- 
213. I.H. Ee!lefroid, !;~!iiidj?;g tct L'C R r c ! ; t n : ~ c t c ; ;  ir: Pkdcrln;;;?, De!;!;er e:: vnn de \'eg: 
Nymegen, Utrecht. 1948. hlrn. 52-53. 



Ciri dan karakter kedaulatan dalam pengertian itu, merupakan otoritas 

yang utuh, mutlak, langgeng, tidak terbagi, dan tidak terbatasi yang hams dimiliki 

negara untuk menciptakan hukum. Kedaulatan itu merupakan aspek internal 

negara sebagai kekuasaan tertinggi dalam satu kesatuan politik. 

Mengenai sifat kedaulatan sebagai sesuatu yang absolut, Bodin 

meletakannya pada paham religius terhadap kekuasaan absolut raja pada waktu 

itu, yang dipandang sebagai bayang-bayang bahkan wakil Tuhan di d~n ia . ) )~  

Berdasarkan pendiriannya itulah, Bodin dianggap telah berhasil meletakan dasar- 

dasar filosofis dari kedaulatan sebagai sesuatu yang a b s o l ~ t , 3 ~ ~  sekaligus diakui 

sebagai bapzk kedzulatzt3 ddam p r n i k i : ~  ~ a r a t . ~ ~ '  

Bagaimana ajaran kedaulatan menyebarkan kekuasaan dalarn negara, dan 

kedaulatan apa yang melahirkan kekuasaan itu, akan bergantung pada ajaran 

kedaulatan yang dianutnya. Karena itu, penting dipahaini secara komprehensif, 

konsep-konsep ajaran kedaulatan sebagai sumber dan asal-usul keabsahan 

kekuasaan dalam negara. Tidak terkecuali dalam ha1 ini melihat perjalanan ajaran 

kedaulatan yang berkembang dan dianut di negara Republik Indonesia. 

Pembahasan dengan pendekatan historis clan perbandingan menjadi sangat relevan 

dilakukan, dalam rangka pemahaman secara komprehensif di atas. 

' Secara konseptual dan akademik, ajaran kedaulatan mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan, sejalan dengan perkembangan pemikiran dan 

gagasan manusia dalam mendrikan negara. Perkembangan itu meliputi 5 (lima) 

137 Eddy Purnama, Disertasi, op.crr., him 34 
3 3 8  Yudha Bhakti, Inzrm~tas Ketlunlatnn Negnra dr I;or~,rn Pertgrdrla~l A S Z F Z ~ ,  Alumni, 

Bandung, 1999, hlm. 13. 
319 G S Diponolo Jilid I, , opcit., hlm 157 



teori, yaitu: Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara, Kedaulatan 

Hukum, dan Kedaulatan ~ a k ~ a t . ~ ~ '  

C. Teori-Teori Kedaulatan 

1. Toeri Kedaulatan Tuhan (God Sovereignty) 

Ajaran Kedaulatan Tuhan ini, dikenal dengan sebutan "droit divin " dalam 

bahasa Perancis, yang umumnya dipahami bahwa kedaulatan itu bersumber pada 

kemahakuasaan Tuhan dan senantiasa berada di bawah pimpinan ~ u h a n . ~ ~ '  

Karena itu, siapapun yang memperoleh dan memegang kekuasaan dalarn suatu 

negara, kekuasaan itu semuanya berasal dari Tuhan, hanya berlaku atas kehendak 

dan pimpinan Tuhan, dan karenanya tidak ada kekwaan tertinggi apapun 

nainanya dan di manapun, selain kekuasaan Tuhan. 

Dalam hubungan ini, Paulus pernah berkata: 

'"Tidak ada kekuasaan selain dari Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang 
berdaulat secara mutlak. Penguasa negara bagai~anapun ul-mgnya, ia itu 
sebenarnya tidak lebih dari sekedar hamba Tuhan, tangan Tuhan untilk 
meiaksanakan ~ehendaic Tuhan. Raja nanyaiah sekedar aiat Tuhan untuk 
menyatakan kebesaran dan kehendak Tuhan dalam tata pergaulan manusia. 
Karena itu, raja hams memerintah dengan segala kebesaran-Nya, tidak dari 
kehendak dan untuk kepentingan sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan 

3 40 Lihat Jimly Asshiddiqie, Format Kelemhagaan Negara h j  Pergeseran Kekuasaa,~ 
Dalam UUD 1945, FH-UII Press, Cetakan I, Yogyakarta, 2004, hlm. 33. ~ e n u r u t  G.S. Diponolo, 
hanya ada empat teori kedaulatan yang meliputi: kedaulatan Tuhan. kedaulatan negara, kedaulatan 
hukum, dan kedaulatan rakyat. Lihat dalam G.S. Diponolo Jilid I ..., op.cit., hlm. 166 - 183. 
Bandingkan dengan Kasman Singodimejo, bahwa dari 5 (lima) teori kedaulatan yang sudah 
dikenal umum, juga ada kedaulatan lain yaitu "Kedaulatan Manusia" yang berbeda. dengan 
kedaulatan Rakyat. Oleh Kasman kedaulatan rakyat ini disebut juga dengan kedaulatan Ummat 
dan kedaulatan Tuhan disebut dengan kedaulatan Allah. Kasman Singodimejo, Masalah . . . , op.cit., 
hlm. 24. Berdasarkan pandangan Kasman ini, maka akan dikenal menjadi 6 (enam) teori 
kedaulatan. Bandingkan dengan F. Isjwara yang hanya mengenal dua jenis kedaulatan, yaitu: (1) 
ked'nz/lntnrz rakyd, kedn~~latmz hulnm?, dan keda~/lntan politik, yang dianggap satu jenis; dan (2) 
kedaulatcln intent dan ked~~71lata11 ek.sterrr, sehagai jenis yang keduanya. Sementara itu, juga diakui 
ada peinbeciaar~ jenis kcd~rrrkri~nl dc j1rr.c dan itcu'uirlu~ut~ Jc ,firctu. Liilai F .  isjwaia, Pengania- . .. , 
op.cit., hlm. 116, 

34' G.S. Diponolo, Jilid T . . . , loc.ci/. 



untuk kepentingan umat Tuhan. Tuhan asal segala-galanya, Tuhan 
Y Y  342 menguasai segala-galanya . 

Sejalan dengan pendapat Paulus di atas, adalah Hegel yang 

menggambarkan berdauiatnya Tuhan, melalui untaian kaliinat berikut: 

"Negara itu adalah iaku Tuhan di atas dunia ini. Tuhan adalah maha 
dalang dari segala lakon. Maha dalang yang membuat wayang-wayangnya 
sendiri, menentukan lakon-lakonnya sendiri, dan memainkan wayang- 
wayanpya itu seiidiri. T h a n  ixenjadikan iiegaia, inerijadikan d m  
menurunkan raja-raja. Tuhan mengilhami tingkah laku raja-raja dan 

72 343 pemimpin-pemimpin negara lainnya . 

Dipandang dari sudut pemikiran filsafati yang sifatnya universal, kedua 

pandangan ini mengandung kebenaran. Tetapi dari sudut pandang hukum, 

demikian dikemukakan G.S. ~ i ~ o n o l o , 3 ~  kedua pemikiran ini akan berhadapkan 

dengan sejurnlah persoalan dasar yang tidak sederhana. Di antaranya, karena 

Tuhan memiliki sifat "omnpotensi " dan gaib, maka sukar untuk menggambarkan 

bagaimana Tuhan dengan segala keagungannya itu, dapat secara langsung 

memimpin dan memerintah sendiri negara. Jika. demikian, demikian selanjutnya 

Diponolo menguraikan, "maka dapat saja kita mengatakan bahwa sifat-sifat 

omnipotensi Tuhan yang gaib, telah diwujudkan ke dalarn hal-ha1 yang konkret 

dengan menetapkan hukum, memutuskan ini dan itu, dan sebagainya, untuk 

kepentingan negara dan masyarakat". Namun nampaknya penhrian seperti ini 

sulit unt~lk diteriina dan inalah akan sangat terasa janggal. 

Karena itu, satu-satunya kemungkinan yang paling dapat diterima dengan 

aka1 sehat, bahwa benar Tuhan itu berdaulat, tapi kedaulatan-Nya akan dijelmakan 

dalam negara melalui perantaraan manusia, yang dalam ajaran dan konsep Islam 



adalah Nabi atau Rasul sebagai utusan ~ l l a h . ' ~ ~  Dari sisi ajaran Islam, jawaban ini 

menyelesaikan pertanyaan yang ada, sebab Rasul hanya akan menjalankan 

pemerintahan, baik dalam rangka membentuk hukum (hadits), maupun dalam 

rangka pelaksanaan hukurn-hukurn atas umat manusia (sunnah), akan senantiasa 

berdasarkan dan diinbimbing oleh wahyu Allah S W T . ~ ~ ~  Artinya, Rasul-Rasul 

Allah terutama Muhammad Rasulullah SAW., adalah pelaksana kedaulatan Allah 

atas seluruh umat manu~ia dan seluruh 'alam (makhluq), yang puncaknya 

dinyatakan sendiri oleh Allah, bahwa Islam adalah "rahrnatan lil 'alamin ".347 

Tapi dari sisi konsep ketatanegaraan barat yang secara tegas memisahkan 

anbra urusan agama dengan urusan negara:48 niasih menyisakan persoalan, 

paling tidak menyangkut dua hal. Pertama, kedaulatan itu dilaksanakan oleh 

mereka yang fiyata-nyata mampu memiliki dan menjalankan kekuasaan, sanggup 

dan nyata-nyata dapat memerintah orang banyak, dengan tidak mempersoalkan 

dengan cara apa kekuasaan itu diperoleh. Mereka itu dapat berupa seorang kepala 

agama, pendeta, seorang raja, atau bahkan seorang diktator sekalipun. Karena itu, 

setiap yang nyata memerintah, tetap harus dianggap sebagai wakil Tuhan, Tapi 

dilihai dari sudut pentingnya negara yang menjadikan dirinya. sebagai pelindung 

345 Dalam ajaran Islam, manusia yang ditugasi melaksanakan kedaulatan Tuhan bagi 
seiwuh maitiiuqllya di atas ciuilia ini, aciaiah Rasul yang dipiiih iangsung oieh Aliah ~~lelalui.  
wahyu dan isyarat-isyarat duniawi lainnya. IJntuk Muhammad Rasulullah sebagai manusia pilihan 
Allah; telah diisyaratkan dalam kitab-kitab sebelumnya, Injil dan Taurat, bahwa di kemudian hari 
setelah Nabi Isa, akan lahir rasul terakhir bernama Ahmad (Muhammad). Lihat Al-qur'an Surat 
As-Saff (P.S. 61 : 6). 

46 Allah berfirman "jangalah kalian membentuk hukum lain setelah Allah menetapkan 
hukurn". Al-Qur'an Surat A1-Ahzab (Q. S. 33:36). 

347 Islam adalah agama langit yang sempurna untuk mengatur seluruh 'alam, dalam 
keadaan dan situasi apapun, termasuk rahmat bagi agama-agama langit lainnya yang sudah ada 
lebih dahulu. Rahmat bagi agama langit sebelumnya, dinyatakan Allah dengan firmannya, bahwa 
Islam adalah agama penyetnpurna. Baca dalam Surat Al-Maidah (Q.S. 5 : ) ) .  

338 Dalam sejarah peradaban kenegaraan, pertentangan ini dapat dipelajari ~rlelalui riwayat 
terpisahnya urusan negara den,gan urusan gereja sejak akhir abad ke-14. TJntuk nlasalah ini. baca. 
!ebih lanjut G.S. Diponolo, lilid 2, . . . , Ibid, hlm. 169-171. 



berbagai kepentingan masyarakat, piinpinan semacain ini sangat membahayakan 

kehidupan inasyarakat dan negara itu sendiri. Kedua, kedaulatan itu dilaksanakan 

oleh orang-orang yang paling rapat hubungannya dengan Tuhan, yaitu para kepala 

agama atau para pendeta sebagai personifikasi keagamaan atau orang-orang 

pilihan sekaligus orang-orang kepercayaan ~ u h a n . ~ ~ ~  

Terhadap pendapat kedua ini, ada tiga kemungkinan keadaan terkait 

hubungan negara dengan agama, yakni: (1) Kepala agama atau pendeta selaku 

wakil Tuhan, akan menempatkan para kepala negara yang ada di dunia ini di 

bawah kekuasaannya. Namun keadaan ini sulit untuk diterima dan dipastikan akan 

menimbulkan pertentangan di antara keduanyz, karena sifat-sifat jangkauan 

againa dan negara, berbeda. Negara dibatasi oleh batas-batas negara, seinentara 

againa yang bersifat universal, dianut manusia yang tersebar di seluruh penjuru 

dunia; (2) Kepala agama adalah kepala negara atau kepala pemerintahan yang 

,, 350 disebut "priesterturn . Altematif ini pun akan menimbulkan pertentangan 

sejenis, atas alasan urusan negara dan pemerintahan disesuaikan dengan garis- 

garis batas agama, dan ini tidak mudah untuk lterima sebagai akibat 

heterogenitas masyarakat penganui agama yang tersebzr di seluruh dunia; (3) 

Pemisahan secara mutlak peran antara kepala negara dengan kepala agama.m 

Kepala negara yang umumnya dinainakan raja dianggap sebagai wakil Tuhan 

dengan segala kebebasannya menyangkut berbagai urusan k e d ~ n i a a n . ~ ~ ~  

349 Ibia', hlm. 168. 
"O lhtd, hlln 171. 
351 Ibrd, hlm. 173. 
352 Dalam tulisan terkenalnya "fine Law qfMoiint.chy'', Raja Inggris James I mengatakan 

"raja itu adalah penjelmaan Tuhan di atas bumi. Kedudukan raja adalah paling luhur di dunia, 



Sementara kepala againa yang juga dengan segala kebebassnnya, memegang 

urusan inenyangkut kerohanian, keibadatan, dan keakhiratan. 

Pemisahan itu hams dilakukan, karena antara urusan negara dan urusan 

agama, harus dipahamksn sebagai yang seluruhnya bermusra kepada Tuhan yang 

satu, sebagai pemilik tunggal kedaulatan. Keduanya memiliki tempat dan 

kewajiban sendiri-sendiri, terpisah dari yang lainnya, meski menuju pada tujuan 

yang sama dan satu, Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah untuk dapat mencapai 

tujuan yang satu itu, keduanya hams berada &lam ikatan saling bekerjasama dan 

saling melengkapi dalam kesinergian. 

Menghadapi kenyataan dan sekaligus menengahi kedua pandangan yang 

secara filsafati diakui mengandung kebenaran, bahkan "sepertinya" senada dengan 

konsep kedaulatan menurut pandangan Islam, tapi yang pasti, perlu diberikan 

catatan tersendiri. Adalah untuk kesekian kalinya pernyataan Kasman 

Singodimejo penting dijadikan landasan berpikir dalam memahami pengertian dan 

hakikat kedaulatan Tuhan. Kasman dengan tegas menyatakan bahwa dalam Islam 

"dengan sengaja dipakai atau menggunakan rumus atau frasa "Kedaulatan Allah" 

bukan "Kedaulatan Tuhan" (godsozrverernrteit), dengan tesis bahwa "Tuhan tidalc 

7 ,  353 selalu Allah, sedangkan Allah selalu daxi pasti Tuhan . 

Berdasarkan tesis itu, Kasman selanjutnya nlenjelaskan makna kedaulatan 

Allah yang tidak sama dengan kedaulatan Tuhan, dengan merujuk pada al-Qur'an 

Surat Al-Ikhlas sebagai berikut: 

karena raja itu tidak saja seorang kepercayaan Tuhan yang didudukan di atas singgasana Tuhan; 
tapi malahan oleh Tuhan sendiripun ia disebut Tuhan". Ihid, hlm. 171-172. 

353 Kasman Singodimejo, Masalah . . . , opcil., hlm. 76. 



"Allah adalah satu-satunya Pencipta clan Tuhan seru sekalian ala~n, Ia-lah 
yang punya ini semua, dan semua ini berasal dari Allah (inna lillah). 
Semua, apa saja, siapa saja, dan di mana saja, kesemuanya itu bergantung 
dari Allah. Oleh karena itu, tepatlah apabila kedaulatadkekuasaan penuh 
itu hanya diiniliki oleh Allah, tidak oleh selain Allah (Allalzu ash- 
s lzuma4 ij". 

Karena itu, menurut ajaran Islam, meskipun Allah yang menciptakan dan 

Tuhan seru sekalian alam dengan seisinya itu, tapi Allah sungguh-sungguh 

memberi toleransi atau mengzinkan adanya keclaulatin manusia, adanya 
,+;< . . 

kedaulatan rakyat atau umrnat, adanya kedaulatan negara, dan adanya kedaulatan 

hukum, hanya dalarn penerapannya terbatas, yakni dalam batas-batas keizinan 

~ l l a h . ~ ~ '  

Itulah sebabnya menurut prinsip kedaulatan Allah yang digambarkan 

dalam Surat A1 Ikhlas di atas, mengharuskan apapun kedaulatan yang 

dikonsepsikan manusia kemudian, inutlak h a s  twduk, patuh, Wt,  dan ikhlas 

kepada Allah sebagai pemilik segala-galanya, sebagai yang berdaulat, dan pemilik 

kedaulatan yang sesungguhnya. 355 

Gainbaran kedaulatan Allah itu tainpak dan finnan NYA yang lain, seperti 

dijumpai dalam surat Al-A'raaf (Q.S. 751) Allah menyatakan: "Dan ingatlah, 

menciptakan dan memerintah itu, hanyalah hak Allah ". Selanjutnya lihat pula 

dalam surat Al-Ahzab (Q.S. 33:36) Allah berfinnan: "jlka Allalz dan Rasul-Nya 

telalz menetapkun suutu perkaru (hukuP)?), nzaka seorang mukmin atau mukminat, 

tidak boleh menetapkan hzdkum lain menurut keinginannya sendiri". Bahkan lebih 

354 Itu semua terjadi karena sifat rahmannya Allah, bahwa kepada manusia pun Allah 
memberikan hak i~ntuk ~nenciptakan derivasi hukum-hukumnya. Kepada Rasulullah Muhammad 
SAW, derivasi dikeluarkan dalam bentuk hadits dan sunnah Sementara kepada manusia pada 
umumnya, derivasi diberikan dalaln bentuk ijtihad sepanjang tidak bertentangan dengan dasar- 
dasarnya yang ada dalam al-Qur'an dan hadits atau sunnab 

35V~ili hlm 24, 77, en 



jelas dan lebih tegas lagi, terkait dengan hukum-hukum dan kedaulatan Allah, 

Allah berfirrnan bahwa "Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang 

diturunkan Allah (hukurn Allah), maka mereka itulah tergolong orang-orang kafir, 

3,  356 orang-orang dzolim, dan orang-orang fasik . 

Karena kekuasaan politik berkaitan dengan kewenangan menetapkan 

hukum dalam rangka menjalankan syariat, masalahnya bagaimana Allah 

mengekspresikan, kedaulatan-Nya itu dalam kenyataan keduniaan. Untuk ha1 ini, 

Allah sendiri menjelaskan melalui firrnan-Nya, bahwa penciptaan manusia di 

bumi ini ditempatkan sebagai khalifatullah (pengganti, ~ a k i l ) ~ "  Allah dengan 

tugas dan fungsi memakmurkan bumi, dan kekuasaan yang dimilikinya bersifat 

amanah.358 Itulah sebabnya, kedaulatan dalam konsep Islam adalah milik Allah 

yang menjadi dasar dan sumber bagi segala jenis kedaulatan yang ada atau yang 

akan diadakan manusia kemudian. 

Dalam hubungan ini, ada baiknya ditelaah pandangan Ismail 

tentang teori kedaulatan Tuhan, dengan uraian: 

"Bagi orang yang beragama, kedaulatan sesungguhnya atau real 
sovereignty itu tidak terdapat dalarn masyarakat manusia. Kedauiatan yang 
sesungguhnya itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa, sedang 

356 Lihat Surat Al-Maidah (Q.S. 5: 44, 45, dan 47). Sebutan dhalim, kafir, dan fasiq dalam 
ay at-ayat itu lllena~ldakan adany a si fat kei~ugkaran lllanusia kepacla hukum-hukum y ang t c t apka~~  
Allah. Konsekwensi untuk ketiga sebutan itu, manusia mandapat ancaman hukuman dari Allah 
berupa azab neraka, dengan keabadian di dalamnya. 

357 Kata khalifah yang salah satunya dijumpai dalam Surat Al-Baqarah (Q.S. 2:30), selalu 
diartikan sebagai wakil di samping utusan. Lihat di antaranya uraian Abul A'la Al-Maududi, 
KhiIajah dun Kerajaan, Karisma, Bandung, 2007, hlm. 58. Sementara dalam Zainal Abidin 
Ahrnad dengzn rr.e!iha? sejar,rzh pasca Rasulullah, selain menggunakan kata khalifah untuk P.bu 
Bakar dalam pengertian "pengganti", juga untuk dan setelah Umar bin Khattab diganti dengan 
sebutan "Amiru al-Mu'minin", dengan maksud dan fungsi yang sama, yakni memimpin manusia 
dan memakmurkan bumi sesuai dengan amanah Allah. Lihat Zainal Abidin Ahmad, (ntenrhntig14t?) 
... , opcit., hlm.2 1 1-21 2. Jimly Asshiddiqie, Islam dan . . . , opcit., hlm. 22-23. 

358 Deniikian dikatakan Sayyid Jamaluddia, bahwa prinsip kepemimpinan dalam Islanl 
adalah amanah. Zanal Abidin Ahmad. Membangun . . . . Ihid, lhlm. 36. 

359 Ismail Suny, Mekanisme ..., opcib., hlw. 7. 



kekuasaan atau autoriteit yang seharusnya kita lakukan, adalah suatu 
sacred trusl, suatu arnanat yang sewajarnya berada dalarn batas-batas 
kehendak Allah". 

Itulah sebabnya, sebagai sebuah konsep kedaulatan yang ada, kedaulatan 

Tuhan juga dianut Indonesia. Hal tersebut tampak dalam rumusan Pembukaan 

UUD 1.945 ~ l i n e a ~ ~ '  Ketiga, yang intinya mengakui tentang kedaulatan Tuhan 

dengan rumusan: "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 

didorongkan. oleh . keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, 

maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". 

Untaian kalimat di atas menegaskan, tidak hanya kepada bangsa Indonesia 

tapi juga kepada bangsa lain di dunia ini, bahwa kemerdekaan Indonesia itu 

merupakan ekspektasi dari "Supremucy of God", kekuasaan tertinggi Allah, 

Tuhan Yang Maha Esa, yang pasti ada di mana-inana, dan untuk bangsa Indonesia 

prinsip ini menjadi sila pertama Pancasila sebagai philosophische-gronds~~g.361 

Adapun anutan kedaulatan hukum, dapat djurnpai dan dibaca melalui 

pembukaan UUD 1945 Alinea Keernpat dalam untaian kalimat: "Kemudia.n da.ri 

pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang . . . , maka 

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia yang terbentuk . . . ". 

Potongan anak kaliinat terakhir yang dikutip dari Alinea Keempat 

Pernbukaan UUD 1945 di atas, menunjukan bahwa kedaulatan hukum merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari tiga serangkai kedaulatan utarna Indonesia di atas. 

360 Notonagoro menyebut isi Pembukaan UUD 1945 dengall bagan, bukan alinea seperti 
umumnya endapat formal yang ada. Lihat dalam Notonagoro, Pemboekaan . . . , op.cif., hlm. 4. 

36P Lihat Ismail Suny, Mekanisme . . . , 10c.cif. Lihat juga Dahlan Thaib, Konsepsi . . ., 
op.cit., hlm. 57. 



Pernyataan bahwa susunan negara Indonesia itu dibangun di atas UUD yang 

keumumannya "selalu" ditempatkan sebagai hukum tertinggi dalam negara, 

sekaligus menjadi su~nber bagi hukum-hukum yang akan ditetapkan dan dibuat 

kemudian, yang kelnudian dikenal dengan sebutan "hukum da~ar";'~ 

menunjukkan betapa tingginya hasrat bangsa Indonesia terhadap eksistensi 

kedaulatan hukum. Penyebutan status UUD sebagai hukum dasar, menunjukan 

prinsip-prinsip kedaulatan hukum diletakan pada ketertinggian UUD 1945. 

Selanjutnya, mengenai aj aran kedaulatan rakyat rumusannya j uga dij umpai 

dalam Pembukaan dan dalam materi lnuatan ULTD 1 9 4 5 . ~ ~ ~  Dalam pembukaan, 

gagasan kedaulatan rakyat senafas dengan gagasan kedaulatan hukum. Itu 

tersusun dalam satu rangkaian kalimat pada Alinea Keempat yang berbunyi: 

"Kemudian daripada itu . . . . , maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam ... . suatu susunan Negara Republi~ Indonesia yang 

berkedaulatan raljat dengan . . . " (kursif penulis). 

Selanjutnya, dalain materi muatan UUD 1945, sebutan kedaulatan rakyat 

dijumpai dalarn ketentuan Pasal 1 ayat (2) ,  baik sebelwn maupun sesudah 

perubahan dalam rurnusan dengan bunyi: "Kedaulatan adalalz (sebe1urn)iberada 

(sesudah) di tangan rakyat . . . " (kursif penulis). Dalam ketentuan yang ditulis 

kursif tersebut, hendak inenegaskan kalau kedaulatan di Indonesia selalu berada di 

tangan dan milik rakyat, bukan milik kekuasaan atau penguasa siapa pun. 

362 Istilah ini dahulu dijumpai dalam Penjelasan UUD 1945 Meski sekarang Petljelasan 
itu sudah tidak ada lagi, tapi sebutan hukum dasar akan selalu melekat sebagai esensi keberadaan 
UUD dalarn negara. Untuk saat ini, sebutan UUD 1945 sebagai hukum dasar, dapat dilihat dalarn 
Pasal 3 UU Nornor 12 tahun 201 1, tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3U) 

363 Di zarnan Orba, 'CTCJD 1945 itu terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu Bagian 
Pembukaan, Hugion Rofolrg Tuhnh, dan Ragian Penjelasan 



Apabila ha1 terakhir ini dihubungkan dengan kedaulatan Tuhan dan 

kedaulatan hukum sebagai tiga serangkai kedaulatan Indonesia, maka dapat 

disiinpulkan kalau dalam Negara Republik Indonesia, ajaran kedaulatan rakyat itu 

pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan dalain kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara di ~ndonesia.~" Kedaulatan Tuhan itu dinyatakan 

melalui hukuin yang dibuat secara demokratis oleh mereka yang duduk dalam 

parlemen, pilihan rakyat. Artinya, hukurn yang menjadi dasar pengelolaan negara 

merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan. 

Namun begitu, ajaran kedaulatan Tuhan dalam UWD 1945, tidak sama 

dengan ajaran kedaulatan Tuhan dalam teori teokrasi atau "doit Dzvin " d~ Barat, 

yang mempersonifikasi Tuhan kepada pribadi seorang raja. Dalam UUD 1945, 

kedaulatan Tuhan itu, dijelmakan melalui prinsip dalam paham kemanusiaan yang 

adil dan beradab, yang tidak memutlakan manusia sekaligus tidak bersifat 

teokratis. Kedaulatan Tuhan diimplementasikan secara egaliter melalui prinsip 

musyawarah untuk mufakat dalam badan penvakilan r a l ~ ~ a t . ~ ~ ~  

Berdasarkan temuan di atas itu, demikian dikemukakan Jimly Asshddiqie, 

"Indonesia hanya menganut tiga konsep kedaulatan", yaitu kedaulatan Tuhzn, 

kedaulatan hukurn, dan kedaulatan rakyat. Adapun dua kedaulatan lainnya, yaitu 

kedaulatan negara dan kedaulatan raja, tidak menjadi perhatian Indonesia. 

Kedaulatan negara (State's Sovereigntjl) tidak menjadi perhatian, karena sudah 

dicapai dengan sendirinya setelah Indonesia menjadi sebuah negara inerdeka dan 

berdaulat yang diakui berbagai negara dan bangsa lain di dunia. Sementara 

364 Ismail Suny, Mekanisme .... opcil., hlm. 18. 
'365 Dahlan Thaib, Konsepsi . . ., cjpcil., hlm. 59. 



ketika dengan sengaja bangsa ini memilih bentuk peinerintahan republik, itu 

artinya secara otomatis rneninggalkan konsep kedaulatan raja (sovereignty of 

~ i n g ) , ~ ~ ~  meskipun dalam catatan kesejarahan, Indonesia terrnasuk negara yang di 

setiap wilayahnya terdapat satuan pemerintahan k e r a j a a r ~ . ~ ~ ~  

2. Teori Uedaulatan Raja (Sovereignty of Kirzgs) 

Membicarakan kedaulatan Raja, tidak dapat dilepaskan dengan ajaran 

kedaulatan Tuhan. Dalam uraian tentang kedaulatan Tuhan di atas, jelas kalau 

dalam pandangan Barat, raja itu ditempatkan dan bahkan menempatkan diri 

sebagai penvujudan dari kehendak Tuhan (by the Grace ofGod - legibus solutes, 

atau yang disebut juga dengan Le Prince est I'image de ~ i e u ) . ~ ~ ~  Paus adalah 

"raja sorga, raja dunia, dan raja daerah-daerah yang begitu besar derajat dan 

kuasanya, sehingga ia memililu kedudukan satu d m  sama dengan Isa a l - ~ a s i h . ~ ~ '  

Karenanya, keputusan raja adalah hukum Tuhan yang tidak boleh dllawan. 

Melawan kehendak raja sama dengan melawan kehendak ~ u h a n . ~ ~ '  

366 Jimly Asshiddiqie, Format ..., op.ciit. hlm. 33-34. 
i6' Setidaknya dapat ditunjukan seperti di Pulau Jawa ada kerajaan Majapahit, Singosari, 

Demak, Banten, Padjadjaran, dan kerajaan lainnya; di Pulau Sumatera ada kerajaan Sriwijaya; di 
Pulau Kalimantan ada kerajaan Kutai Kartanegara; di Pulau Sulawesi ada Kerajaan Gowa. 
Semuanya hedak menjelaskan kepada pembaca, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan 
mndc!-rnnde! pemerintahan kerajasn: dengar! cegala se!~!k he!uknva. Artinya; referenpi tentang 
bentuk pemerintahan monarkhi atau kerajaan, sangat memadai, merupakan sesuatu yang nyata- 
nyata sebagai bagian kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Tapi untuk kebaikan dan kepentingan 
kebersamaan rakyat dalam sebuah entitas negara bangsa Indonesia barn yang merdeka, para 
pendiri bangsa ini, dengan kesepakatan bulat memilih bentuk pemerintahan republik. Pilihan ini 
diputuskan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 yang dihadiri 64 anggota, dengan hasil: 55 
anggota memilih Republik; 6 anggota memilih kerajaan; 2 anggota memilih bentuk yang lain; dan 
1 anggota abstain. RM. A.B. Kusumah, op.cit., hlm. 238. 

368 I;. Isjwara, Pengalltar . . ., op.cif., hl~a. 1.08. 
369 Zainal Abidiil Ahmad, Ilnnr Poli/ik Islum, Bulan Bintany, Jakarta, i977, i~lnl. 17i. 
370 Itulah yang terjadi pada Paus Innocentius TI:!, dengan teori cahayanya. Dikatakan, 

melawan kekuasaan Paus sama densan melawan Tuhan. Lihat G.S. Diponolo, Jilid I, . . . , op.cil.. 
hlrn. 169. 



Begitulah dikemukakan Raja James 1 dalam bukunya "The True Law qf' 

Free Monarchy", bahwa Tuhan pun telah menyebut raja itu adalah Tuhan. 

Dikatakan: "King are breathing image of God upon earth. The State ofMonarchy 

is the suprenze thing upon earllz, and sit upon God's throme, but even by God 

I ,  371 hinzself they are culled God . Bagaimana raja ineinperoleh kekuasaan dan 

kedudukan, dan bagaimana menjalankan pekerjaannya itu, adalah urusan Tuhan, 

bukan urusan manusia. Raja hanya bekerja atas nama dan bertanggunglawab 

kepada ~ u h a n . ' ~ ~  

Gagasan dan pemikiran seperti itu, tercermin pula pada sejarah kerajaan 

Hindu Jawa tempo dulu, yang menganggap raja sebagai penjelmaan kehendak 

~ u h a n . ~ ~ ~  Dikemukakan sang Pujangga Prapanca, kalau raja hams inemiliki 

kemainpuan kebathinan yang luhur dan tingg, untuk supaya selalu dapat 

berhubungan dengan Tuhan. Adapun urusan pemerintahan dapat diserahkan 

kepaaa seorang patih kerajaan dan para pembantu lainnya, yang sama-sama 

bertanggung jawab kepada raja dan akan dipertanggungjawabkan raja kepada 

Akibat konsep kedaulatan raja ini, telah menimbulkan raja-raja yang 

rnemerintah secara absolut, sewenang-wenang, dan menimbulkan kebencian 

~nas~arakat.'~' Akhirnya raja ditinggalkan dan mencari konsep kedaulatan baru 

371 G. S. Diponolo, Jilid I, . . . , op. cii., hlm. 172. 
372 Ibidem. 
37.7 S u b n o  Kartodirdjo, Per~piur Sejuruh hlJo>lesicr 3crru: ijOO 1900. 1-7 

Emporizmt ,sampai Imperirrm, Jilid I ,  Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 48. 
374 Dahlar! Thaib, Ko~sepsi .. ., op.ci/., hlm. 61 
375 Di Barat misalnya dijumpai dalam pemeo Raja Perancis Lodewijk atau Louis Ke-XIV. 

Meski tidak menyebut dirinya Tuhan tapi hanya menyatakan dirinya "L'Etat C'est Moi" atau 
negara adalah saya, yang dengan pemeonya itu, Louis XIV adalah raja yang absolut. Atau 
mnc~gsskan b:r,tal: 3bso!::tlsme r2j2 it!: nas ih  363. De!m 2ejar.h ma3::sia ,~et?e!::lr,nys J::g3 



yang lebih inemberi jaminan kepada rakyat secara sewajamya. Ajaran tersebut di 

antaranya "monarchomachen " yang bertujuan membatasi kekuasaan raja.376 

Akibatnya, raja tidak lagi meiniliki kekuasaan yang luas, dan itu inerupakan 

pertanda mulai pudarnya konsep kedaulatan raja yang berkecenderungan absolut. 

3. Teori Kedaulatan Negara (State Sovereignty) 

.. - 
~etidakpuasan atas cara-cara raja berperintahan secara absolut, mendorong 

rakyat mencari dan mengkonsepsikan model kedaulatan lainnya, atas sebuah 

kenyataan bahwa dalarn kehldupan bernegara pasti ada sesuatu yang berdaulat. 

Gagasan kedaulatan negara ini dipelopori oleh sejumlah filosof Barat, di 

antaranya Jean Bodin dan Georg Jellinek '" Menurut Jellinek bahwa yang 

menciptakan hukum dalam negara itu bukan Tuhan dan juga bukan raja, 

melainkan negara itu sendiri. Hukum merupakan penjelmaan dari kehendak 

negara yang berdaulat dan merupakan satu-satunya surnber hukum. ' 78 

Menurut teori ini, negara dipandang sebagai satu kesatuan idea yang 

paling sempurna dan merupakan surnber dari segala kekuasaan. Karena itu, negara 

dianggap memiliki hak yang tidak terbatas terhadap kehidupan dan kemerdekaan 

rakyatnya. Rakyat taat kepada hukum bukan karena suatu perjanjian yang 

diadakan sebelumnya, melainkan karena hukum itu merupakan produk dari 

kehendak negara yang berdaulat (command of the souvereign). 

dijumpai dari pernyataan Firaun kepada umatnya, bahwa dirinya adalah Tuhan ''Anna 
Rabbuhdmul 'uln". Lihat Al-Our'an Surat Naz'iat (O.S. 79 . 24). 

376 Moh. Kusnardi dk., Il~ntr Negnra, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 199. 
377 Georg Jellinek adalah orang pertanla yang melihat bidang ilmu kenegaraan seluruhnya 

dan membagi-bagi dalam bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Atas gagasannya itu, ia 
diceh1.1tldike~n1 sehagni Sapak Tlm11 Nt.spra Hnpncan 9inllngat1 dk , Ilmu , rrt , hlm 8 

37"~rciem. 



Tapi apabila terhadap teori ini dilakukan kajian lebih mendalam lagi, maka 

akan dijurnpai suatu kelemahan mendasar ketika dihadapkan pada pertanyaan: 

"bagaiinana dengan adanya hukum tidak tertulis yang tidak dibuat oleh negara, 

tapi dilahirkan sendiri oleh masyarakat, nyata-nyata ada, dan berlaku, serta 

,, 379 mengikat masyarakat? . Apakah hukum masyarakat ini masih diakui sebagai 

hukum yang nyata ada dalain negara, atau tidak? 

Pertanyaan itui, meskipun akan menghentikan untuk semata-mata 

menyatakan kalau negara adalah institusi yang berdaulat dengan sendirinya, tapi 

tidak menghapuskan kedaulatan yang ada dan melekat pada negara, karena bukan 

organisasi negara kalau tidak berda~lat .~~ '  

4. Teori Kedaulatan Hukum (Sovereignty of Lnw) 

Setelah teori kedaulatan negara tidak memberi kepuasan iliniah dan 

akademik dalam kajiannya, muncul kemudran gagasan teori kedaulatan hukum. 

Teori ini mengkonsepsikan bahwa yang berdaulat dalam negara adalah hukum. 

Maksud kedaulatan hukum ini, hendak menempatkan hukum benar-benar 

berdaulat, berkuasa penuh, absolut, dan tanpa batas sepanjang sesuai dengan 

t u j ~ a n n ~ a . ~ ~ '  Semuanya, baik manusia perseorangan, rakyat, negara, dan 

pemerintah, secara bersama-sama tunduk, patuh, dan taat pada kekuasaan hukurn. 

379 Eddy Pumama, Pemikiran . . ., opcit., hlm. 38. 
3R"nfru, catatan kaki No. 224 llin. 74. 
'" Ddam berbagai teori, hukum itu selalu dirumuskan di antara dua atau tiga tujuannya, 

yaitu: keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Pumadi Purbacaraka menyebutkan tujuan kaidah 
hukum itu adalah untuk "kedamaian hidup antar pnbadi" yang dijelmakan dalam bentuk ketertiban 
ekstern antar pribadi, ketenangan intern pribadi, dan korelatif dengan dwitunggal tugas hukum, 
yaitu: "kepastian dalam hukuni atau cerlainty, reclz~szakkerheid" dan "memberikan kesebandingan 
dalam hukum atau equity, hilzjkheid, eve~iredigheid". T..iliat dalam Purnadi Purbacaraka, Perihal .. , 
op.cil., him. 67-68, 



Gagasan teori kedaulatan hukum ini untuk pertama kalinya dipelopori oleh 

Krabbe dan Von Savigny dengan pandangan bahwa "hukum itu bersumber dari 

perasaan dan keyakinan h ~ k u m ~ ~ '  yang terdapat pada masyarakat itu sendiri", 

yang kemudian disebut dengan "kesadaran huk~rn,"~ '~ sebagai teori yang mampu 

membedakan mana yang adil dan mana pula yang tidak adi1.384 

Itulah sebabnya, Krabbe sangat mengecam kekuasaan pribadi raja. 

Dikatakan, bahwa kalau di dalam negara dijumpai ada ketaatan rakyat, maka 

ketaatan rakyat itu kepada peraturan atau hukum, bukan menaati kekuasaan raja 

atau bahkan menaati rajanya. Itu hams dimaknakan demikian, karena peraturan 

atau hukum itu dibuat dan merupakan produk parlemen yang membawahr 

kesadaran hukum r a k ~ a t . ~ ~ '  

Karena itu, konsep kedaulatan hukum sangat berkaitan dengan negara 

sebagai sistem organisasi dari kekuasaan politik, yang esensinya diletakan pada 

satu pilihan dalam organisasi, yakni apakah menyediakan sistein yang baik atau 

menyediakan pemangku sistem yang baik. Hanya, jika di antara kedua pilihan 

sistem itu akan dilakukan, maka memilih pemangku sistem yang baik, akan jauh 

lebih inemiliki harapan melahrrkan pemerintahan yang bai k, dari pada hanya 

sekedar menyediakan sistem yang baik. Di tangan pemangku hukum yang bsik, 

382 Usep Ranawidjaja, Hukum Tata N e g m  Indonesin Dasar-dasarnya, Cetakan Pertama, 
Ghalia.T.n.do.n.m.isjn,. .Iakada,. 1983,. hJm.. 22.. 

383 Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, kesadaran hukum semacam ini disebut pula 
sebagai budaya hukum, dengan mencontohkan bahwa "suatu pelanggaran hukum pada dasarnya 
didorong oleh pelanggar sebelumnya, sekaligus dapat mendorong orang yang patuh pun ikut 
nle!ak!lkan pe1anggara.n." 1,awrenco M Friedman; H~.!hm . ., nl) r ic,  F!m. 3 10 

384 Lihat Samidjo, I h z r  Negcra, Armico, Bandung, 1996, hlm. 151-152. Lihat juga 
Soehino, IZ~nrr Negam, Liberty, Yogyakarta, 199S, hlm. 156. 

:I85 Soenario, Sistem ..., op.ci/., 36. 



sistem yang kurang baik dapat diperbaiki dengan praktik-praktik yang sarat 

dengan etika yang baik.386 

Hukum atau peraturan itu merupakan produk dari laku manusia. Karena 

itu, hukum atau peraturan merupakan produk laku manusia yang tidak boleh bebas 

dari pertangungjawaban.387 Prinsip pertanggungjawaban ini merupakan salah satu 

sikap kinerja yang sangat dijunjung tinggi dalain ajaran Islam. Itulah sebabnya, 

dalam ajaran Islam, prinsip kedaulatan hukum akan sangat memiliki makna dan 

benar-benar dirasakan, berdasarkan satu keyakinan bahwa apapun laku manusia 

pasti ada balasannya, baik di dunia sekarang ini terlebih lagi di akhirat nanti3" 

Sikap di atas ditunjukan melalui sifat takut, taqwa, clan beriman dengan 

benar kepada Allah yang mendorong manusia muslim untuk selalu taat terhadap 

hukurfi-hukum Allah dan hukum-hukum buatan manusia (negara) sepanjang 

sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum-hukum ~ l l a h . ~ "  

386 Di lapangan ilmu h u h m  tata negara, dikenal sebutan konvensi ketatanegaraan sebagai 
praktik politik yang tumbuh karena dorongan etika atau moral politik. Itulah yang oleh A.V. Dicey 
disebut sebagai >oliticnl ethics atau political morali~ ". A.V. Dicey, An Introduction . . . , opeit., 
hlni. 25-26. Lihat juga Bagir Manati, Konvensi . . ., op.cit., hlin. 47. 

387 Herbert J. Spiro, Re~ponsibility in Government: Theory and Practice, Van Nostrand 
Reinhold Company, New York, 1969, hlm. 3. Sejalan dengan itu, juga Usep Ranawijaya 
menegaskan bahwa "tidak ada satu pun urusanlperbuatan memerintah yang dapat dilepaskan Gari 
kewajiban bertanggung jawab". Lihat dalam Dasar-dasas . . ol~.cit, hlrn. 125. 

7x4 Pahala dan siksa di a~nirat ,  merupakan konsekwensi dari pertanggunlgjawabau iaku 
manusia di dunia. Itulah sebabnya, sekecil apapun perbuatan manusia, baik atau pun buruk, akan 
mendapatkan balasan yang juga baik dan buruk, sebagai bentuk pertanggunaawaban kepada 
Nlah. "Fan~ay yn'mal mitsqola dzarrotin khoiroy y m h ;  wamny yn'mal mitsqola dznrrotitl 
shnrroyyaroh". Al-Qur'an Surat Az-Zaizalah (Q.S. 99: 7-8). 

389 "Dalam ha1 Allah telah menetapkan hukum, maka janganlah kamu membuat hukum 
menurut kemazan secdiri". N-Qurm Surat N-Ahzab (Q.S. 33: 36). Scjalan dengan ayat ini, 
dalam ajaran Islam ada kaidah populer yang menyatakan "Tidak dibenarkan adanya ketaatan 
kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah)". Selanjutnya dalam Hadits 
Bukhari Muslim melalui Ibnu Umar, "Seorang Muslim wajib memperkenankan dan taat 
menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amri) suka atau tidak suka, kecuali bila perintahnya 
bersifat maksiat, maka selain tidak boleh memperkenankan, juga tidak bole11 menaatinya". Lihat 
M .  Qura.ish Shihah: Wawasan . . . op.cit.. hlrn. 427. I,ihat juga pandangan Muhammad ' [maduddin 
'Abdurrahim yang menyatakan bahwa manusia diberikan kewenangan membentuk "derivasi" 
hukum atas nalna kedaulatan rakyat sebagai pelaksanaan dari sunnah-sunnah Allah dalam seluruh 



Kewajiban yang digambarkan di atas, mengandung prinsip 

pertanggungjawaban manusia untuk menciptakan sistein dan melahirkan pelaku 

sistem yang baik. Plato berpendapat bahwa pelaku sistem yang baik dan tepat, 

sama baiknya dengan sistem yang sempurna. Pandangan ini dipertajam lagi oleh 

Aristoteles, bahwa sistem yang baik dan ditetapkan dalam hukurn, jauh lebih 

penting dari pada sekedar pelaku sistem yang baik. Penguasa dapat dipengaruhi 

oleh keadaan dan perasaan, sedangkan hukurn  tidal^.^'' 

Negara adalah organisasi manusia, yang memiliki dan dilekati kewajiban 

dan pertanggungjawaban secara hukurn. Ini hanya terjadi dalam suatu negara 

huk~m,3~'  yang dicita-citakan oleh hampir seluruh negara modern yang ada. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut, ada dua3" prinsip untuk adanya suatu 

negara hukum, yaitu: 

a. Prinsip legalitas, yakni seluruh tindakan alat perlengkapan negara, harus 

senantiasa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan 

b. Prinsip perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia bagi semua orang yang 

ada dalam negara tanpa pengecualian. 

aspek kehidupan manusia, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, 
terillasuk politik ketatanegaraan, yang sejaian dengal priasip-prinsip hukum yailg telah ditetapktul 
oleh Allah. Milhamman 'Imaduddin 'Abdurrahim; Islam . . ., op.cit., hlm. 142. 

390 Dahlan Thaib, Konsepsi . . ., opcit., hlm. 66-67. 
391 Secara akdemik, sebutan negara hukum dibedakan ke dalam dua kategori 

"rechtsstaat" yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan "the rule of law" dengan 
prinsip "the supremacy of'the law of'the land" yang dikembangkan di negara-negara anglo saksis. 
Lihat P..V. Dicey, P.n Introduction ..., r;lp.cif., hlm. xciv. Sementara menurut Muhamniad Tahir 
Azhari, setidak-tidaknya ada 5 konsep negara hukum di dalam praktik, yaitu: 'homokrasi " untuk 
jenis negara hukum dalam ajaran Islam, "rechtsstant", "the nrle of lmu", "socialist legality" 
negara hukum model komunis, dan "negara hukum Pancasila" model Indonesia di masa Orde 
Baru. Lihat Muhammad Tah ir Azhari, Negurcr Huhrrn S~lntu Stildi tetlturig Priir.sly-prinsipnycr 
Diliha/ dtrri Segi Hukum I.vlt1~1, It~q)Ien~e~~/ttsitry~( podu I'eriode Negora ILiau'i~clt~ Jilt1 M t x . ~  Kitti, 
Cetakan Pertama. Bulan Bintang. Jakarta. 1992. him. 63 .  73-74. 

392 Eddy Purnama, Pemikiran . . . ,  opcit., hlm. 39. 



Dalam negara hukum modern, jaminan dan perlindungan atas hak asasi 

manusia, merupakan tugas utama negara yang tidak hanya bersifat pasif, tapi juga 

hams aktif, terutama terkait dengan urusan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Kerangka perlindungan dan pencapaian tugas-tugas utama negara di atas, 

diwadahi dalam UUD atau konstitusi yang oleh C.F. dinyatakan: 

"may be said to be u collection ofprincples uccording to which the power 
ofthe goverrnnent, the riglzts ofthe governed, und the relution between the 
(wo are adjus(ed" atau (kurnpulan berbagai prinsip yang berkaitan dengan 
kekuasaan negara, hak-hak yang diperintah, dan hubungan di antara 
keduanya). 

Daii paiidaiigaii C.F. Stroiig di &is, iiyata kahii kaiistitirsi a&.i TULTC itti 

merupakan kumpulan berbagai asas hukum, yang di dalamnya mengandung tiga 

ha1 pokok, yaitu: (a) pengaturan tentang kekuasaan pemeritah; (b) hak-hak yang 

diperintah; dan (c) hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (rakyat). 

Pernuatan ketiga ha1 ini dalam konstitusi atau UUD, langsung atau tidak langsung 

menandakan adanya pengakuan atas eksistensi kekuasaan rakyat atau demokrasi 

yang setara dengan negara dan pemerintah. Kekuasaan rakyat ini memilila 

hubungan dengan rekaman peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran negara dan 

WUD itu ~endiri,3~"an~ diakui sebagai sebuah dokumen f0nna1~'~ dengan fungsi 

393 C F. Strong, Modem . . . , op.cit., hlm. 11. 
394 Di tempat lain Hence van Maarsseveen menyatakan bahwa Konstitusi atau UUJ3 itu, 

merupakan dokumen nasional yang menunjukkan identitas sendiri, dokumen politik dan hukum 
yang berfingsi sebagai alat pembentukan sistem poltiik dan sistem hukum negara sendiri, dan 
sebagai sertifikat tentang telah lahir sebagai negara merdeka. Lihat Sri Soemantri, "UUD 1945: 
Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara", ,ktrdi~mnl Getlernle dun Peringatat? 40 
Tahun Pengabdian Prof: Dr. Sri Soemantri Martosuwignja, S.H., di Universitas Padjadjaran, 
Bandung, 2001, hlm. 9-10. 

395 Sri Soeinantri, Prosedra dnn Sistem Perubnhan Konstitlcsi, Alumni, Edisi Kedua, 
Bandung, 2006, hlm 2-3 Struycken nlenyatakan bahwa isi dokumen formal, merupakan rekaman 
mengenai sckurang-kurangnya empat ha1 pokok berikut "hasil perjuangan politik bangsa di masa 
lampau. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh 
bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan 
datang, da11 suatu keinginan dengall UCLD itu perkenlbangarl kehidupan ketatanegaraan bangsa 



utama inengatur, membatasi, dan mengendalikan berbagai cabang kekuasaan 

negara yang diadakan, agar tidak d i ~ a l a h ~ u n a k a n . ~ ~ ~  

Gagasan konstitusi atau UWD sebagai alat pembatas yang membatasi dan 

mengendalikan kekuasaan negara, karena tiga materi pokok3'7 yang dimuat di 

dalamnya, yaitu: pengaturan mengenai dasar-dasar yang berkaitan dengan jaminan 

dan perlindungan hak asasi manusia; pengaturan mengenai dasar-dasar susunan 

ketatanegaraan suatu negara yang sifatnya fundamental; dan pengaturan mengenai 

dasar-dasar pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegarmn yang juga 

bersifat fundamental. 

Itulah sebabnya dengan berbagai keistirnewaan yang ada, konstitusi atau 

UUD selalu ditempatkan sebagai hukum tertulis tertinggi398 dalam negara, yang 

mewajibkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, pemerintah, termasuk negara 

sendiri, untuk senantiasa menaatinya dengan penuh rasa hormat. IIU demikian, 

karena UUD adalah produk hukum rakyat yang diputuskan oleh badan penvakilan 
- 

hendak dipimpin". Ibidem. Selanjutnya lihat pula pendapat Podsnap seperti dikutip K.C. Wheare 
bahwa "a Cor~slirulior~ as a shorf ojx munijeslo, u cconj~ssiori q'jufixirh, u slafemenf oj. ideuls, u 
charter o the land". K.C. Wheare, Modern . . . , op.cit., hlm. 32, 67. '' Itulah yang merijadi hakekat koiistihsi atau UUD, yaitu sebagai instrumen atau sistem 
pengendali dan pembatas berbagai kekuasaan di dalam negara. Sri Seomantri, UUD 195 . . ., Ibid 
hlm. 7-8. 

397 Menurut Sri Soemantri dengan mengutip J.G. Steenbeek, ketiga isi konstitusi itu 
illelipuii: pengitllian lne~igeliai IIMvI; St~uktur ketatanegumn hiidaineifiai iiegu-a; dan 
pembagian dan pembatasan kekuasaan negara. Lihat Sri Soemantri, Prosedur . . . , op.cit., hlrn. 59- 
6n .Mer?l-~rut RegirManan, selain ketiga ha1 itu juga termasuk isi konstitusi atau WID adalah hal- 
ha1 yang berkaitan dengan identitas negara seperti: bendera dan bahasa nasional, (semestinya 
termasuk lagu kebangsaan dan lambang negara-penulis). Lihat dalam Bagir Manan dk., Peranan 
Peraturan Peruttahng-urrdcmgat2 Ualam pernbiriaurt Hzrkunt Nasional, Armico, Bandung, 1987, 
h!m.45. Lehih dari itu, termzsuk isi pokok ULID adalah hal-ha1 yang berkaitan dengan prosedur 
perubahan dan pengembangan konstitusi sendiri. Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu. 
Politik, Grwedia, Jakarta, 1985, hlrn. 101. 

3Y8 Lihat di antaranya Tap MPR(S) Nomor XX/MPRS/1966 Jo. Tap MPR Nomor 
III/MPR/2000 Jo. UU Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya lihat Bagir Manan, "Perbandingan 
Hukum Tata Negara: Dewatl Koilstitusi di Perancis dan Malikamah Koiistitusi di Republih 
Federasi Jernian". hiuki~la~z. Fakultas H u h m  UNPAD. Banduns. 1995. hlm. 15. Dalain UUD 
Arnerika dengan tegas dinyatakan dan menyatakan: "This Constitution, . . . , shall be the arprente 
l a w  of the lan4.." Lihat Pasal6 ayat (2). 



yang anggota-anggotanya merupakan penvujudan kekuasaan rakyat yang dipilih 

melalui cara-cara dan mekanisme d e m ~ k r a s i . ~ ~ ~  

5. Teori Keda ula tan Rakyat (People's Sovereignty) 

Menurut ajaran kedaulatan rakyat, negara itu dilahirkan karena kontrak 

sosial sebagai konsekwensi sumber kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Karena 

itu, segala kekuasaan dan peraturan yang dibuat dan dijalankan oleh dan dalam 
- . 

negara, hams tunduk kepada kehendak rakyat.400 Menurut teori ini, kedaulatan 

rakyat diartikan bahwa rakyat berkuasa untuk menentukan bagaimana dirinya 

diperintah dan memerintah, dan pemerintahnya tidak lain adalah orang-orang 

pilihan rakyat, menjalankan kewajiban pemerintahannya demi rakyat, tunduk pada 

kemauan rakyat, sekaligus bertanggung jawab kepada rak~at.~'' 

Sebagai sistem kekuasaan, konsep kekuasan tertinggi rakyat ini, menurut 

sejarahnya telah lahir jauh sejak zaman Yunani Kuno, yang dijumpai dalam 

kotak-kotak negara berskala kecil, Polis atau (City State). Dalam polis ini, rakyat 

(warga kota) menyelenggarakan kehidupan kenegaraannya secara langsung, yang 

kemudian populer dengan sebutan deinokrasi langsung atau demokrasi klasik atau 

disebut juga dengan demokrasi tua 402 

399 Pernyataan itu hanya untuk UUD yang sudah jadi dan berlaku dalam kemerdekaan 
Negara tersebut. Tapi kebanyakan UUD yang ditetapkan pada pertama kalinya, tidak dilakukan 
oleh badan atau lembaga negara yang anggota-anggotanya hasil pilihan rakyat, melainkan oleh 
sekelompok orang yang menyatakan diri atas nama rakyat. PPKI yang menetapkan UUD 1945 
bukanlah badan yang isinya orang-orang pilihan rakyat, tapi kehadiran dan eksistensi mereka 
diterima crleh rakyat. Begit~l pula wakil-wakil dari 11 negara hagian di Amerika Serikat yang 
menetapkan UUD 1787, bukanlah orang-orang pilihan rakyat. Tapi mereka menyatakan diri 
mewakili rakyat Amerika, sekaligus pernyataan dan keberadaan mereka tidak ditolak oleh rakyat. 

400 G.S. Diponolo, Jilid 1 . . ., opcit., him. 184. 
40' Ibid, hlm. 184- 185 
402 Moh. Hatta, Demokrasi Kita: Pikiran .. ., opcit., hlm. 26. 



Seiring dengan perubahan zaman, ketika negara kemudian menjadi negara 

bangsa (nation state), kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi rakyat kemudian 

dijalankan secara tidak langsung atau melalui penvakilan. Demokrasi dilakukan 

dengan cara tidak langsung, yaitu melalui pemberian hak kepada rakyat untuk 

memilih orang-orang yang akan mewakili dan menjalankan keinginan kedaulatan 

rakyat. 

Ahli pdur yang dekat dengan konsep kedaulatan>.rakyat di masa modem 

sekarang ini, adalah John Locke (1632-1704), yang mengkonsepsikan tentang 

perlunya ada pembatasan terhadap kekuasaan raja. Menurut Locke, manusia sejak 

lahir dilekati oleh sejumlah hak yang sifatnya pokok dan alami yang tidak dapat 

dikurangi dengan alasan apa pun, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan diri, 

dan hak milik. Ketiga hak ini selain hams dilindungi dari kemungkinan diganggu 

bahkan dirarnpas oleh kekuasaan, sekaligus merupakan pembatas kekuasaan raja. 

Karena itulah, Locke dianggap sebagai orang pertama yang menganjurkan adanya 

konstitusi atau UIJD dalam negara kerajaan (monarkhi), yang dalam 

perkembangannya kemudian melahrkan konsep atau ajaran monarkhi 

konsti tu~ional.~~~ 

Secara alamiah, memang monarkhi memiliki karakter dan kecenderungan 

untuk absolut, karena dipengaruhi oleh konsep berpikir yang menganggap raja 

sebagai wahl Tuhan di dunia; secara teritorial monarkhi berbentuk negara 

kesatuan; dan perbedaan kedudukan raja dengan rakyat dalam kerajaan. Keadaan- 

keadaan itu, merupakan sebab alamiah monarkhi meiniliki kecenderungan 

403 Sejak dikeluarkan Bill qf Iliighls tahun 1689. Inggris tergolong sebagai negara 
monarkhi konstitusional. Soenario, Sister11 . . ., oy).cil., hlrn. 21-22. 



absolut, yang berakibat pada kemungkinan terjadi pelanggaran atau bahkan 

perampasan hak-hak pokok atau hak-hak dasar ~nanusia.~ '~ 

Itulah sebabnya, baik negara berbentuk inonarkhi ataupun berbentuk 

republik,405 pada akhirnya merasa perlu melahirkan gagasan untuk melindungi 

ketiga hak pokok itu, dengan menciptakan pembatasan kekuasaan melalui 

konstitusi atau U I T D , ~ ~ ~  sebagai perwujudan kedaulatan atau kehendak rakyat 

yang tertinggi. 

Gagasan Locke untuk membatasi kekuasaan raja di atas, kemudian 

diperkuat dengan konsep pemisahan kekuasaan "separation of powers " terhadap 

lembaga-lembaga pokok: legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang); 

eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang termasuk di dalamnya 

kekuasaan mengadili); dan federatif (kekuasaan untuk rnelakukan hubungan 

dengan negara lain).407 Hanya satu ha1 yang tidak selesai dari teori h c k e  ini, 

mengenai badan atau lembaga apa yang memegang dan menjalankan masing- 

masing kekuasaan itu. Akibatnya, muncill berbagai nama lembaga yang 

menyatakan, bahwa ketiga kekuasaan itu dipangku oleh lembaga atau badan 

menurut kebutuhan masing-masing negara. 

404 Ir@o Catatan Kaki No. 1.28, hlrn. 36. 
405 Monarkhi atau republik itu merupakan dua karakter bentuk pemerintahan yang ada di 

dunia ini, seperti dinyatakan Nicolo Machiaveli dalam I1 Prince bahwa "semua negara, semua 
kekuasaan yang melakukan pemerintahan atas umat manusia, adalah republik atau kerajaan". Lihat 
dalarn G.S. Diponolo, Ilmu Negara, Jilid 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, him. 44. Agak berbeda 
dengan Machiaveli arlalah Mc Tver yang rneny~takar! hahwe selain itu ada juga model lain, yaitu: 
kediktatoran, theokrasi, kepemimpinan banyak, demokrasi langsung, dan monarkhi terbatas. Lihat 
Mc Iver, Jaring-jaritzg Pemeritztahar~, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 163. 

406 Istilah konstitusi merupakan pengertian umum dari pembatas kekuasaan negara, dan 
yang khusus dinamai ULJD. Pernbedaan pengertian ini penting, karena memang semua negara 
me~niliki konstitusi, tapi tidak semua negara memiliki UUD, seperti Inggris, New Zealan, Israel', 
dan Arab Saudi. 'Lihat Bagir Manan. DPR, . . . , op.cit., hlm. 

407 John Locke, Of Civil . . . , op.cif.. hlm. 120. 



Gagasan Locke ini, mengilhami Baron de Montesquieu untuk menciptakan 

kekuasaan ketiga menjadi yudikatif (kekuasan untuk mengadili pelanggar undang- 

undang). Seinentara kekuasaan federatif Locke, ia masukan ke dalam kekuasaan 

eksek~tif .~ '~ Gagasannya itu didasarkan pada asumsi yang kemudian disimpulkan, 

bahwa tertibnya pemerintahan Inggris, karena ketiga cabang kekuasaan itu 

dijalankan secara terpisah oleh badan-badan kenesaraan yang berbeda.409 

Asumsi dan simpulan di atas keliru, karena yang terjadi di Inggris justeru 

hanya ada satu badan negara, bernama parlemen yang terdiri atas majelis tinggi 

dan majelis rendah. Sebagaimana lazimnya disebut parlemen, maka kekuasaan 

utamanya adalah membentuk undang-undang. Dalam praktik ketatanegaraan 

Inggris, dari parlemen itulah kemudian lahir kedua kekuasaan pokok negara 

lainnya, eksekutif dan yudikati f. 

Sebagai konsekwensi sistem kepartaian Inggris, yang menentukan setiap 

partai politik yang memenangkan pemilihan umum, ketua partainya akan secara 

otomatis menjadi Perdana Menteri, maka kabinet yang bertanggung jawab di 

bidang eksekutif, akan terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan di 

parlemen (committee ofparliament) .4 lo 

Begitu pula dengan kekuasaan yudikatif. Jabatan in dirangkap oleh orang- 

orang yang memiliki keahlian di bidang hukum yang ada di majelis tinggi. 

Berdasarkan kenyataan itu, maka tertibnya penyelenggaraan pemerintahan d . ~  

Baron de Montesquieu, The Spirit .. ., op.cit., hlm. iv dst. 
103 Nanun perk1 dicatat bahwa pada saat b u h  itu ditulis, sebetulnya Montesquieu masil? 

berada di Perancis. Sementara Inggris baru ia kunjungi 3 tahun kemudian dan memang menetap 
sekitar 7 tahun Setelah melihat kenyataan di Inggris, temyata apa yang dijadikan dasar teorinya di 
atas, sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di lnggris sampai sekarang. Menurut 
S Pamudji, justeru di Inggris itu badan negaranya campur baur S. Pamudji, Perbandingan ..., 
op.c~t ,  hlm. 45 

"'O SI-i Soemantri. Sistem-Sistern . clt.. hlm 



Inggris, tidak bergantung pa& adanya pemisahan kekuasaan, tapi lebih kepada 

integritas para penyelenggara negara yang ketiganya berada pada satu badan yang 

sama, parlemen. 41 1 

D. Perkembangan Ajaran Demokrasi 

1. Sedikit tentang Demokrasi 

Dalam literatur Barat, baik lama maupun baru, selalu menyatakan bahwa 
,. .. : 

istilah demokrasi yang dikenal sekarang, berasal dari praktik pemerintahan di 

zaman Yunani yang sudah ada lebih dari 1000 tahun412 sebelum kedatangan 

 slam.^'^ Dalarn konsep Yunani, d e m o k r a ~ i ~ ~ h e r u ~ a k a n  reaksi terhadap 

""xi sekian banyak negara di dunia ini, diakui memang hanya pemerintahan Inggris 
lah yang paling konsekwen mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan pada integritas individu 
penyelenggara pemerintahannya. 

412 Dalam literatur barat, yang selalu dirujuk sebagai konsep demokrasi adalah pikiran 
Plato (Politeia) sebagai pencipta ajaran serba cita (ideenleer) dan Aristoteles (Politica) yang 
memhicarakan ajaran tentang kenjrataan sebenamya dari dunia panca indera. Kedua pemikiran ini 
-Politeia dan Politica- dikatakan telah ada dan terdokumentasikan sejak tahun 429 - 322 sM. 
Lihat J.J. Von Schmid, Ahli-ahli ..., opcit., hlm. 10, 23-24. 

413 Dalam hubungan ini, ada satu hal yang senantiasa mengganjal pikiran penulis, yakni 
adakah secara nyata dokumentasi pemikiran kedua filosof Yunani Plato dan Aristoteles itu. 
Pertanyaan ini lahir semata-mata didorong oleh pikiran logik yang lain, yakni ketika ha1 ini 
dibandingkan dengan ajaran Isa Almasih berupa kitab suci Ir?jil yang jelas diturunkan Allah dan 
dijamin kebenarannya, ternyata tidak ditemukan dokumen aslhya. Padahal, Injil diturunkan lebih 
kemudian 400 tahun dibandingkan Politeia dan Politica. Karena itu, sejumlah pertanyaan dapat 
kita kemukakan seperti: "Apakah informasi tentang Politeia dail Politica itu dapat dipertanggung- 
jawabkan kebenaran, keberadaan, dan keasliannya? Sejauh mana toleransi "iman akademik" kita 
meyakini, mengikuti, dan turut mengembangkan konsepsi ini dalam mengembangkan keilmuan 
kita sekarang dan di masa datang? Tidakkah pada kita ada keinginan untuk menunjukkan sekaligus 
nle~nbuirtika~l kalau ajaran Isiani sebagai ruzh~~~trtrm iii' triun~in, yalig didukung oieh irebeliarall dan 
keberadaan dokumen aslinya, dapat menjawab segala persoalan kehidupan manusia, termasuk di 
dalamnya mengenai ajaran demokrasi?" Ditambah sejumlah pertanyaan lainnya dapat pula 
dikemukakan, untuk membongkar sekaligus menjawab teka-teki ini. Bahkan dalam pandangan 
ekstrim penulis, "jangankan dokumen pemikirannya, malah jangan-jangan pula kedua nama itupun 
hanya sebuah nama "imajiner", karangan pemikiran barat (baca Kristen kemudian) dalam rangka 
nenghi!ang!;an jejdc L%ebohongan" pernilera? dibdik sebetul~ya pengdmar, terselubung dan 
dibohongkan, bahwa konsep keilmuan yang mereka kembangkan adalah konsep Islam, termasuk 
ajaran tentang demokrasi itu sendiri. Perlu dipahami di sini, bahwa demokrasi yang menggejala 
dewasa sekarang, bukan dari konsep Plato atau Aristoteles, melainkan konsep yang memang 
dikembangkan barat, tapi yang dimulai sekitar permulaan abad ke 17 dengan referensi pemikiran 
John Locke yang dilanjutkan Montesquieu dan terakhir Jean Jacques Rousseau, yang ketiganya 
didukung oleh keher~daan dan keshahihan dokumen pemikriannva. Konsep ketatanegaraan vang 



pengalaman buruk pemerintahan monarkhi dan kediktatoran penguasa negara kota 

Yunani pada waktu itu. Sekaligus merupakan tuntutan penvujudan pemerintahan 

rakyat sebagai bentuk pengakuan atas konsep kedaulatan rakyat.415 

Secara etimologis, istilah demokrasi diambil dari bahasa Yunani ''denzos " 

yang artinya rakyat, dan "cratos/cratein" yang artinya kekuasaan, pemerintah, 

atau memerintah. Dari pengertian etimologis ini, kemudian dikembangkan 

pengertian yang lebih luas, seperti drmuat dalam "Declaration of Independence, 

33 416 as government of the people, by the people, and to the people . Pengertian di 

atas, memberikan tekanan khusus, bahwa demokrasi hanya hidup dalam 

keseluruhan konsep ketatanegaraan dan politik. Tidak nampak memasulu aspek 

kehidupan l a i ~ ~ n ~ a . ~ ~ '  

berkembang ini, merupakan kelanjutan dari kemenangan Barat atas lslani sekitar abad ke-13. 
Dalam berbagai tulisan dan riwayat, diceriterakan bahwa barat kemudian banyak mernpelajari 
teori keilmuan yang dikembangkan Islam selama tujuh abad masa kejayaannya. Karena itu, sangat 
tidak mustahil berbagai konsep ketatanegaraan yang dikembangkan barat sekarang, dalam 
sejatinya adalah ketatanegaraan Islam dalam kemasan Barat. Ini keyakinan penulis, yang 
semestinya juga menjadi keyakinan bagi kebanyakan pemikir Tslam di dunia. Jangan membiarkan 
islam dirnarjinaikan aiau bahkan memarjinalkan diri, sekaIigus dianggap sebagai ajaran iullalli 
semata yang hanya mengurus soal athirat dan tidak memiliki konsep apapun tentang kehidupan 
duniawi, seperti soal-soal politik dan ketatanegaraan, ekonomi, teknologi, angkasa luar, perut 
bumi, dan konsep kehidupan kemasyarakatan lainnya. Untuk memahami perkembangan demokrasi 
lebih jauh lagi, selanjutnya dapat dibaca buku, John Markoff, Gelombang ..., op.cit., hlm. 4 dst. 

"' Namun demikian, diakui Aristoteles sendiri, bahwa demokrasi itu merupakan corak 
pemerintahan ynng In.rar~g baik, hacya jika dibandingl~an dengan cora!; xmobokwsi, sebagai cor& 
pemerintahan oleh banyak orang, maka demokrasi menjadi bentuk terbaiknya. 

4'5 Masykuri Abdillah, Demohsi  Di Persimpangat2 Makna, Tiara Wzcana, Yogyakarta, 
1999, hlm. 7 1. 

416 Sri Soemantri, Tentang lembaga-Lembaga ... , op.cit., hlm. 1. 
417 Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi Indonesia memiliki dasar-dasar 

yang sangat herheda dengan dasar-dasar demokrasi Barat. Menurut Soekarno "Kalau kita mencari 
demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, 
yakni polit:ek-economische democratic yang mendatangkan kesejahteraan sosial (sociale 
rechtvaardigheib' (kursif dan ejaan disempurnaan-penulis). Lihat dalam Muh. Yamin, Naskah 
Persiapan Uridang-Undan Dasar 1945, Jilid Pertama, Siguntang, Jakarta, 1971, hlm. 76. 
Selanjutnya mengenai uraian demokrasi Indonesia, tulisan Mohammad Hatta sepatutnya dijadikan 
referensi pokok, terutama ketika bicara mengenai akar de~nokrasi Indonesia. Belinu nyataltan kalau, 
demokrasi Indonesia itu, bukan dari ajaran Yunani atau barat modern lainnya, melainkan dari 
dalar~~ negeri sendiri, yakni demokrasi desa. Lihat dalarn Mollar~lrl~ad Hatta, De~nokrasi Kita: 
Pikiran-Pikiran . . . , opcit., hIm.42. 



Di lapangan politik -baik keilmuan maupun praktik- kata "demokrasi" 

merupakan perbendaharaan yang paling populer, sering disebut dan didiskusikan 

banyak orang. Barang kali telah banyak orang menghayati kandungan makna dari 

kata itu. Tapi yang pasti, sedikit orang, bahkan mungkin belum ada orang yang 

benar-benar menghayati isi atau muatannya secara lengkap.418 

Seorang R.M. Mac Iver yang tidak diragukan kepakarannya di bidang 

demokrasi, mengakui kalau demokrasi. itu merupakan suatu bentuk pemerintahan 

yang sulit direalisasikan dengan sempurna. Pengakuannya itu dinyatakan dalam 

kata-kata: 

"Democracy is a form of government that is never completely achieved. 
This condition makes is harder to ident~JL and harder to assess than 
oligarchy. Oligurchy present no problem of definition, but there is much 
despute over the definition of denzocrucy. Democrucy grows into its 
being. TIzere nzay be centuries of growti;, before we can say: Now this state 
is u demo~rac~"."~ (Demokrasi aciaiah suatu bentuk pemerintahan yang 
tidak pernah dicapai secara sempurna. Kondisi ini yang menyulitkan 
mengenalinya dan lebih sukar untuk mencapainya dibandingkan dengan 
pemerintahan oligarkhi. Untuk memberi batasan tentang oligarkhi, 
tidaklah sulit, tetapi tentang demokrasi belum ada kesepakatan. Demokrasi 
itu tutnb-ih, yarig pertumbuhariya ~nemerlukan waku beiabad-abad 
lamanya, sebelum sampai kita mampu menyatakan: "Kini negara ini 
negara demokrasi". 

Pengakuan Mac Iver di atas, menunjilkkan bahwa demokrasi bukanlah 

bent~k final dan hasil ciptaan, melainkan sesuatu yang turnbuh dan berkembang. 

Demokrasi itu tnerupakan fenomena dinatni~,"~~ yang karenanya akan selalu 

"'"ahkan lebih dari itu, dalam pandangan seorang Muhammed Abed Al-Jabiri, 
demokrasi itu merupakan suatu kata yang sudah populer, banyak diperdengarkan, didiskusikan, 
"bahkan" juga dipraktikkan, sehingga sudah nampak jelas, sejelas sesuatu yang jinak. Tapi 
kenyataannya, yang pasti kemudian, demokrasi itu suatu kata yang sulit didefinisikan. Lihat dalam 
Muhammed Abed Al-Jabiri, SYIJIM, findiisi. Pnrtikrilnritas, ~Jt7i1arsnlilns, LKiS, Yogyakarta, 
2003, hlm. 5 .  

419 ?VIX IVU, Ja;iiig-.Tii,iiig . . . , ~ p .  ~ i l . ,  1-11~1-I. 1 S9. 
420 Gambaran seperti itu dinya.ta.kan Nurcholis Majid, dalam kata-kata: "Demokrasi. 

bukanlah kata benda, tetapi lebih me~upakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses 



mengalami perubahan, pertuinbuhan, dan perkembangan, baik dari dalam dirinya 

sendiri maupun karena pengaruh dari l ~ a r . ~ ~ '  

Demokrasi itu bukan pula merupakan gejala otonom, yang terlepas dari 

gejala-gejala lainnya. Bahkan dapat dikatakan, timbul dan tenggelamnya 

demokrasi pada wah-tu-waktu tertentu, lebih banyak ditentukan oleh gejala di 

luarnya. Gejala tersebut dapat berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 

dan lain ~ e b a ~ a i n ~ a . " ~  

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap cara pandang orang 

memahami demokrasi, seperti lingkup demokrasi, asas demokrasi, mekanisme 

demokrasi, dan lain sebagainya. Karena itu, pada a h r n y a  tidak jarang, demokrasi 

dipahami sebagai gejala ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan lain ~ e b a ~ a i n ~ a . " ~  

Dari situlah kemudian sering didengar adanya sebutan demokrasi liberal, 

demokrasi rakyat, demokrasi sentralisme, demokrasi terpimpin, demokrasi 

Pancasila, demokrasi sosial, demokrasi sentralisme, dan sejumlah sebutan 

demokrasi lainnya. Dalam sebutan-sebutan itu, sekaligus masing-masing 

rnenyatakan diri sebagai demokrasi yang paling demokratis, paling benar, dan 

demokrasi yang paling s e s u r ~ ~ ~ u h n ~ a . ~ ~ ~  

dinamis. Karzna iiu, delnokrasi harus diupayakan. Demuki-asi dalam kerangka di atas, beriuti 
sebuah proses melaksanakan nilai-nilai cnvlity (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat" 
Dikutip dari Dede Rosyada, opcit., hlm. 113. 

421 Di tempat lain, Nurcholis Madjid mengatakan bahwa "demokrasi bukanlah kata benda, 
tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis, karena itu 
cara kerja demokrasi telah mengalami perkembangan, baik secara teoretik maupun pengalaman 
praktik di negara-negara yans demokrasinya cukup mapan". Lihat dalam, Dede Rospada (et-ol.), 
op.cit., hlm. 113. 

422 Bagir Manan, "Peiaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka 
Panjang Ke-II", Makalah, Jakarta, 1994, hlm 2. 

423 Ibidem 
424 Pengalman Indonesia dengan berinacaln demokl.asi, selnuanya ~llenyatakan kalau 

dernohrasi pada zamannva masine-nlasin3. adalah dernokrasi van2 valing benal. dan sesuai dengan 
kultur Indonesia Seperti demokrasi liberal yang dipraktikan di awal-awal kernerdekaan, adalah 



Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia selama 70 tahun merdeka sampai 

sekarang, sekurang-kurangnya telah dijalankan empat praktik demokrasi yang 

berbeda satu sama lain. Malah yang cukup mengejutkan, adanya sebutan 

delnokrasi "reformasi", yang dilahirkan sejak tahun 1998. '~~ 

Keempat praktik demokrasi ini, pada kurun masing-masing, meneinpati 

ruang sesuai dengan pemahaman bangsa Indonesia mengenai asas, lingkup, 

mekanisme, termasuk menganggap sebagai koreksi terhadap kegagalan clan 

penyimpangan praktik demokrasi sebelumnya. Namun yang paling takjub, ketiga 

demokrasi yang disebut terakhir itu, merupakan praktik demokrasi yang 

berlandaskan pada UUD 1945 yang sama, tapi nyatanya belum bahkan tidak ada 

satu pun demokrasi itu tepat menurut UUD 1 9 4 5 . ~ ~ ~  

Sementara Islam yang "baru" datang pada permulaan abad ke-7 M , " ~ ~  

dikatakan Ismail Suny sebagai ajaran yang tidak mengenal adanya demokrasi 

demokrasi yang paling cocok dengan Indonesia pada waktu itu. Kemudian diganti dengan 
demokrasi terpimpin menyusul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Juga sama menyatakan diri sebagai 
demokrasi yang paling sesuai dengan lndonesia pada waktu itu. Keadaan yang sama ketika 
kegagalan demokrasi terpimpin dan diganti dengan demokrasi Pancasila selama 32 tahun Orba 
yang juga dianggap demokrasi terbaik karena didasarkan pada dasar philosofis negara Pancasila. 
Temyata demokrasi Pancasila itu pun gaga1 lagi, kemudian diganti lagi dengan demokrasi 
reformasi, ang justeru maizh disebut era "transisi demokrasi". "' Sebutan demokrasi reformasi itu dimaksudkan hendak memberi bentuk pada 
ilemoh-asi yalig memang berbeda detigan deinokrasi Par~casila, deillfikrasi terpiirlpir~ daii 
demokrasi liberal sebelumnya. Tapi ketika disebut era transisi demokrasi menuju Indonesia baru 
menurut UCTD 1945 Baru, maka artinya, Indonesia saat ini sedang mencari dan menuju demokrasi 
baru, yang belum jelas seperti apa. Tulisan Kholid 0. Santosa (ed.), dapat dikatakan mewakili 
pemikiran transisi demokrasi di era reforrnasi saat ini. Lebih lanjut baca bukunya dengan judul, 
Mericari Llemokrasi: Gagasan dan Pemikiran, Sega Arsy, Cetakan Kedua, Bandung, 2009 

426 Setldak~ya selama UUD !945 ini ber!&u sejalc Dekit Presiden 5 Juli 19.59 sampai 
sekarang, telah dipraktikan tiga model demokrasi, yaitu: Demokrasi Terpimpin (1959-1966), 
Demokrasi Pancasila (1967-1998), dan Demokrasi Reformasi (1998 sampai dengan sekarang). 
Tapi yang pasti dari ketiganya, belum ada satu pun corak demokrasi yang cocok untuk Indonesia. 
Perhatikan catatan kaki lnfrcl Nomor 422. 

427 Tepatnya taliun 61 1M bersamaan dengan tulunnya 5 ayat Al-Qur'an dalam Surat Al- 
Alaq (Q.S. 96: 1-5) kepada Muliammad SAW. Wahyu ini sekaligus menandakan telah lahir nabi 
dan rasul baru dengan risalah baru Al-Qur'an. Adapun sebutan "Islam" sebagai hakikat dari againa 
langit (agama samawi), telah lahir sejak Adam sebagai manusia pertalna diciptakan. Perintah 



dengan paham kedaulatan rakyatnya. Islam hanya mengenal satu jenis kedaulatan 

Tuhan sebagai kedaulatan paling hakiki. Namun demikian, Islam mengakui 

adanya derivasi kedaulatan rakyat untuk membentuk hukum, tapi "derivasi 

kedaulatan rakyat itu hanya melahirkan otoritas kekuasaan rakyat, berupa 

kepercayaan suci yang harus berada dalam batas-batas kehendak ~ u h a n ' ~ . ~ ' ~  

Pemikiran ini, telah memancing pro-kontra, terutaina bagi rnereka yang 

memandang demokrasi sebagai sebuah fenomena kenegaraan yang sepenuhnya 

rnerupakan persoalan keduniaan. Tidak ada keterkaitan apapun dengan fenomena 

kehidupan ukhrawi manusia, dalarn arti keterkaitan demokrasi dengan Tuhan, 

karena memang kehidupan aklurat tidak diatur dengan cara-cara demokrasi. 

Sebagai persoalan kehidupan duniawi manusia, siapapun mereka, terlebih 

umat Islain, sebetulnya rnenjadi sangat penting untuk meinberikan jawaban yang 

tegas, baik dalam tataran teoretik maupun dalam tataran implernentasi. Islam dan 

urnat Islam jangan ditempatkan atau bahkan menempatkan diri sebagai komunitas 

yang hanya melnpersoalkan kehidupan ukhrawi, dengan semata-mata berpegang 

pada kedaulatan Tuhan, dengan meninggalkan persoalan duniawi yang sebetulnya 

merupakan kewajiban manusia. Islam harus dapat dibuktikan sekaligus 

membuktikail din, sebagai sebuah ajaran rahmatan lil alamin yang rnengatur 

kehidupan ukhrawi dan duniawi secara terintegrasi, serasi, seimbang, dan tidak 

saling be~ ten t an~an .~~ '  

kepada Adam tunduk patuh dan taat kepada Allah sebagai satu-satunya Dzat yang serba maha, 
adalah esensi dari ajarati Islam, adalah sikap berserali diri ~nanusia kepada Allah SU'T 

428 Ismail Suny, Mekanisme . , rpci i . .  hlm 7. 
429 Hadits menyatakan bahwa, carilah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. 

dan carilah akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok hari, adalah gambaran perintah Allah agar 
manusia bersungguh-sungg~h dalam menghadapi setiap persoalan hidup dan kehidupan Tni 



Dalam hubungan ini, kepada umat Islam banyak dituntut untuk senantiasa 

memberikan jawaban terhadap berbagai fenomena kemasyarakatan yang ada, 

termasuk masalah demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya Ketajaman aktivitas 

nalar (ijtiha4 dalam menjawab isu demokrasi ini penting, dalam rangka 

mensinergikan konsep dengan kebutuhan zaman yang dihadapi umat Islam. Tapi 

tidak dengan atau dalam rangka melacurkan aqiedah dan keyakinan, tentang 

kedaulatan Tuhan. 

Batasan itu penting, karena belurn diperoleh keyakinaq yang "kaafjoh ""O 

kalau Islam adalah satu-satunya agama yang sejak dini telah mempraktikan 

demokrasi dengan segenap keadabannya. Atau agama yang telah mengajarkan dan 

mempraktikan demokratiszsi politik dan ketatanegaraan berlandaskan prinsip- 

prinsip Islam dalam kenyataan."' Termasuk di dalarnnya menyangkut keraguan di 

sebagian kalangan umat Islam sendiri tentang benarkah demokrasi dan kedaulatan 

rahyat itu ada dalam Islam. Karena itu, kalau kedaulatan Tuhan hanya 

dimaknakan menurut kata-katanya, demikian Syafi'i Maarif memberikan reaksi 

penting dipahami dan dimaknakan secara aktual, karena kehidupan dunia merupakan miniatur 
kehidupan akhirat. Karena itu, memfingsikan secara optimal peran nalar, menjadj sangat penting 
untuk melakukan berbagai pembaharuan pemikiran, sekaligus memperkaya khasanah konsep 
Islam dalam menjawab tantangan perkembangan zaman, sesuai dengan firman .411ah, "wama 
msabraka ilk rnhmafm lil 'alan~i~z". 

' 430 Kata "Rnnfi7h" da!am a!-Qur'an lebih dit~ijukan k g a d a  orang-orang heriman untuk 
masuk ke dalam Islam dengan sebulat-bulatnya. Lihat Qur'an Surat Al-Baqarah (Q.S. 2:208). 
Sementara kuaffah dalam uraian di atas. lebih pada terbentuknya keyakinan yang bulat dari 
kalangan umat Islam akan kebenaran demokrasi dan kedaulatan rakyatnya sebagai teori politik 
Islam. 

43 1 Seandainya demokrasi yang ideal ditandai dengan adanya musyawarah, pengakuan 
berbeda pendapat. egalitarian di antara anggota masyarakat, temasuk beroposisi dalam praktik 
politik dan ketatanesaraan, maka lslamlah yang telah dengan nyata mempraktikan semuanya. 
Lihat tulisan Zabir Qumailiah. Beroposisi . .., oy.cif., hlm. 17. Selanjutnya, lihat pula Mohalnmad 
Shoelhi, Denlokrmi Madinah, M d l  L)emokm.si (7ara Hns7tl1rllnh, Republika, Jakarta, 2003. 



pemikiran, "maka pintu ijtihad telah ditutup dan menjadikan pemikiran politik 

77 432 Islam, membingungkan . 

Dari gainbaran tersebut, maka makna kedaulatan Tuhan dalam 

hubungannya dengan demokrasi yang mengajarkan kedaulatan rakyat, telah 

menimbulkan sebuah persoalan dan isu besar bagi dunia Islam dan kaum 

muslimin. 

Untuk i&,penting mengkntisi pisau pemikiran Abdullah ~ a r r a z ; ~ ~  yang 

mengatakan bahwa: 

"Ayat-ayat Al-Qur'an itu bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan 
cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut lainnya. Dan 
tidak mustahil jika Anda mempersilahkan orang lain memandangnya, 
maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang anda lihat". 

Pandangan Abdullah Darraz di atas mendapat penguatan pendapat dari 

seorang Mohammed ~ r k o u n , ~ ~ ~  dengan kakkata: 

"Al-Qur'an memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas ... Kesan 
yang diberikannya mengenai pemikiran dan penielasan berada pada 
tingkat w j u d  mmlak.. . . Dengan demiluan, ayat-ayatnya selalu terbuka 
(untuk interpretasi baru), tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi 
tunggal". 

Dari kedua pandangan -Darraz dan Arkoun- di atas, tampak bahwa Islam 

sebagai dien rahmatafz iil alamin, meiniliki jawaban yang jelas dan terang 

menyangkut berbagai persoalan umat manusia, apapun bentuk dan persoalannya. 

Karena itu, keadaan ini menjadi sebuh tantangan tersendiri bagi urnat Islam dalam 

memperlakukan ajaran Islam dalam menjawab isu-isu penting kontemporer, 

"demokrasi" dan kedaulatan rakyat. 

"' Ahmad Syafi'i Maarif, Islam . . . ,  op.cit., hlm. 130. 
,171 Lihat Muhammad Quralsh Shihab, Meni/~rrm~kut~ Ai-Qrrr 'm, bzitigsi dirt./ l'erorr W L T ~ ~ I I  

Dalam Kt'hidlpatr Masyarakat, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 16. 
434 Ibicl'em, 



Apakah umat Islam telah menempatkan ajaran Islam sebagai "intan", 

sehingga dari masing-masing sudutnya mainpu memberikan cahaya dan sinar 

yang berbeda dengan tetap berada dalam kebenaran hakikinya Islam. Ataukah 

sebaliknya malah diteinpatkan sebagai kelereng bulat yang seluruh sisinya hanya 

memiliki satu pancaran dan terkesan transeparan, sehingga tidak memungkinkan 

memiliki alternatif lain selain pancaran yang satu itu? 

. 
, . . I  - . 

2. Demokrasi dalam Terminologi Barat 

Sangat sederhana sekali ketika Barat mengkonsepsikan tentang demokrasi, 

yakni gambaran cam memerintah oleh orang banyak. Kuncinya, kebenaran itu 

bersumber dari dukungan mayoritas. Demokrasi atau kedaulatan rakyat, 

dipandang sebagai satu-satunya dasar yang dapat dipercaya, sekaligus inengklaim 

diri sebagai bentuk kekuasaan politik yang reguler dan kekal.435 

Pandangan ini dilatarbelakangi sekaligus didasari oleh adagum "vox 

Populi vox Dei ", suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena itu, melawan kehendak 

rakyat, sama dengan melawan kehendak Tuhan. 

Berdasarkan adagium di atas, kedaulatan dalam negara ada pada rakyat. 

Rakyat adalah sumber dan gudang kekuasaan. Setiap lembaga atau individu yang 

memegang kekuasaan, tidak lain mengambil kekuasaan dari rakyat, untuk 

dikembalikan kepada rakyat. Bahaya dari pandangan "vox Populi vox Der" ini, 

dapat diasumsikan ketika suasana masyarakat berada di luar kawasan kehendak 

Tuhan, seperti masyarakat koinunis yang ajarannya anti Tuhan. Suatu ha1 yang 

Eggi Sudjana. HAM, Demokr~~si, &I Lingkrtr~pt H i d p  Perspektif I.~Icim, As- 
Syahadah. Bogor, 1998, hlm. 3 5 .  
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mustahil suara rakyat yang anti Tuhan, masih hams dianggap sebagai suara 

Tuhan, dan sekaligus diangkat menjadi dasar mengambil keputusan hukum untuk 

kepentingan rakyat dan negara? 

Ini salah satu sisi kelemahan demokrasi Barat, yang perlu diantisipasi. 

Pandangan Barat yang menempatkan secara penuh kekuasaan rakyat, merupakan 

konsekwensi pemisahan antara urusan negara (keduaniaan) dengan urusan gereja 

(keakhiratan). Urusan negara sepenuhnya merupakan urusan bersama seluruh 

rakyat, dan karenanya diserahkan kepada rakyat. Sementara urusan akhirat 

sepenuhnya merupakan urusan individu masyarakat dengan Tuhan. Tidak ada 

hubungan antara Tuhan dengan negara. 

Pandangan ini telah inenggeser eksistensi dan otoritas kekuasaan Tuhan 

dalam kehidupan manusia di dunia. Kalau pun Tuhan masih dianggap ada dan 

berkuasa atas manusia, maka itu dipersoniiikasikan melalui seorang manusia yang 

menganggap diri sebagai wakil ~ u h ~ n ; ~ ~  yang kemudian berkuasa secara absolut, 

sewenang-wenang, despotisme. 

3. lsyarat Demokrasi dalam Islam 

Memang secara tekstual, istilah demokrasi tidak dijurnpai &lam 

perbendaharaan   slam."^ Tapi itu tidak berarti kalau Islam harus begitu saja 

dinyatakan atau menyatakan diri sebagai agama yang tidak mengenal atau bahkan 

"anti" demokrasi, dengan alasan bertentangan dengan makna dan hakekat 

- - -- -- -- - -- - -- - - - - - - - - 

"' Di antaranya dikenal dengan teori droll d i ~ ~ i ? ~  Raja adalah wakil Tuhan di dunia 
Segala titah raja sama dengan titah Tuhan yang wajib ditaati oleh manusia 

437 Di antaranya dinyatakan dengan tegas oleh Taufiq Asy-Syawi, Sytlm Bukat~ 
llcmokr~c~s~, Gema lnsani Press, Jakarta, 1997 



kedaulatan, termasuk karena alasan tidak ada isyarat atau terminologi yang jelas, 

terutama dalam sumber utamanya Al-Qur'an. 

Tapi sebagai agama yang sempurna secara konsep dan praktik (ralzmutan 

lil 'alainin), perlu ineinberikan jawaban konkret akan isu demokrasi ini. Ini perlu 

dilakukan, karena demokrasi seperti halnya sy~ra,438 keduanya sama-saina lahir 

dari sebuah produk pemiluran manusia. Demokrasi adalah produk pemikiran 

manusia di Barat, sementara syura merupakan produk pemikiran Rasulullah dan 

para sahabat di dunia Timur pada zamannya. 

Dalam pandangan sejurnlah pemikir Islam, dengan tegas menyatakan 

Islam adalah agama yang menghormati demokiasi bahkan mengajarkan 

de~nokras i .~~~  Jalaluddin Rahmat misalnya. Dalam sebuah tulisannya "Islam dan 

438 Syrra yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (Q.S. 3: 159) "Wa ~ymuzrhumjl 
amri" dan Surat Asy-Syura (Q.S. 42:38) "wa umruhum syura buinuhum ", di situ hanya memuat 
prinsip yang hams ditempuh dalam menyelesaikan persoalan manusia. Tapi bagaimana mekanisme 
Jylra dijalankan dalem menyelesaikan persoalan manusia, itu sesuatu yang diciptakan oleh 
Rasulullah dan sahabat di dalam praktik. Kaiena itu, dari waktu ke waktu mekanisme dan tata cara 
Jylira, akan terjadi berbeda. Hanya ada satu mekanisme yang sama, bahwa dalam berbagai 
peristiwa Jylrra yang terselenggara, di dalanlnya selalu terjadi peildapat yang bersifat "oposisi", 
sehingga hasilnya sangat memuaskan peserta syura. Karena itu pula, kalau oposisi kemudian 
hendak dijadikan prasyarat adanya demokrasi perwakilan, maka apa yang dilakukan dalarn Jyura 
jauh lebih modem dari demokrasi modem itu sendiri. Selanjutnya perhatikan pendapat Jabir 
Quamaihah yang menyatakan bahwa "musyawarah merupakan kaidah dasar dari oposisi, yaitu 
neminta pendapat orang lain tentang suatu urusan". Jabir Qumaihah, Beroposisi ..., opcit., hlm. 
38. Nailun deiiiikian, meski ada musyawaiah dalaili demohasi, tapi iidak dapat dm tidak ha-is 
dikatakan musyawarah adalah syura dalam deinokrasi. Untuk pengayaan masalah ini, selanjutnya 
lihat pula karya Mun'im A. Sirri, Dilema Zslanz Dzlenia Demokrasi, Gugus Press, Bekasi, 2002. 
Bahkan lebih tegas lagi mengatakan "demokrasi adalah produk dari sebuah masyarakat kafir yang 
a theis, yang kemusyrikannya jauh melebihi musyriknya bangsa Arab sebelum masa kenabian';. 
Lihat Adnan Ali Ridha An-Nahwi, Syura dan Demokrasi, Terjemahan Kathur Suhardi, A1 Kautsar, 
Yogyakarta, 1985, hlm. 21, 34-35. 

439 Tentang demokrasi, Barat menyatakan bahwa negara-negara non muslim tiga kali 
lebih demokratis dari pada negara-negara muslim. Dalam hemat penulis, ungkapan itu ha1 yang 
wajar dan memang harus seperti itu, sebab ukuran demokrasi Barat sama sekali tidak mungkin 
menggunakan standar dunia Islam. Dalam dunia Islam, ukuran demokrasi adalah musyawarah, 
sementara di dunia Barat uhurannya mayoritas-minoritas dengan hasil akhir nlenang-kalah. Oleh 
karena itu ~enting ditelaah pendapat Syaikh Muhammad Aman bin Ali al-Jamie urltuk bahan 
dalam memahami demokrasi menurut pandangan Barat. Beliau menulis dua buku berjudul, 
Demoh~usi h11771i RII~LIW duri Ajr71.ut1 ISILIP~I ( I-Iaqiqatu al-Dirniqratiyyati wa h n a h a  Laisat mill al- 
Islam), Tejemahan Saiful Islam, Cetakan I, Titian 1:lahi Press, Yogyakarta, 2000; dan Syrircr M~ir~ii 



Demokrasi", menyatakan secara tegas bahwa "konsep demokrasi tidak hanya 

sekedar sesuai dengan Islam, tetapi juga merupakan penvujudan ajaran Islam 

dalam kehidupan berbangsa77."0 

Diperkuat dan lebih ditegaskan lagi dari pandangan-pandangan Natsir, 

Abdul Raoef, dan Zainal Abidin Ahmad, yang menyatakan bahwa pilihan 

demokrasi merupakan sesuatu yang mutlak. Dalam beberapa pernyataan dan sikap 

mereka, tampak sekali pilihan demokrasi adalah yang benar untuk mewujudkan 

tegaknya syariat Islam. 

Natsir ketika mencoba mendekatkan Islam dengan syuru, beliau 

mengatakan bahwa, "tentang bagaimana me~gembangkan dan menyesuaikan 

mekanisme syura, semuanya tergantung kepada ijtil~ad uinat Islain, karena Islain 

tidak inenetapkannya secara kaku dan pasti".4J' Artinya, Islam memberi 

keleluasaan kepada umatnya untuk mengembangkan pemaharnan sehngga lebih 

maju dan lebih produktif dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan yang 

makin koinpleks. Tapi ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang ruh dan jiwa 

ijtihcd-nya kuat dan memililu komitmen tinggi.442 

h~rkclri Denlokmsi (Haqiqatu asy-Syuro fi al-Tslam), Tejemahan Saihl Tslam, Cetakan I ,  Titian 
Ilahi Press, Yogyakarta, 2001. Dari kedua buah pikiran Ali al-Jamie ini diharapkan tercapai 
pemahaman maksimal umat Islam, tentang demokrasi dan syura, persamaan dan perbedaannya, 
dan hubungan di antara keduanya. Hanya satu catatan penulis, bahwa Islam adalah agarna yang 
menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan standar Iiaq dan balhil, bukan menang-kalah. Itulah 
musyawarah, dengan metode istisyariyah. Zainal Abidin Ahmad, membangun . . ., op.cit., hlm.266. 

440 Dikutip dari Frans Magnis Suseno, Agama dan Demokrasi, Perhimpunan 
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta, 1992, hlm. 43. 

441 Milhammad Natsir "Agama cLan Negara", dalam M. Isa Alshari (ed.), Filsufui 
Perjt~a~igan Islam, h. 273, seperti dikutip oleh Ahmad Syafii Mawif, Islam dan .. ., opcit., hlm. 
130. 

442 Salah satu tujuan Unisba menyelenggarakan pendidikan, adalah menghasilkan lulusan 
yang berjiwa "rnujtahid" atau pemikir. Tujuan Unisba lainnya, adalah "mujjahid" (berjiwa yang 
sungguh-sungguh), dan "mujaddid (pembaha~u) Namun demikian, tujun ini bukan monopoli 
!!nist?a. Semaa umat Ts!m !?~ms !remiliki jiwa !~?~jtahid, demi kebesaran, kebe~aran, daz 
kejayaan Islam. 



Berdasarkan arguinentasi itu, meskipun belum secara tegas mengaitkan 

demokrasi dengan syura, Natsir kemudian memberi dalil yang makin menguatkan 

pendiriannya ketika membahas hubungan demokrasi dengan umat Islam. Beliau 

inengatakan dengan tegas dan jelas bahwa "... sejauh menyangkut umat Islam, 

demokrasi adalah ha1 yang pertama, sebab Islam hanyalah mungkin berhasil 

? ?  443 dalain suatu sistem dan tatanan demokratis . 

Selanjutnya, Natsir kembali menegaskan pendiriannya tentang demokrasi, 

bahwa "umat Islam Indonesia akan dapat berbuat positif dan konstruktif terhadap 

bangsa dan negara, dalam suasana kehidupan yang dem~kratis".~~bahkan di usia 

senjanya, Natsir masih angkat bicara dengan tegas dan lantang bahwa "para 

pejabat negara ini mutlak perlunya menghormati dan menjalankan konstitusi 

(maksudnya UUD 1945-penulis) yang tidak diragukan lagi telah memberikan 

hak-hak demokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kec~al i? ' .~~ '  

Dari beberapa pernyataan Natsir di atas, Syafii Maarif menyimpulkan 

bahwa semua pemyataannya itu menunjukkan "sebagai keyalunan Natsir yang 

mendalam, bahwa umat Islam Indonesia wajib menempuh jalan demokrasi untuk 

mencapai tujuan-tujuan politik, baik jangka pendeknya maupun jangka jauhnya, 

bagaimana pun tujuan itu diru~nuskan".~~~ 

Begitu pula dengan pandangan Zainal Abidin Ahmad. Demokrasi tidak 

dapat ditinggalkan oleh Islam dan umat Islam. Pendapatnya ini didasarkan pada 

443 Dikutip dari Kahin, "Mohammad Natsir" dalam Yusuf Abdullah Puar (ed.), 
"Mohammad Natsir 70 Tahun : Kenang-kenangan dan Perjuangan", h. 333, seperti dikutip oleh', 
Ahmad S afi'i Maarif, Islam dan .. ., Ibid, hhlm. 131.  

lh,d. hlm. 133, 
445 Ibid, hlm. 132. 
JM' IOC. cit. 



taf'sir kata-kata "Uli al Amri " yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, 

(Q.S. 4 : 59). Menurut Zainal Abidin Ahnad, kata Uli a1 Anzri itu, merupakan 

pokok dasar negara yang keempatjJ7 dengan isyarat yang tegas dan jelas, bahwa 

Islam adalah ajaran yang tidak anti kedaulatan rakyat atau demokrasi, sebagai 

,, 448 konsekwensi Islain agama "rahmutun lil 'alumin . 

Selanjutnya Zainal Abidin Ahmad menegaskan, bahwa frasa "[Ri a1 Amri " 

(pemimpin) yang diikuti dengan -,"minkum" -di antara kamu-, menunjuMcan 

tentang tidak mungkinnya kedaulatan rakyat akan dapat dilaksanakan bersama- 

sama secara kesel~ruhan.~'~ Kedaulatan rakyat hanya mungkin dilakukan dengan 

menguasakan kepada "sebagian di antara kamu" yang suara dan kehadirannya 

mencerminkan ketenvalulan dan kehendak seluruh atau sebagaian besar suara 

rakyat, suara umat, atau suara jamaah.j5' Merekalah yang disebut dengan wakil 

rakyat atau penvakilan rakyat, terlepas apakah mereka ditunjuk atau lpil lh secara 

sukarela, tapi kehadirannya dipercaya dan mampu mengurus dunia dan negara.451 

- - 

447 Ketiga pokok negara sebelumnya adalah Amanat, Keadilan, dan Ketuhanan, dengan 
makna masing-masing, tapi yang berintegrasi. Lihat dalam Zainal Abidin Ahmad, [membangun] 
..., op.cit., hlm. 33, 37, 48. 

448. Ibidhlm., 65. 
449 Bagian ini ditegaskan oleh Jean Jacques Rousseau bahwa demokrasi yang sesuai 

dengan kata-katanva., hanyaleh ada di dalam buhi. Demokrasi semacam itu, mempakan ha1 yang 
tidak pernah ada dan tidak mungkin ada dalam kenyataan, karena bertentangan dengan norma 
alami yang wajar, Rouseau berdalil, bahwa jumlah yang besar akan memerintah dan yang lebih 
sedikit di erintah. Jean Jacques Rousseau, Kontrak . . ., op..czt., hlm. 57. ' Tapi hams dicatat, bahwa kata-kata suaranya mewakili seluruh atau sebagian besar di 
antara kamu, bukan dimaksudkan sebagai cara pengambilan keputusan selalu harus didasarkan 
pada suara terbanyak. Frasa di antara kamu, tetap harus dalam kerangka hasil musyawarah yang 
dicapai dengan kata mufakat. Atau kalau pun tidak mufakat, maka pilihan akhir itu dasarnya 
adalah kebenal.an dan ketepalan dalil yang ada, ~idak ditai~dingi lagi oleh dalil lain yailg lebih 
tinggi kadar kebenaran dan ketepatannya. Kedaan ini tidak mensyaratkan mayoritas minoritas 
sebagai yang menang dan yang kalah. 

45 1 Ibid, hlm. 69. Dalam fungsi wakil dan badan perwakilan, adalah mengemban amanah 
al-Qur'an untuk rnenja1a.nka.n fi~ngsi melindungi, fi~ngsi memelihara, hngsi mendidik rakyat yang 
~newakiiitan. 



Satu catatan terakhir yang sesungguhnya memberi dalil yang sulit untuk 

ditolak menyangkut hubungan demokrasi dengan Islam, adalah pernyataan 

seorang ahli pikir demokrasi barat Alfred stephanss2 yang mengemukakan 

pendapatnya dalam sebuah seminar intemasional, bahwa "Negara demokrasi tidak 

perlu sekuler. Tidak pemah ada negara yang secara spesifik menjadi sekuler untuk 

rnencapai demokrasi". Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam negara yang 

berideologi agama (khususnya. Islam), bukan halangan dan sangat pasti dapat 

rnenumbuhkan praktik demokrasi yang sehat, lebih nyata, dan lebih demokratis. 

Itulah sebabnya, pada beberapa uraian terdahulu, penulis berkeyakinan bahwa 

demokrasi itu merupakan perbendaharaan kata dan praktik Islam dalam berpolitik 

dan berpemerintahan. 

E. Perkembangan Teori Negara Hukum dan Negara Berkonstitusi 

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, dilahirkan ketentuan 

Pasal 1 ayat (3) yang mempertegas prinsip bernegara Indonesia sebagai negara 

hukum melalui frasa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Rumusan 

ketentuan ini semula dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem 

Peinerintahan Negara, yang menyatakan: 

I. Indonesia lalulz Negaru yang berdasar atas hukurn (Rechtsstaat) 

1.  Negara Indonesia berdasar atas hukum (Iiechtsstacat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (Machtsstuat). 

II. Szstem Konstltuslonul 

452 Alfred Stephan, seorang dosen ilmu politik dari Universitas Colombia Amerika 
SGI ikal H ~ ~ r i c m  Reyublrh-~, Rabu, 19 Okober 2009, tlal. 5 ,  kolo~n 1-4 



2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat 

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

Perumusan sebutan negara hukum Indonesia dalain Pasal 1 ayat (3) di atas, 

hendak inenegaskan tentang telah berakhirnya silang pendapat mengenai 

kedudukan Penjelasan UUD 1945, yang tidak lagi merupakan bagian integral dari 

UUD 1945,"~ khususnya yang berkaitan dengan sebutan Indonesia sebagai negara 

hukurn. 

Di masa rezim orde baru, kedudukan penjelasan ini dengan tegas 

dinyatakan sebagai bagian ketiga dari UUD 1945, di samping bagian pembukaan 

dan bagian batang tubuh. Terjadinya silang pendapat mengenai kedudukan 

penjelasan UUD '945 ini, setidak-tidaknya dilatarbelakangi oleh pandangan 

tentang ketidak-laziman suatu UUD disertai penjelasan. Di samping itu, secara 

formal normatif, memang ternyata penjelasan itu tidak pernah dimuat dalam 

lampiran n[ Berita Republik Indonesia tahun 1946. Karena itu, kuat alasan kalau 

Penjelasan itu tidak memiliki kedudukan hukurn yang dapat dipertanggung- 

jawabkan. 

Terhadap kenyataan adanya silang pendapat ini, kemudian berakhir 

terhitung sejak Perubahan Keempat tahun 2002, yang dengan tegas menyatakan 

bahwa "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan 

453 Di masa O d e  B a n ,  UUD 1945 i t ~ l  meliputi tigz bagian yaitu: Bagian P e m b u k ~ n ,  
Bagian Batang Tubuh, dan Bagian Penjelasan Untuk bagian penjelasan ini, pengakuannya dapat 
dilihat dari di antaranya Ketetapan MPR Nomor IVMPRl1983 tentang GBHN, Pasal 4 yang 
menyatakan "Menugaskan kepada Presiden Republik 1ndonesidMrtzda/ar~,s MPR . " istilah 
mandataris tidak ada dalam W D  1945. Adanya dalam Penjelasan. Artinya, pada waktu itu 
Penjelasan UUD 1945 dianggap sebagai bagian dari UUD 1945, dan attinya n~etupakal~ kaidah 
normatif v a n  memiliki d a y  mensikat sama dengan Pembukaan dan Batany l'ubuh 



,, 454 dan pasal-pasal . Ketentuan ini inenegaskan kalau UUD 1945 saat ini tidak lagi 

memiliki penjelasan. 

Mengenai gagasan mempertegas sebutan negara hukuin dalam UUD 1945 

ini, menunjukkan bahwa ha1 itu merupakan sesuatu yang esensial dan 

fundamental. Lebih dari itu, gagasan negara hukum dalam UUD 1945 juga 

bergandengan erat dengan prinsip negara berkonstitusi. 

Konsep negara hukum dan negara berkonstitusi ini, esensinya adalah 

membentuk hukum yang baik dan adi1455 dalam rangka membatasi kekuasaan 

negara dari kemunglunan tindakan sewenang-wenang sehingga terjadi penindasan 

terhadap hak-hak dasariah manusia dan warga negara. 

Rumusan negara hukum itu, demihan dikeinukakan Efik Yusdiansyah, 

membawa dua konsekwensi, yaitu: Pertama, hubungan antara yang mernerintah 

dengan yang diperintah tidak hanya berdasarkan kekuasaan, melainkan 

berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. 

Kedua, norrna obyektif itu adalah hukum yang memenulu syarat formal dail 

material hams baik dan adil. "Baik", karena sesuai dengan apa yang diharapkan 

masyarakat dari hukurn; dan "'adil" karena maksud mendasar dari segenap hukurn 

adalah keadila~~."~ 

Berdasarkan kedua konsekwensi itu, konsep negara hukum dan negara 

berkonstitusi ini, merupakan gagasan ideal dalam inengelola kehldupan bernegara. 

"' Pasal I1 Aturan Tambahan UUD 1945 Baru. 
455 Frans Magnis Suseno, Etitikn Pulitik ---Prin.sip-prnzsip Mural Dnsar Kerregnracur 

Mo~iern, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm 295 
456 Efik Yusdiansyah, "Irnplikasi Keberadaan Mahkamal~ Konstitusi Terhadap 

Pembentukan Hilkum Nasional Dalarn Kerangka Negara Huhirn". /)i.sertcrd, Universitas 
Padjadjaran, Randung, 2007, hlm 33 



Apabila dilihat dari perjalanan waktu, gagasan negara hukum ini telah 

berkembang jauh sebelum Plato menulis ~ o r n o i . ~ ' ~  

Seiring dengan perjalanan waktu yang panjang, konsep negara hukum dan 

negara berkonstitusi itu pun mengalami pertumbuhan sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat melahirkan gagasan negara hukum 

itu. Seperti halnya Aristoteles mematok negara hukum dengan ciri dan karakter 

yang ia lihat dalam mengelola masyarakat di negara kota zaman Yunani tempat 

dia hidup dan mengembangkan teori kenegaraanya. Berdasarkan penglihatannya 

itu, inaka negara hukum ketika itu diletakan di atas prinsip: 

1. Segala urusan negara dilakukan dengan cara musyawarah; ' 

2. Seluruh warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan negara; dan 

3. Berdiri di atas hukum yang mencerminkan keadilan. 

Ketika kemudian dalarn mengelola negara hukum dihadapkan dengan 

.sistem hukum, serta merta konsep negara hukum itu pun dipengaruhi oleh sistem 

hukum yang dianut suatu negara. Secara hstorik dan akademik, sistem hukum di 

dunia ini dibagi ke dalarn dua jenis;" yaitu: Eropa Kontinental dan Anglo Saksis. 

Pengaruh kedua sistem hukum terhadap konsep negara hukum itu nampak dalam 

bentuk negara hukum yang dilahirkannya. Eropa Kontinental inelahrkan konsep 

457 Padmo Wahyono, Indonesia Negara . . . , opcit..  hlm. 7. 
458 Perkembangan sistem hukum yang dipraktikan negara-negara di dunia saat ini, 

setidak-tidaknya ada empat besar sistem hukum, yaitu: sistem hukum common law (Inggris dan 
Amerika); sistem hukum sipil (Belanda, Jerman, dan Perancis); sisten~ hukum sosialis yang 
disatukan dengan sistem hukum China; dan sistem hukum agama (Islam dan Hindu). Lihat 
Michael Rogrlan, Com~?n.ratira T , ~ J ,  Kluwer Law and Tamtior! P~l'hlihers, TANC), 1994, hlrn. 101 
dst. Bandingkan dengan pandangan Konrad Zweigert yang rnenyebutnya dengan "The Legal 
Families of the World" yang meliputi 6 keluarga hukum, yaitu: "7lhe Romanislic; i l e  Germanic; 
The At~glo-Atnericm; 'The Nordic; Lcnv it1 fhe Far East; a i d  Heligou.~ Legal System". Komad 
Zweigert, Itrtrodlrction to C'ot?iparative Law, Third Edition, Clarendon Press, Oxford, New York, 
1998, hlrn. 74 s.d. 303. 



negara hukum de Hechisstaat, sementara Anglo Saksis melahirkan konsep negara 

hukum The Rule of Luw. 

Ada dua perbedaan mendasar di antara kedua model negara hukuln di atas, 

yaitu latar belakang kelahiran dan karakter masing-masing. 

1. Negara Hukum de Rechtsstaat 

Dari sisi latar belakang kelaliran, palxiin de Rechtsstaut yang rnulai 

populer sekitar abad XIX, muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut dan 

kesewenang-wenangan raja dalan memerintah yang melanda hampir seluruh 

daratan Eropa pada waktu itu. Paham de Rechtsstaat ini chgerakan dengan sikap 

revolusioner yang bertumpu pada suatu sistein hukum kontinental yang disebut 

Civil Law atau Modern Roman ~ a w . ' ~ ~  Itulah sebabnya, ciri negara hukum pa& 

waktu itu, dilukiskannya sebagai "negara penjaga malam" (nachtwakerstaat atau 

Nachwachterstaat), dengan tugas pokck dan tugas utamanya dibatasi pa& usaha 

mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (de openbure orde 

veiligheid) .460 

Lain lagi konsep negara hukum yang digagas Immanuel Kant sebagai 

pemikir dominan negara hukum di Eropa Kontinental. Dalam karyanya yang 

berbahasa Jerman dengan judul Methaphvsiche Anfangsgrzlnde der Rechtslehre, 

Iminanuel Kant inengkonsepsikan negara hukum liberal yang sering disebutnya 

459 Phillipus M. Hadjon, Perlirtdungan Hzrktlm B a e  Rabntd i  Indonesia: Sebzfah Stzra? 
Ternrung Pritzsip-pritisipnyu, Penerapannyu oleh Pengdilan Dalam Lingkut~gan Peradilm Umum 
dan Pernbentukan Peradilan Ahinis tra~i  Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72. 

460 P. de Haan (et.all.), Bestuurrechi zri de So~inle Rechtsstaat, Dee1 I, Kluwer-Deventer, 
1986, hlm. 8. Inilah ken~udian yang oleh Imrnanuel Kant diidentifikasikan sebagai negara hukurn 
dalam arti sempit, yakni keberadaan hukurn {rech,) yzng ada pada negara {stoaf) hanya dipandang 
sebagai instrumen untuk rnelindungi 11ak-hak individual, dan kekuasaan negara diartikannya secara 

yaitli ~ianya szbagai pewejihaiii keietiban daii keamanan liiasyara~ai, zntiik 
selanjutnya lihat dalarn Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum . .., op.cit., hlm. 74 dst. 



dengan klasiek lrberale en democrutische rechtsstaat, disingkat dernocrat~sche 

rechtsstaat, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut negara hukum deinokratis. 

Sifat liberalnya, Kant ambil dari pemikiran dan konsepsi John Locke dan Baron 

de Montesquieu. Sementara sifat demorkatisnya, Kant ambil dm pemihran Jean 

Jacques Rousseau, kontrak sosial (The Social ~ o n t r a c l ) . ~ ~ ~  

Menurut Kant, sifat negara hukum liberal ini diletakan pada konsep liberty 

(vrijheid) atau kebebasan sebagai "the free selfassertion of each only by the like 

liberty of all". Sementara sifat demokratisnya diletakan pada konsep equaliy 

(gelijkheid) atau persainaan. Berdasarkan pemikiran ini, Kant menjelaskan bahwa 

yang dimaksud liberal demokratis itu, sebagai suatu kondisi yang memungkinkan 

masyarakat untuk mewujudkan kehendaknya secara bebas, dan pembatasan oleh 

negara, hanya dilakukan seperlunya saja. Hal itu dilakukan semata-mata dalarn 

rangka menjamin harrnonisasi dan konsistensi antara kehendak bebas individu 

dengan kehendak bebas masyarakat. Dari prinsip inilah kemudian lahlr prinsip 

lanjutan dalam suatu negara hukum, yaitu: bebas dari penindasan dan dari 

kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang atau 'Ifreedom fiom 

,t 462 arbitrary und urzreasonable exercise of the power and authoriy . 

Selanjutnya menurut S. W. ~ouwenbe r~ , "~  paham negara hukum liberal 

ini, memiliki prinsip-prinsip mendasar yang meliputi: 

Konsep kontrak sosial ini kemudian dijadikan patokan perkembangan ajaran 
dernokrasi di zarnar! modem dengan mcdel demokrasi pe.m&ilan. Oalam banyak tulisan tentang 
demokrasi penvakilan, sekaligus telah menempatkan Jean Jacques Rousseau sebagai bapak 
dernokrasi modern. Uraian selanjutnya lihat Jean Jacques Rousseau, Kontrak . . . , 1oc.cit. Lihat pula 
Maurice Duverger, Teri dan . . ., op.cit., hlm. 7 .  

462 Roscoe Pound, The I)eve/q)metd of C'onstifrlfiotlcrl G~mcrrcmters of Liherly, Yale 
Universit P~ess, New Heaven-London, 1957, hlm. 1-2. 

i i L i  lilln. 75. 



1. pemisahan antara negara dengan masyarakat sipil, pemisahan antara 
kepentingan wnum dengan kepentingan perseorangan, dan pemisahan hukurn 
publik dengan hukurn privat; 

2. pemisahan antara negara dengan gereja; 
3. adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil; 
4. persamaan di hadapan undang-undang; 
5. adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistelll 

hukum; 
6. pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dan system checks and 

balances; 
7. asas legalitas; 
8. ide tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tidak 

memihak dan netral; 
9. prinsip perlindungan hukurn bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sekaligus diletakan prinsip tanggung gugat 
negara secara yuri&s; dan 

1 0. prinsip pembagian kekuasaan baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. 

Sementara atas dasar demokrasi, negara hukum de Rechtssraat itu muncul 

sebagai negara kepercayaan yang sifatnya timbal bali k antara rakyat dengan 

negara. Konsep negara kepercayaan ini dungkapkan oleh van der Pot dan A.M. 

~ o n n e r ~ ~ ~  dalam kalimat: 

"Negara hukum adalah negara kepercayaar, timbal balik, yakni 
kepercayaan dari rakyat penduhngnya bahwa kekuasian yang 
diberikannya tidak akan disalahgunakan, dan kepercayaan dari penguasa 
bahwa dalam batas kekuasaannya rakyat pendukung akan mematuhinya". 
(De Rechtsstaat is de staat van het wederzijds vertrouwen, namelijk het 
vertrouwen van der burger en onderdaan dat de gegeven of erkende macht 
;;let zal ~vordeiz ~izisbruik eiz het ve~irouwen i;u"rz dz oltei-heed dot zg, 
binnen de kring van haar hevoegheden, of gehoorzamheid en erkennzng 
van rekenen). 

Philipus M. ~ a d j o n ~ ~ ~  mengemukakan asas delnokrasi dalaln negara 

hukum, meliputi lima ha1 pokok, yaitu: a. asas hak-hak politik; b. asas mayoritas; 

c. asas penvakilan; d. asas pertanggungjawaban; dan e. asas publik. Berdasarkan 

kelima asas ini, Philius M. Hadjon berkeyakinan bah wa demokratisasi pada 

464 Dikutip dari Efik Yusdiansyah. Implikasi . . .: opcit.. hlrn. 35 .  
465 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum . . ., opcrt., hlm 76 



negara hukum dapat dicapai, karena kelimanya adalah asas-asas umum 

penyelenggaraan pemerintahan d e m ~ k r a s i . ~ ~ ~  

Berdasarkan analisis terhadap asas liberal dan asas demokrasi yang dianut 

negara hukum Eropa Kontinental, sampailah van der Pot dan Donner pada 

identifikasi ciri-cirinya, yaitu: 

a. adanya ULTD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis yang mengikat 
hubungan pemerintah dan rakyat ( i t  ere en grondwet ofconstitutie zij die 
bindende voorschrifien bmal voor de beirekkingen van overheid en burgers); 

b. adanya jaminan pemisahan kekuasaan yang meliputi: 1. pembuatan undang- 
undang dilakukan oleh parlemen; 2. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, 
yang tidak hanya memutus sengketa antara rakyat dan rakyat, tetapi juga 
aiiAa8 pmeiintah Caii rakyat; bii 3. tind~kaii pemerintah b e r h s a r h  a+& 
undang-undang (waarin een scheiding van machten wordt verzekerd, met 
name: I .  wetgeving in overeenstemmingmet een parlemen; 2. een onaJhan- 
kelqk rechterlqke macht, die net alleen gesclzillen tussen de burgers 
onderling, nzaar ook die tussen overhead ert burger. beslist; en 3. een 
h~.stzr~rr.s.o~~.t.r~den en dct cyv de wet hey!!.so; 

c. oleh sebab itu dijamin dan menguraikan dengan jelas dasar atau hak-hak 
kebebasan rakyat (en waardoor de grond - ofvrqheidsrechten van de burger 
worden omschreven en gewaarborg@.467 

Berdasarkan ciri-ciri vang dikemuliakan van der Pot-A.M. Donner di atas, 

memperlihatkan bahwa dalam suatu negara hukurn, keberadaan UUD harus dapat 

memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan dan persamaan. Jaminan 

dalam UUD ini di antaranya meny~ngkut adanya pemisahan atau pembagian 

kekuasaan di antara cabang-cabang kekuasaan pokok yang ada dalam negara.4hs 

466 Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan demokrasi itu, memiliki fungsi 
komplementer dengan AAUPL. Untuk itu, selanjutnya baca Ateng Sjafruddin, "Asas-Asas 
Pemerintahan Yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", Pzkto Pengukuhan 
Perzerimuan Jabatart Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Parahyanyan, Bandung, 1991 

467 Dikutip dari Efik Yusdiansyah, Implikasi . . , opeit., hlm 37 
Berapa pun cabang kekuasaan diadakan oleh suatu negara, ujungnya akan 

terklasitjkasi ke dalam tiga cabang, seperti yang diajarkan Montesquieu, yaitu legislati, eksekut~f, 
dan yudikat~f Contoh Indonesia sekarang Sccara formal ada 8 lembaga Ncgara yang diatur dalam 
ULSD 1945 Baru Tapi yang 8 itu dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan pokok MPR 
DPR, dan DPD diklasifikasl ke Legislatif, Presiden dan BPK diklasifikasi ke Eksekutif, dan MA, 
MK, dan KY diklasifikasi ke Yudikatif 



Pembagian danlatau peinisahan kekuasaan ini diadakan dalam rangka 

menghindarkan penumpukan kekuasaan pada satu tangan yang selalu melahirkan 

penyalahgunaan kekuasaan dan kese~enan~-wenan~an."~ 

Berdasarkan konsep pembagian danlatau pemisahan kekuasaan ini, 

setidak-tidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai, yaitu: kekuasaan 

pembentukan undang-undang yang diserahkan kepada parlemen dengan maksud 

untuk menjamin agar undang-undang yang dibuat. benar-benar sesuai dengan 

kehendak rakyat; selanjutnya dengan prinsip wetmatigbestuur, dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam tindakan pemerintahan 

yang dapat berakibat pada pelanggaran terhadap sejumlah hak kebebasan dan 

persamaan masyarakat; dan yang lebih khusus lagi menempatkan kekuasaan 

kehakiman atau kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang merdeka dari 

pengaruh kekuasaan lain, atau terpisah secara utuh dan kekuasaan le~aslatif dan 

eksek~t i f .~~ '  

469 Montesquieu menyatakan bahwa, sumber ketidakberesan dalam penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan, adalah karena bertumpuknya berbagai cabang kekuasaan pada satu 
tangan sehingga mendorong pemangku kekuasaan untuk berbuat sewenang-wenang (Accumulatiotz 
of powers in the same h a 4  that is tyrannical mmaler). Inilah yang menjadi alasan Montesquieu, 
bahwa kekuasaan-kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu harus dipisahkan satu sama 
lain. Dalam hr.tbungan ini; Montesquieu menyatakan: ''~clhert the Ie@lntive and e.xecuti~~e powlers 
are united in the same person, or in the body of magistrates, thzre can be no liberty; because 
apprehe?rsions may cn.i.se, . . . Again, there is ?to liber fy, if the judiciary power be not sparated,from 
the 1egi.slative clrld execzrtive. Where it,joined with the legislative, the I?fe and liberty ofthe subject 
wozild be exposed to arbitrary control When it joined to the executive po~ver, the judge might 
behave with violence and oppression". Baron de Montesquieu, The Spirit . . . , op.cit., hlm. 15 1- 
152. Keadaan ini berbeda dengan yang terjadi dalam pemerintahan Islam, khususnya semasa 
Rasulullah, yang dipundaknya terpikulkan ketiga jenis kekuasaan itu, tapi tidak terjadi 
kesewenang-wenangan, malah sebaliknya melahirkan cara-cara berpemerintahan yang sangat 
menunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia, yang tidak hanya dirasakan kalangan 
umat Islam tapi juga sangat dirasakan indah dan nyamannya oleh mereka yang bukan umat Islam. 
Ini demikian, karetia prinsip kepemimpinan dalanl Islam sebagai amanah dari Allah SWT. 

470 Tnilah yang populer dengan sebutan trias politika Montesquieu atau teori peniisa.han 
tiga kehasaan pokok varlg i ~ a ~ v s  ada tialan~ negara, yairu: iegisiatir", eksekutif, dari yuaikacif. 
Montesquie, The Spirit . . . loc.c!it. 



Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan kebutuhan 

masyarakat, konsep negara hukum liberal Kant ini tidak lag  memenuhi harapan 

dan memuaskan masyarakat, sehingga muncul pemikiran untuk mengadakan 

perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dengan konsep negara hukum formal 

yang digagas Frederich Julis Stahl yang dituliskan dalam karyanya berjudul 

Pkilosop/zie des Rechts yang terbit di Jerman tahun 1878. Menurut ~ tah l , "~  unsur 

negara hukum formal diletakan pada empat ha1 pokok berikut: 

a. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 
b. untuk melindungi hak-hak asasi manusia di atas, maka penyelenggaraan 

negara hams didasarkan pada ajaran trias politika; 
c. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintahan hams berdasarkan 

pada undang-undang (welmuligbesluur) ; dan 
d. perlu adanya peradilan adrninistrasi negara yang bertugas menangani kasus 

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overizeid.~daud). 

Unsur-unsur negara hukum formal Stahl ini, tujuan utamanya adalah 

melindungi hak-hak asasi manusia dengan cara membatasi dan mengawasi 

penyelenggaraan kekuasaan negara dengan undang-undang. Artinya, negara tidak 

boleh menyimpang atau memperluas penyelenggaraan kekuasaan selain apa yang 

telah ditentukan dalam undang-undang . 

Gagasan negara hukum fonnal ini lambat laun juga tidak memenuhi 

harapan dan tujuan sebenamya dari negara hukum. Terdapat kelemahan mendasar 

yang akan dijumpai dalam praktik, khususnya inenyangkut prinsip 

wetmatigebestuur, yakni sebuah keniscayaan bahwa pembuat undang-undang 

tidak mungkin mampu mengatur s e l w h  kebutuhan hukum masyarakat yang akan 

terjadi di kemudian hari. Akibatnya, terjadi penyeinpitan ruang gerak pemerintah 

471 Lillat Muhatnnlad Tahis Azhari, Negara . . . , oy.cit., hlm. 66. Ni'matul Huda, Negurn 
Huklrm, Liemokr-usi ct: ,Micia1 Review, UII Press, Yogyakatta, 2005, hlm. 6. 
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dalam menjalankan kekuasaannya dalam melayani masyarakat. Karena itu, setiap 

tindakan pemerintahan yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang, 

meskipun tindakan itu nyata-nyata berrnanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 

akan senantiasa digolongkan sebagai onwetrnatrge. 

Sementara itu, tatkala seorang warga negara melakukan suatu tindakan 

yang nyata-nyata merugikan warga negara lainnya tapi karena perbuatan itu tidak 

diatur sebagai perbuatan melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut 

tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Karena itu, 

wetmatige van bestuur dapat dikatakan belum bahkan tidak dapat menjarnin 

terciptanya negara hukum yang dapat memberikan kesejahteraan, kepastian, dan 

keadilan bagi masyarakat. 

Berdasarkan kenyataan itu, muncul kembali gagasan untuk secara terus 

menerus menyempurnakan konsep dan karakternya menuju negara hukum yang 

sesungguhnya. Adalah buah pikiran Paul Scholten yang dituangkan dalam 

tulisannya berjudul VeZzamelde Gesclzrlften (1935):~~ inengemukakan paham 

negara hukum dengan membedakan tingkatan antara asas yang dianggap sebagai 

unsur terpenting, dan aspek sebagai unsur t u r~nann~a . "~  Berdasarkan 

peinikirannya ini muncullah dua asas negara hukum, dengan turunannya masing- 

masing yang meliputi: 

1. asas adanya hak warga negara terhadap negara. Asas ini mengandung dua 
aspek, yaitu: pertama, hak individu pada prinsipnya berada di luar wewenang 
negara; dan kedua, pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan 
ketentuan undang-undang sebagai peraturan yang berlaku umum. 

2. asas adanya pemisahan kekuasaan yang da~nbil dari teori trias politilia 
Montesquieu. Dalam asas kedua ini, Scholten sangat menekankan bahwa 

472 Dikutip dari Efik Yusdiansyai~, lmplikasi , op.cil., hlm. 40 
'" Muh l'ahil Azhari. Ney ra  Hukuln . y>.c.rl.. hlrn 48 



dalam rangka melakukan pemisahan kekuasaan, perlu memperhatikan peran 
serta masyarakat terutama menyangkut pembentukan undang-undang. 
Menurutnya, untuk menghindakan kesewenang-wenangan dalam 
pembentukan undang-undang, peran serta masyarakat sebagai tempat 
berlabuhnya undang-undang pasca pembentukan, merupakan sebuah 
kemutlakan. Di samping itu, juga inemberikan penekanan tentang fungsi 
hakim yang tidak hanya sebagai pelaksaixi tunggal penerapan undang-undang, 
tapi juga melakukan fungsi pengawasan terhadap undang-undang, seperti 
dilakukan Mahkamah Agun Arnerika Serikat yang padahal berjalan di atas 
paham trias politika murni. 47 f  

Piluran Scholten ini kemudian dijadlkan pijakan berpikir Scheltema dalam 
* < .  

usaha menyempurnakan konsep negara hukum yang ada. Menurut Scheltema, 

negara hukum itu hams berpijak di atas empat sendi utama, yang masing-masing 

sendi itu memiliki unsur turunannya, yaitu: 

1.  Asas kepastian hukum, dengan lima unsur turunannya sebagai berikut: a. 
asas legalitas; b. undang-undang hams mengatur tindakan dari lembaga yang 
benvenang sehingga masyarakat mengetahui apa yang dapat diharapkan dari 
ie~nbaga tersebut; c. undang-undang tidak boleh berlaku surut; d. hak asasi 
dijamin dengan undang-undang; dan e. peradilan yang bebas dari pengaruh 
kekuasaan lain. 

2. Asas persamaan dengan dua unsur tumanya sebagai berikut: a. segala 
tindakan lembaga yang benvenang diatur dalam undang-undang (material); 
dari b. adziiya pemiszhan kekuasaan. 

3. Asas demokrasi dengan tiga unsur turunannya sebagai berikut: a. hak warga 
negara untuk memilih dan dipilih; b. undang-undang ditetapkan oleh pareinen; 
dan c. pemerintah senantizsa berda dalam pengawasan parlemen. 

4. Asas pemerintahan untuk rakyat dengan dua unsur turunannya sebagai 
berih~t: a. hak asasi rnan~lsia dijamin oleh UUD; ban b. pemerifiah bijalaL!an 
secara efektif dan efisien. 

Seluruh gambaran negara hukum de Rechfsstaat di atas memberikan 

informasi yang sifatnya umuin bahwa esensinya terletak pada pembatasan 

kekuasaan negara dan/atau pemerintah dalam memasuki urusan-urusan individu. 

Negara harus membatasi diri dalam menciptakan ruang bebas, sehingga kekuatan 

individu atau lnasyarakat dapat tumbuh dan berkembang tanpa pembatasan 

474 Paul Scholten, k'erzamelde Geschrifieti, Zwoll, W.E.J.Tjeng Willink, Deel 1, 1949, 
hlm. 383-384 Dala~n Ihid, hlm 48-49 



negara. Itulah sebabnya, pada tahapan ini negara hukum disebut menganut paham 

liberal-democratisce rechtsstaat atau demokratische re~htsstaat:~~ yang 

mengandung arti bahwa negara dan pemerintah yang kategori terbaik dalam 

hubungannya dengan kehidupan masyarakat, adalah yang paling sedikit memasuki 

ruang-ruang kebebasan inasyarakat (the best government is the lest government) 

atau disebut juga dengan staatsonth~uding.~~~ 

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, konsep 

negara penjaga malam atau nachwakerstaut/nachtwachterstaat berubah secara 

drastis menjadi negara kesejahteraan atau welvaarstaat atau welfare state atau 

yang dikenal juga dengan sebutan ver~orgingsstaa/~~ atau sociale re~htsstaat.~~' 

Dalan konsep negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab sosial dalam 

rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya yang baru muncul 

sehtar tahun 1933. Paham negara kesejahteraan ini didekatkan dengan model 

negara hukum kedua, the rule of law berikut. 

2. Kegara Hukum The Ruie ofLaw 

Paham negara hukum the rule of law ini mendorong kelahiran konsep 

negara kesejahteraan. Prinsip negara kesejahteraan ini, telah melahirkan inspirasi 

baru berkaitan dengan h g s i  dan peran negara di tengah masyarakat. Kalau dalam 

475 Terkutip oleh Efik Yusdiansyah, Implikasi Keberadaan . . ., op.cit., hlrn. 1 1 .  
476 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar . . ., op.cit., hlm. 1 14. 
477 Fhilipus M. Hadjun, "Perlindungan Hukum .. ., op.cif., him. 77. 
478 Istilah sociale rechtsstnat oleh Meuwissen diartikan sama dengan welvarstaat, seperti 

nampak dalam kata-katanya: " ..., de moderne sociale rechtsstaat of welvaarstaat. ... ". Lihat, 
D.H.M. Meuwissen, Elemente~t van Stnatsrecht, Zwolle, Tjink Willink, 1975, hlm. 139. Hal. 
senada juga diungkapkan oleh Couwenberg dalam kata-kata: ".. in de denrocrntisce socinle 
rechtssfanf in politicologische literntuzir angeduit nls wel~~nnrstnat of verzorgingstaat ? S .  W .  
Ccu~venberg, 440cle.r~ve C'c?r?str'!rrir>.vec? Rerhl eel? .Fmnrnr~cztic- i7m: dpiv .?4er?s, deel T, van G c r c u ~ ,  
Assen, 198 1, hlm. 41. 



paham klasik, negara dibatasi dalam arti terughoundenheid en beperking van de 

overhead, maka dalam paham negara kesejahteraan menunjukan keadaan 

sebaliknya yaitu negara berkewajiban untuk secara aktif memasuki wilayah- 

wilayah individu dan sosial, menciptakan ruang-ruang kesejahteraan bagi 

masyarakatnya. Dalam paham modem, kebebasan dan persamaan diwujudkan 

secara nyata (rule maatschappelijke gelijkheid), atas alasanbahwa tidak terdapat 

persamaan mutlak dalam masyarakat antara individu yang satu dengan yang 

l a i n r ~ ~ a . ~ ' ~  

Karena itu, dalam paham negara kesejahteraan hak sosial dan hak ekonomi 

mendapat tempat utama sebagai tugas dan fimgsi negara. Kepentingan umum 

lebih dilekatkan pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang daya 

jangkaunya berlaku secara nasional yang diwujudkan secara demokratis. Artinya, 

keterlibatan negara tidak hanya menyangkut kepentingan segelintir masyarakat 

boPjuis sebagai basis masyarakat dalam liberlaisme. Begitu pula watak undang- 

undang mengalami perubahan dari yang sifatnya ratio scripta menjadi undang- 

undang yang difungsikan sebagai instrumen hukum untuk kebijakan negara dalam 

mewujudkan kesejahteraan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~ '  

Sistem negara hukwn tlze rzde of law ini berkembang Cari daratan Inggris 

yang ditradisikan masyarakat Inggris dari kalangan masyarakat Anglo yang 

keinu&an &sebut trachsi Anglo Saksis. Pada dasamya, konsep negara hukum ini 

memiliki kesamaan cita-cita dengan konsep de rechtsstaat, concept of legality, 

479 Efik Yusdiansyah, Implikasi . ., op.cit., hlm. 43-44. 
480 Dalam hubungan ini tidak sama dengan hngsi hukum di negara dengan sistem hukum 

sosialis, yang lebih difungsikan sebagai instrumen ekonomi dan kebijakan sosial. John Henry 
-' Merryman, Civil Law Truditiorr, Stanford University Press, Stanford, California, 1969, hlm. 4 



atau etat de drort, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh hukurn dan bukan oleh 

manusia (the law wckich govern and not men).481 

Seperti diungkapkan dalam uraian sub-bab yang lalu, bahwa kedua model 

negara hukum ini memiliki perbedaan mendasar dari sisi latar belakang 

kesejarahan. Negara hukum the Rule of Law ini lahir dengan latar belakang 

konsep kedaulatan rakyat. A.V. Dicey sebagai penggagasnya, berpendapat bahwa 

the rule of law atau the supremacy of law ini diletakkan di atas omnpotence 

parliament atau supremasi parlemen yang segala produknya undisputed 

supremacy throughout the whole 

Pandangan ini hendak menegaskan bahwa kedaulatan rakyat berada di atas 

segala-galanya. Undang-undang sebagai produk ornnipotensi parlemen, dipandang 

sebagai penjelmaan kedaula'an rakyat yang diberikan tempat tertinggi dalam 

percaturan politik dan ketatanegaraan. Undang-undang adalah yang memerintah 

dalam negara. Atau dalam arti yang lain, dalam negara hukurn the rule of law 

kedaulatan rakyat dinyatakan melalui UU yang dihasilkannya yang menjadi 

pemerintah dan bukan orang (government by law and not by men). 

Dalam negara hukum the rule of law, ada tiga prinsip yang menjadi tolok 

ukurnya, yaitu: (1) supremasi hukurn (the supremacy of law); ( 2 )  persamaan di 

depan hukum (equalrty bejore the law); dan ( 3 )  adanya konstitusi yang didasarkan 

pada hak-hak perseorangan (the constitution based on individual r ~ ~ l ~ t s ) . ~ ~ ~  

Karakter lain sebagai perbedaan mendasar dari kedua model negara 

hukum itu, menyangkut keberadaan lembaga peradilan. Dalam negara hukum de 

48 1 Brower - Carlas, o$crf, hlm 36 
482 A.V Dicey, An Introduction , op.czf., hlm 183. 
481 Muhammad Tah~r hhar i ,  Negara Hukum , up.cl/., tllm 67 



rechtsstuut, dipersyaratkan adanya peradilan administrasi sebagai tempat 

mengadili pejabat administrasi dalam ha1 selama menjalankan tugas dan 

kewajibannya kemungkinan melakukan tindakan melawan h u k ~ r n . ~ ~ "  

Adanya peradilan administrasi ini inenunjukkan adanya perbedaan 

perlakuan di hadapan hukurn, yakni adanya asas forum priveligiutum atau 

peradilan khusus bag  pejabat ahninistrasi negara. Sementara dalam negara 

hukum the rule of luw, tidak memerlukan peradilan administrasi, karena rakyat 

memiliki kepercayaan penuh kepada peradilan umum yang ada untuk mampu 

mengadili siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Kepercayaan ini muncul karena dalam negara hukum the rule of law, 

dilekati tradisi penegakan hukurn yang adil dan benar (just law), sehingga 

ordinary court dianggap sangat memadai dalam mengadili para pelanggar hukum 

atas dasar equality before the law, termasuk pejabat pemerintah.485 

F. Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia 

1. Yengertian 

Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya dipaharni terlebih dahulu 

secara singkat pengertian dan ruang lingkup HAM. Dari sisi pengertian, diakui 

484 Lihat di antaranya KUH Perdata Pasal 1365 yang mengintroduksi tentang perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa (orrrechtmatrge eo~~erheidsdaaa). Pasal 1365 KHUPerdata ini, 
merupakan escape close sebelum terbentuk peradilan administrasi negara. Karena itu, apabila 
terdapat pejabat negara terindikasi melakukan tindakan melawan hukum, untuk sementara proses 
yudisialnya diselesaikan oleh hakim perdata. Dasar penerapan Pasal 1365 KUH Perdata ini, adalah 
Pasal 2 R 0 dan Pasal 101 TlTTDS 1950 yang initinya "hakim herhtasa memeriksa dan mengadili 
perkara terhadap pemerintah". Lihat M.A. Moegi Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 185. 

485 Ini yang dikenal dengan asas "eqziali~~ before the Im". Asas ini dijumpai dalam 
ketentuan PasaI27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hokum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.' Implementsi dari ketentuan ini, di antaranya 
dijumpai dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tentang "olrredrtnratige overheids h a d '  



atau tidak, istilah Hak Asasi Manusia merupakan tenninologi bahasa Arab, bahasa 

Al-Qur'an, bahkan bahasa Allah untuk manusia. Ini harus ditegaskan demikian, 

karena telah terjadi kesalahan yang sangat disengaja, bahwa istilah HAM itu 

murni pikiran Barat. 

Dalam literasi bahasa Arab, hak diartikan sebagai "kepernilikan" dan 

"asasi" diartikan sebagai "pokok atau dasar". Berdasarkan konstruksi literasi itu, 

maka HAM adalah hak-hak dasariah atau hak-hak pokok yang dimililu manusia. 

Terhadap hak-hak dasariah atau pokok ini, setiap manusia selain memiliki hak 

tapi juga kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-haknya itu. 

Dalam tataran implementasi, hak sering diartikan sebagai sesuatu yang 

sifatnya pilihan. Hak adalah kewenangan atau fungsi yang boleh dilaksanakan, 

boleh pula tidak dilaksanakan.js6 Sebagai yang sifatnya pilihan, maka pemillk 

memiliki keleluasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak atau 

kewenangannya itu, baik inenyangkut waktunya, maupun pilihan substansinya. 

Dalam Islam, hak asasi itu dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu: hak- 

hak adami atau hukuqul adami yaitu hak-hak kemanusiaan, dan hak-hak Allah 

atau hukuqullah atas manusia. Kedua hak ini berjalan seiringan antara khaliq 

dengan manusia selaku makhluq ciptaannya. Manusiz memiliki kewajiban untuk 
.: . 

memenuhi hak Allah dengan inenjalankan kewajiban yang telah ditentukan Allah 

kepada manusia. Sementara hak manusia dari Allah merupakan sesuatu yang tidak 

perlu dituntut karena menyatu dengan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia 

tidak perlu menuntut hak kepada Allah, karena Allah bertanggung jawab atas 

4RG Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kan~t~s  Besm Bahasa Indonesia, Edisi 
Kedua, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1 128, di bawah kata wenang. 



seluruh makhluq ciptaannya. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah 

mengurangi sedikitpun, hak-hak makhluknya. 

Selanjutnya mengenai hak-hak adami atau HAM, dalam Pasal 1 angka 1 

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dirumuskan sebagai: 

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang inelekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan 
anugerah-NYA yang wajib dihonnati, dijunjung tinggi, dan dilindungi 
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehonnatm atas 
perlindungan harkat dan martabat manusia". 

Sekedar pengayaan pemahaman, selain yang dikemukakan dalam UU 

Nomor 39 tahun 1999 di atas, juga disitir empat definisi yang bersifat doktrinef18' 

tentang HAM, seperti yang dikemukakan oleh: 

1. Jan Materson, Komisi HAM PBB merumuskan HAM sebagai: "hak-hak yang 

melekat pada manusia yang tanpanya inustahtl manusia dapat hidup sebagai 

manusia" (Human rights could be generally defined as those rights which are 

inherent in our nature and without it which we can not live as Izurnan 

beingL4" 

2. C. de  over:^^ mengartikan HAM sebagai "Hak hukum yang dimiliki setiap 

orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut beresifat universal dan dimiliki 

setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak tersebut 

mungkin dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan" 

- 

487 Dalanl teori ilnlu hukum tata negara, istilah doktriner atau doktrin dipahami sebagai 
ajaran para ahli di bidangnya sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran yang seksama dan 
dikembangkan dengan menggunakan dasar-dasar logika formal yang berlaku. Dalam teori ilmu 
hukum tata negara ini, doktrin diterima sebagai salah satu sumber hukum formal tata negara. Lihat 
Usep Ranawidj aj a, Huk~rrn Tola Negara Indonesia Dasur-dasari?ya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1983, him 28 

4x8 Pikdtip dari Dede Rcspada, . np.crt., hlrr? 2r3G 
489 Ce de Rover, op.cit., hlm 47. 



3. Baharuddin Lopa menyatakan bahwa: "HAM adalah hak-hak yang secara 

kodrati melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup 

sebagai manusia yang bertanggung jawab" (human rights could be generally 

defined as tlzose riglzts which are inherent in our nature and without it which 

3,490 we can not live as human being to be a responsibilities) . 

4. Sementara Al-Maududi dengan mengutip pandangan John Locke yang 

menjadi ... jnspirasi kelahiran 27ze American Declaration of Independence, 

menyatakan bahwa: "HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah 

kepada manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau 

3, 491 badan apapun . 

Dari keempat definisi, batasan, atau pengertian di atas, ada kesamaan 

perseysi dt11 inaiu~t, bahwa HAM acialah hak-hak alamiah ya~ng dimliiliki iwaiiusia 

Namun begitu perlu dipahami lebih lanjut, karena dalam perkembangannya, ada 

pemisahan jenis HAM antara yang alamiah dengan yang tidak alamiah. Mengenai 
\ 

kategorisasi HAM tersebut, akan dluraikan dalam sub bab berikut. 

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia 

;"vtei~giicuii peitclinbdlan clan prkeill'oaiigaii HAM, pada aichirrlya akaa 

sampai pada ruang lingkup HAM. Secara akademik, ruang lingkup besar HAM 

dibedakan ke dalain dua kategori, yaitu: HAM yang bersifat alainiah dan HAM 

490 Menurut Baharudin Lopa, pada kalimat "mustahil dapat hidup sebagai manusia" 
hendaklah diartikan sebagai "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung,jawab" 
Penambahan frasa "bertanggung jawab", atas alasan bahwa manusia selain memiliki hak dan 
tentunya kewajiban yang sifatnya kodrati, juga hams bertanggung jawab atas segala yang 
dilakukannya Baharuddin Lopa, AI-Qul.'clii dan Hak-Hclk Asan Manlts~a, Dana Bhakti Prima 
V a ~ a  Vnllvakarta 1996, hlm 1 

43.i Ibl'i, hlm 1-2 



yang tidak bersifat alarniah. HAM yang bersifat alamiah, setidaknya meliputi 

tiga4Y2 jenis hak pokok dari sekitar tiga belasan hak lainnya, yaitu: hak hidup; hak 

merdeka; dan hak beragama.493 Ketiga hak ini memililu sifat pemaknaan tiga 

adalah satu, dan satu adalah tiga (three In one). Nanun begitu, untuk kepentingan 

pemahaman dan penalaran agama secara komprehensif, di antara ketiga hak 

tersebut terdapat satu hak paling penting dan fundamental pada manusia, yaitu hak 

kemerdekaan."' Dikatakan hak kemerdekaan inilah yang menjamin kedua hak 

77 495 alamiah lainnya dapat dijalankan manusia dengan "sempurna , yaitu manusia 

menjadi dapat hidup secara bertanggung jawab. 

Hak kemerdekaan disebut hak pokok atau hak induk dari hak alamiah, 

karena esensi manusia diletakan tidak pada hidupnya semata, melainkan dalam 

hidupnya itu untuk apa. Rasulullah bersabda bahwa "klzoerunnus anfa'uhum 

 inna as".^^^ Sabda Rasulullah ini hanya dapat dilakulcan oleh mereka yang 

menyadari akan adanya kemerdekaan pada dilinya untuk menjalani hidup dan 

kehidupannya. Hidupnya akan bermanfaat, jika kemerdekaannya dijalankan 

492 Ketiga hak ini disebut alamiah, karena keberadaan dan melekat pada marmsia, tidak 
memerlukan prasyarat apapun, terutama syarat keberadaan negara. Ketiga hak itu melekat pada 
manusia, di mana pun saja rnanusia itu ada. Tidak ada urusan dan hubungan apa pun dengan 
keberadaan Negara. 

493 Dalam hemat penulis, jenis hak asasi alamiah hams diukur dengan ajaran agama, 
khuc~!snya Ts!am. Dalarn ajaran Tslam, dikern!rkakan oleh .A!-MAududi, setidaknya ada tiga helas 
hak, meliputi: hak atas keselamatan jiwa; atas keamanan hak milik; kehormatan diri; kehidupan 
pribadi; terlindung dari kedzalirnan; hak untuk rnengkritik (al-amru bil ma ruf; wan-rtahyu 'arzil 
munknr); kebebasan berkumpul; kebebasan beragama; bebas dari penindasan agama; hanya 
bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri; bebas dari kejahatan fitnah; hak atas bantuan; dan 
mendapatkan perlakukan yang sama dari Negara". Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dm 
Kerujcru~z: Kunsep Pernerintcrhcrn Islctm sertu Stridi Kritis teri~crdup Kerujuun Bani Umqyuh dun 
ha~ii  Abbas, Cetakan I, Karisma, Bandung, 2007, hlm. 70-74. 

"' Muhammad 'Inladuddin 'Abdulrahim, Islu~ln Sister11 Nilrri Ibrpa~iir, Genla Insani Press, 
Jakarta, 2002, hlm. 8. 

495 Ibidenz. 
"' Hadits Riwayat Jabir dalam Musnad, Al-Qodho'i Juz 2, hlm. 223. 



secara proporsional, tepat, dan benar. Untuk melihat ha1 ini, perlu dikaitkan 

dengan kehidupan abadi nanti.497 

Untuk menuju kehidupan abadi, inanusia dihadapkan pada dua pilihan 

jalan, syar dan klzoa. Ujung kedua jalan itu sudah jelas, neraka dan surga. Tidak 

ada jalan alternatif yang berada di antara syar dan khorr. Karena pilihannya hitam 

putih, maka jalan mana yang dipilih, akan menentukan apakah manusia itu 

bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika jalan syar yang menjadi pilihannya, 

dapat dipastikan manusia itu tidak memberi manfaat apa pun, baik bagi dirinya 

maupun bagi orang lain. Tapi ketika jalan klzoir yang jadi pilihannya, dapat 

dipastikan manusia itu akan berusaha memberi manfat, paling tidak untuk dirinya 

sendiri. 

Begitu pula, ketika hak kemerdekaan ini dikaitkan dengan hak-hak 

kenegaraan, seperti pemilu. Asas luber-jurdil dalam pemilu, hanya bermanfaat 

positif, jika dijalankan oleh mereka yang dalam dirinya ada kemerdekaan. Ada 

manfaat negatif yang akan dipetik dari mereka yang tidak menyadari ada 

kemerdekaan pada drinya dalam merealisasikan asas pemilu, yaitu "money 

politics ". Manfaatnya hanya untuk dirinya memperoleh uang suap, dalam waktu 

yang sesaat. Tapi bagi kehidupan sosial kenegaraan, money politics memililu 

bahaya yang amat sangat dahsyat. Money polrtics akan membunuh karakter 

bangsa, akan mendorong maraknya kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisine, 

497 "Walal akhirotu khoirullaka mind ula" (kehidupan akhirat lebih baik dari pada 
kehidupan dunia Qur'an Surat .Ad-Dhuha (Q S 93 4 )  "Frnql)~:.nc!I ntitrqola d z m t i n  
khoiroyyaroh, wamqya 'ma1 mitsqoln dzarrotiri sharroyyaroh" (Barangsiapa yang mengerjakan 
kebaikan sebesar dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya, dan barang siapa 
mengerjakan keburukan sebesar dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula Qur'an 
Surat Az-Zalzalah (Q.S 99 7-8) Tiga firman Allah di kedua Surat di atas, hanya akan memberi 
manfaat kepada nlanusia yang pada dirinya lrlemiliki kelnerdekaan Tanpa trlenyadari ada 
keme~dekaan. d ~ a  tidak tahu apa v a n  harus dilakukan. dan tidak tahu apa yang akan dia dapatkan 



yang ujungnya menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara. Negara akan dipimpin oleh mereka yang tidak inemiliki tanggung jawab. 

Mereka duduk dalain kekuasaan semata-mata karena formal mendapatkan 

dukungan rakyat lewat pemilu. Maka ketika pengurus urusan negara sudah 

dilakukan oleh mereka yang bukan ahlinya, seperti karena membeli (money 

politics), karena pengkhianatan (penipuan), perebutan (bukan karena alasan 

syar'i), perkoncoan (nepotisme), itu sudah masuk pada ruang yang disabdakan 

,t 498 Rasulullah SAW., 'ffantadiru syaah . Namun begitu, penulis yakin, jalan ini 

bukan dan tidak akan dipilih oleh bangsa Indonesia. Untuk itu, sudah saatnya 

bangsa ini segera berbenah diri untuk persiapan menghadapi kehidupan yang lebih 

kompetitif lagi, untuk tetap menjadi pemenangnya. 

Adapun jenis HAM non alamiah, adalah hak-hak yang secara kodrati 

memang dimiliki manusia, bpi untuk mendapatkannya memerlukan syarat-syarat 

limitatif yang umumnya ditentukan negara. Di antaranya, syarat menjadi warga 

negara dan sejumlah syarat lain yang mengikutinya, sekurang-kurangnya meliputi 

seperti: telah cukup umur; atau tidak sedang dicabut haknya berdasarkan 

peraturan penmdang-undangan yang berlaku, atau karena putusan pengadilan 

yang berkekuatan tetap; tidak pernah inelakukan pengkhianatan terhadap negara; 

dan syarat-syarat lainnya. 

Barangkali hak-hak inilah yang lebih tepat dinyatakan berlaku universal. 

Semua negara secara universal akan memberikan hak-hak non alamiah ini, hanya 

kepada warga negaranya. Seperti nanti akan dijumpai dalam urian terkait dengan 

498 "Dalam ha1 suatu urusan sudah dilakukan oleh bukan ahlinya, tunggulah saab 
kehancurannya". Hadits riwayat Bukhori, Bab Man Saala I, tentang Imam, Juz 1, hlm. 21. 



pertumbuhan dan perkembangan HAM, sejumnlah hak akan diakui ada pada 

manusia, jika manusia itu memiliki status warga negara. 

3. Sejarah Pertumbuhan Hak Asasi Manusia 

Barat mengkonsepsikan bahwa HAM itu inengalami pertumbuhan dan 

perkembangan seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. Dalam berbagai 

literatur Barat, yang juga dikuti oleh penulis-penulis di belakangnya, baik sesama 

penulis Barat atau pun penulis Timur, pemiluran HAM selalu didekatkan dengan 

Magna Charta 12 1 5.499 

Tapi, mengawali pemikiran HAM Barat dari Magna Charta ini, tidak 

diterima oleh sejumlah pemilur HAM Barat l a i n ~ ~ ~ a . ~ "  Mereka berdalil, Magna 

Charta tidak menjamin dan memberikan hak apapun kepada masyarakat. Piagam 

itu hanyalah semacam perjanjian pembagian kekuasaan antara raja dan para baron 

(kaurn bangsawan), yang isinya bahwa raja akan inelindungi hak-hak para baron, 

dalam bentuk tidak akan mengeluarkan kebijakan kerajaan yang memberatkan 

para baron.jO' Mengenai perlindungan kepada rakyat, sama sekali tidak 

tercerminkan di dalarnnya. 

499 Baharuddin Lopa, op.cit., hlm. 2. Sementara menurut pandangan barat (Inggris), 
Magm Chartcr 1215 ini sebetulnya hanyalah merupakan kompromi pembagian kekuasaan antara 
Raja John dan kaum bangsawan lnggris Namun disebut cikal bakal, karena dari sebagian isi 
pembagian kekuasaan itu kemudian dalam BIN of Rights 1689, dijadikan ketentuan yang 
melindungi hak-hak atau kebebasan dasar individu. Scott Davidson, Hnk A m i  Mnincsra: Sejarah, 
Teori, h n  Praktek &lam Pergaulan Jnten~asional, Tejemahan A. Hadyana Pudjaatmaka, 
Cetakan ertarna, Cirafiti, Jakarta, 1994, hlm. 2. 

Scott Davidson seperti halnya Weston, lienkin, Tay, dan Szabo, m e n y a t h  kelim 
mengawali perhatian Barat terhadap HAM dari Magna Charta. Yang benar adalah dari piagam 
khusus tentang HAM, yaitu Bill qf R~ghis Scott Davidson, opeit., hlm 2, 253 

501 Umumnya, hal-ha1 ini menyangkut pajak dan tentara Seperti diketahui, kehidupan dan 
kelangsungan hidup kerajaan pada waktu itu, adalah sokongan para huron berupa pajak, atau 
~ilengi~innkan telltala u~ltuh be~peiang yang hasil ujungnya niemperoiei~ lla~ta pampasdn pe~ang, 
untuk niemenuhi kebutuhan pembiayaan kerajaan 



lqamun demikian, Magna Charta tetap kontributif dalarn rangka 

mengenali pemahaman Barat menyangkut HAM. Di antaranya, dengan lMagna 

Charta lahir prinsip pembatasan kekuasaan, bahwa raja bukan lagi jabatan yang 

kebal hukum, melainkan setiap tindakannya harus dipertanggungjawabkan secara 

hukum kepada parlemen. Pembatasan ini kemudian melahirkan doktrin, bahwa 

"semua manusia sama di depan hukurn (equality before the law)." 

Sementara titimangsa awal yang diterima oleh sebagian besar pemikir 

HAM Barat, adalah piagam resmi hak asasi manusia yang dimuat dalam Bill of 

Rights. 1689.~'~ Dalam Bill of Rights ini, dlkukuhkan prinsip persamaan, sebagai 

dasar untuk tegaknya hak kebebasan dan kemerdekaan. Dikatakan, mustahll 

kebebasan dan keinerdekaan sebagai dasar HAM akan tenvujud dalain kehidupan 

manusia, jika tidak ada hak persamaan di antara sesama manusia.jo3 

Sejak saat itu, berturut-turut lahir konsep terkait HAM, yakni ajaran trias 

politika John Locke di Inggns le~vat buku terkenalnya Two Treatises on Civil 

Government (1690)~~~ '  Montesquieu di Perancis lewat karyanya L Esprit des Loi- 

The Spirit of Law (1748):05 dan Jean Jacques Rousseau tentang kontrak sosial 

(the social contract) 1762:06 sebagai penvujudan nyata adanya persamaan, 

kebebasan, dan kemerdekaan. Disusul kemudian dengan Declaration of 

Independence Amerika Serikat, 178'7 

'02 Asal-usul Bill of Rights sendiri adalah "An Act Declaring the Rights and Liberties of 
the Subject andSettiiig the Succession ofthe Crowit" (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula 
d.m tata Czra Suksesi R~jz).  !-!a ini nrercpek= hasi! perjuang~c pslernm me!zwa:, 
penlerintahan raja-raja wangsa Stuart yang memerintah secara sewenang-wenang yang teriadi pada 
abad ke-17. Ibidem 

503 Baharuddin Lopa, op.c/f., hlm 3 
504 J J. Von Schmid, op.cr/., hlm. 148 

Ibid, hlm. 169 
506 Jean Jaques Rousseau. op cit . hl~n xiii 



Berdasarkan kenyataan itu, jelas bahwa secara faktual dan tidak dapat 

dibantah, kalau Barat memikirkan tentang HAM itu baru terjadi di akhir abad ke- 

17 atau tepatnya barn 327 tahun yang lalu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, 

bahwa memahami HAM itu, tidak dalarn tataran sejarah dan konsep, tapi justern 

hams melalui hal-ha1 yang bersifat kenyataan dan berkaitan dengan keadaan saat 

ini. C. de   over^'' misalnya, menyatakan bahwa perhatian Barat secara sungguh- 

sungguh tentang pentingnya perlindungan HAM yang terjadi hari ini, itu akibat 

dari terjadinya Perang Dunia Pertama. Sebelum itu, perhatian Barat tentang HAM 

berada pada posisi status quo. Artinya, barn sekitar 97 tahun yang lalu. 

Sementara setelah Perang Dunia Pertama (PD-I), tuntutan perlindungan 

HAM secara internasional dan universal menjadi penting, karena alabat-akibatnya 

menimbulkan darnpak traumatik mendalam dan berkepanjangan yang diderita 

urnat manusia, dan ketakutan manusia pada umumnya yang notabene tidak 

memiliki urusan apapun dalam kancah PD-I itn508 

Seperti diketahui, PD-I ini diakhiri dengan ditandatangani perjanjian 

Versailles pada Konferensi Perdamaian Paris 19 19. Sebagai realisasi 

pengakhirannya, dibentuk lembaga internasional bernama Liga Bangsa-Bangsa 

(LBB) dan Badan Perbunhan Internasional (Internationul Lubour Organization- 

ILO). Tuj uan utama pembentukan kedua badan internasional ini, adalah 

"menggalakan kerjasama internasional dan untuk mencapai perdamaian dan 

77 509 keamanan internasional . Hasilnya, LBB ini juga gaga1 bekerja sesuai dengan 

507 C. de Rover, To Serve h Tc) Frolecf: Acuan Universcil Peiiegc~kur~ HAM, RajaGrafindo 
Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 49. 

508 Ibidem. 
509 Ibidem. 



tugasnya, terutama mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Karena tidak 

berhasil mencegah dan PD-I1 terjadi juga, akhimya pada tanggal 18 April 1946 

LBB dibubarkan, setelah sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 1945, dunia 

membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."' 

Pada dasamya, tujuan utama didirikan PBB dan LBB sama, yaitu 

menciptakan kerjasama internasional dalam rangka perdamaian dan keamanan 

internasional dan nasional masing-masing negara anggota. Setelah berakhir PD-11, 

14 Agustus 1945, kebutuhan perlindungan HAM menjadi tidak dapat ditawar lagi, 

terutama karena traumatik yang dirasakan masyarakat. Karena tuntutan 

perlindungan HAM menjadi sangat urgen, maka pada akhirnya pada 10 Desember 

1948, PBB secara resmi mendeklarasikan Piagam Umum Hak Asasi Manusia 

Sedunia IJniversal Declaration of Human Rights (UDHR). 

Sementara mengenai Islam, yang oleh Barat selalu dianggap sebagai 

agama yang miskin dengan konsep HAM, justeru lebih nyata memililu perhatian, 

sekaligus telah melakukamya. Islam adalah agama atau dien yang sarat dan 

lengkap dengan muatan HAM. Lebih dari itu, HAM bukan hanya konsep tapi 

sudah diterapkan dalam kenyataan kehidupan manusia lebih dari 1.400 tahun yang 

lalu. Atau lebih dari 600 tahun sebelum lahlr peradaban Barat yang baru dimulai 

sekitar abad ke- 13. Artinya, Islam sangat komitmen dan konsekwen dengan 

pengakuan dm perlindungan HAM. Bagi Islam, HAM adalah instrumen pokok 

dan fundamental kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, kapan 

pun dan dalam keadaan apapun. 

Ibidem 



Peristiwa yang paling nyata komitmen Islam terhadap HAM, adalah 

mengangkat derajat kaum yerempuan5'1 dari kehinaan yang dipertontonkan kaum 

jahiliyyah,512 sekaligus proklamasi Islam sebagai dien penyempurna.513 Karena 

itu, seandainya benar di Barat ada pengakuan dan perlindungan HAM, maka dapat 

dipastikan itu rnerupakan kelanjutan dari keberadaan dan praktik perlindungan 

HAM dalam Islam. Keinuliaan dien Islam tentang HAM, adalah pengakuan 

bahwa setiap manusia tidak dilihat dari sisi etnis, golongan, bangsa, terrnasuk ciri- 

ciri fisik lainnya, melainkan semata-mata karena standar ketaqwaan manusia 

"' Meski sudah ada risalah langit berupa Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa 
Almasih, sebagai Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh ummat Islam, tapi kehidupan sosial 
yang terjadi justeru mempraktikan kehidupan jahiliyah. Malah kejahiliyahan itu, kemudian 
diadopsi sebagai praktik dan mitos dalam budaya China klasik yang menyatakan bahwa 
perempuan itu, bukanlah jenis makhluq manusia. Lihat Quraish Shihab, Wawasa~z Al-Qzrr'an, 
TMrir .Mmicifi'J ntos Pelhognz PersonIoi? {lmot; Mizan, Randung, 1998, Cetakan VTTT, hlm. 296- 
297. 

512 Salah satu praktik jahiliyyah pa& waktu itu adalah tidak adanya tempat bagi kaum 
perempuan untuk hidup. Rata-rata bayi yang dilahirkan berjenis perempuan, akan diakhiri 
hidupnya pada waktu itu juga. Karena itu, diakui atau tidak, era jahiliyyah yang terjadi dan berada 
dalam rezim agama langit Nasrani di bawah tuntunan Nabi Isa Al-Masih dengan kitab Injilnya, 
dan rezim agama langit Yahudi di bawah tuntunan Nabi Musa as. dengan kitab Tauratnya. Karena 
itu, tidak keliru kalau juga dikatakan bahwa kedzaliman-kedzaliman terhadap hak-hak 
kema~iusiaan, kliususiiya kaum perempuarh merupakan warisan dan praktik dari kedua rezim 
agama langit tersebut. Namun uraian tersebut bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa kedua 
agama langit i ty mengajarkan dan melegalkan kedzaliman terhadap hak-hak kemanusiaan. Itu 
tejadi semata-mata karena kedzaliman para pengikutnya, karena de~gan sengaja menginkari 
kebenaran ajaran dari kedua kitab tersebut. 

513 - ~ a n a a  keiahiran risaiah iangit terakhir, aijuinpai daiam Surat A-'Aiaq [Q.S. 96 : 1-51. 
Risalah ini tejadi pada tahun 61 lM, ketika Allah mengirimkan wakyu pertama tersebut, kepada 
Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai bentuk pelantikannya sebagai Rasul Allah. Proklamasi 
ini sekaligus menandakan bahwa umat Islam wajib memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan jauh. 
5 ayat pertama Al-'Alaq ini, adalah pro~amaii intelektual dan nalar bagi umat Islam. Lihat 
Herman Suwardi, Tauhidullah. Di samping itu, Islam sebagai agama penyempurna dapat dibaca 
da lm a!-Qur'an Surat Nmaidah (Q.S. 5 3 ) .  Dalam firman tersebut Allah menjelaskan, bahwa 
Islam adalah agama penyempurna dari seluruh agama langit sebelumnya. Dalam hemat penulis, 
makna penyempurna berada pada bangunan segi lima sama sisi, yaitu: pertama, agama ini pada 
dirinya sendiri adalah agama yang sempurna; kedtia, sebagai agama sempurna, agama ini sesuai 
dan sangat menjunjung tinggi fitrah manusia; keiiga, agama ini memuat hal-ha1 baru yang belum 
pernah diturunkan sebelumnya, karena belum ada manusia yang mernerlukan bimbingannya; 
keemuut, agama ini menghapuskan risalah-risalah agama langit terdahulu yang hertentangan 
dengan kesernpurnaan dirinya dan fitrah manusia; dan kelinza, agama ini adalah fitrah bagi selurull 
manusia dan seluruh inakhluq yang bukan manusia, Wama arsalilakn illa rahmatan lil alamin 



kepada Allah SWT?'~ sebagai satu-satunya standar yang sangat obyektif, benar, 

dan adil.'" 

Untuk itu, paling tidak ada dua perbedaan mendasar antara Islam dengan 

Barat menyangkut HAM, yaitu: sifat keberlakuan atau penerapan HAM; dan 

menyangkut perturnbuhan dan perkembangan HAM. Keduanya diukur dengan 

standar subyektifitas, yang berupa: Pertarnu, menyangkut sifat keberlakuan dalam 

penerapan HAM. Barat mengkonsepsikan bahwa HAM adalah hak milik yang 

bersifat universal. Di mana pun saja, HAM hams dipahami dan berlaku ~ a m a . ~ ' ~  

Sifat universal ini ditentukan sangat subyektif, bertentangan dengan kenyataan 

dan kebutuhan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ' ~  Kedua, mengenai pertumbuhan dan perkembangan 

HAM. Barat membedakan ke dalarn jenis-jenis HAM berdasarkan generasi. 

Konsep pemikiran Barat tentang HAM, mengikuti gagasan Karel Vasak bahwa 

HAM turnbuh dan berkembang berdasarkan slogan kebebasan, persamaan, dan 

514 Lihat., perhatikan, baca, selanjutnya tafakuri Surat N-Hiijurot [Q.S., 49:13]. 
Sesungguhnya manusia yang paling mulia di atara banyak manusia (laki-laki, perempuah, bangsa, 
dan suku ang ada), hanyalah mereka yang paling bertaqwa kepada-NYA. 

Sifat universal HAM dalam konsep Barat, ditentukan menurut standar Barat. Berbeda 
dengan cara Barat memahami HAM, sama artinya dengan tidak memiliki pemahaman tentang 
HAM. Ini suatu keadaan yang tidak mungkin terjadi. Karena itu, ketika banyak kebijakan Barat 
yang dirasakan merugikan Indonesia karena tidak menggunkan standar HAM mereka (subyektif), 
menggambarkan bahwa standar HAM yang ditetapkan menurut ukuran kepentingannya, bukan 
kuena rasa kebersamaaor~ya. S t a i i d ~  yaatlg jeias-jeias metiggainbai-hi keticiakbenai-aii daii 
ketidakadilan. Namun begitu, untuk ha1 ini penulis pahami bahwa sampai kapan pun, "walan 
tardlo anknl yahtrdu wala nashoro, hatta tatabi 'a milnntahzrm ". Tidak akan pernah ridlo mereka 
yahudi dan nasrani kepada umat Islam, sampai umat Islam mengikuti tradisi (milah) dan keinginan 
mereka. al-Quran Surat Al-Baqoroh (Q.S. 2: 120). 

51"stilah "universal" dalam memahami HAM lebih fokus pada tataran implementasi. 
Lihzt pertimbang~n lima d a ~ .  enam dari C?s;r?li!~e..snl Dec!omt?on qf f?!~mafi Rights. Di situ 
dimaknakan, bahwa universalitas HAM itu berlaku sama di mana pun saja. 

'I7 Universalitas HAM yang paling nyata adalah partikularistik. Tidak ada yang universal 
"asli", sehingga lebih tepat disebut "universal partikularistik", yakni penerapan HAM itu tunduk 
dan didasarkan pada sistem nilai sosial dan budaya masyarakat masing-masing. Lihat Muladi, 
"Penegakan EIak Asasi Manusia dalam Hukurn Positif Indonesia", dalam KOMNAS HAM, Huh? 
Asasi Mmlusia ~ T I U I ; I  Perspekf~f B I I ~ ~ L I  Indoioilesiq Gramedia, Jakarta! 1977> klm. 8 1. Lihat pula 
Bagir Manan (Ed.), Kedaz/iafarz Rabat, Hak Asasi Manzlsia, &TI Negara H~lkzrrn, Gaya Media. 
Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 1 16. 



persaudaraan. Ketiga slogan tersebut menggambarkan jenis-jenis generasi HAM 

yang ada dan muncul kemudian mewakili generasinya.518 

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka HAM generasi pertanza lahir atas 

dasar "kebebasan", diwakili oleh hak sipil dan politik, dan hak inQvidu untuk 

bebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa; HAM generasi kedua, lahir atas 

dasar "persainaan", diwakili oleh hak-hak ekonomi, sosial, budaya, hak yang 

menjamin bahwa setiap warga negara mampu mengembangkan kemampuannya 

secara maksimal; dan HAM generasi ketiga lahir atas dasar "persaudaraan", 

diwakili oleh hak-hak s ~ l i d a r i t a s . ~ ~ ~  Khusus untuk HAM generasi ketiga ini, 

hanya akan menjadi kenya4m, jika terbangun jalinan kerjasama internasional. Itu 

deinikian, karena hak-hak ini tidak berdiri sendiri-sendiri dalam mewujudkannya, 

melainkan harus dengan cara bekerjasama di antara berbagai bangsa yang ada d 

dunia. Artinya pula, bahwa hak-hak itu tidak akan pernah tenvujud, jika hanya 

didasarkan pada kebijakan konstitusionai suatu negara.520 

Pembedaan jenis-jenis HAM berdasarkan perkembangan generasi ini, jelas 

menunjukkan perbedaan pemahaman HAM menurut Islam. Dalam Islam, ketiga 

dasar HAM "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan" ini, merupakan satu 

kesatuan generasi, yaitu generasi kelalman makhluk sebagai mznusia. Setiap 

kelahiran manusia, akan disertai dengan sejumlah hak yang melekat dengan 

Scott Davidson, op.cit. hlm. 8. 
519 Dalam referensi barat, hak generasi ketiga ini meliputi: "hak atas penetuan nasib 

sendiri; hak atas pernbangunan ekonomi dan sosial; hak untuk berpartisipasi dan rnernperoleh 
manfaat dari dalamnya; hak atas perdamaian; hak atas lingkungan hidup yang sehat; dan hak atas 
bantuan kemanusiaan". Hak-hak ini baru lahir antara sepertiga pertama sampai dengan pertengan 
abad ke-20 Tepatnya pasca perang dunia ke-11, ketika barat menetapkan piagam UDHR tahun 
1949. Namun begitu, ternyata UDHR juga memuat ulang seluruh HAM dari ketiga generasi yang 
ada I b d  hltn 61-62. 
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sendirinya, baik hak yang bersifat alamiah maupun hak yang tidak bersifat 

alarniah. Seluruh hak yang lahir dengan dasar generasi-generasi di atas, termasuk 

ketiga dasar generasinya pun, lahir bersamaan dengan kelahiran manusia. Hal itu 

demikian, karena dalam pandangan Islam hak-hak itu melekat secara inheren. 

Kalau pun kemudian ada jeda antara "kepemilikan"52' dan penerapan, itu 

hanya soal waktu terpenuhinya prasyarat yang ditentukan. Misalnya hak politik, 

hak sosial ekonomi, hak budaya, dan hak-hak sejenis lainnya. Itu semua baru akan 

dinikmati warga negara, jika telah cukup umur untuk melakukan atau tidak 

melakukannya. Dapat melakukan, karena tidak sedang dicabut haknya untuk 

melakukan. Sementara menjadi tidak &pat melakukan, karena dilarang oleh 

undang-undang untuk melakukannya. 52' 

Karena itu, hak-hak yang dinyatakan mewaluli suatu generasi, seperti hak 

yang lahir atas dasar "persaudaraan", yang berupa hak atas bantuan kemanusiaan, 

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa hak ini merupakan hak dasariah yang 

lahlr secara bersamaan dengan keseluruhan hak 1aim1~a.j~~ Begitu pula dengan 

hak untuk hdup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Al-Qur'an dengan tegas 

menyatakan bahwa burni adalah sumber kemakmuran bagi kehtdupan manusia. 

Dalaill Islem tidak dikenal 11& nlilik atas &CI. Pemilik HAM dalam Isla~l  adalah 
tunggal, ya i t~~ Allah SWT. Manusia hanya mendapatkan hak untuk sekedar "hak guna pakai", 
sesuai dengan firmannya: "u~ania kholaqtul Jinna wal Insan, Illa l i p  'blidtcn ". al-Qur'an Surat al- 
Dzariyat (Q.S. 5156). 

522 Pembatasan dengan UU ini, menunjukkan bahwa hal-ha1 obyektiflah yang mendasari 
pembatasan hak seseorang, bukan hal-ha1 subyektif yang terkesan adanya kesewenang-wenangan 
dalam membatas! hak seseorang. Prinsip ini sejalan dengan al-Qur'aq dan Ts!am, bahwa setiap 
tindakan hams melahirkan keadilan, dan itu hanya akan terwujud, jika melakukan tindakannya itu 
selalu atas dasar nilai-nilai obyektifitas yang ada. 

523 Perhatikan Al-Qur'an Surat Adz-Dzaariyaat [Q.S. 59:19], Allah berfirman: "Dan pada 
harta-harta mereka ada hak untuk orang ~niskin yang tidak memiliki apa-apa, untuk dipenuhi, 
kebutuhan dan keperluan hiduy mereka". Lihat juga Surat Al-111saan [Q.S. 76:8] "Dan mereka 
menlberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. anak yatim. dan orang van9 
ditawan7'. 



Tapi dalam mengolah bumi, tidak boleh dengan cara merusak, karena itu akan 

merusak lingkungan hidup dan sekaligus akan merusak tatanan kehidupan 

manusia itu sendiri.j2" 

Belum lagi, ketika diketahui ternyata bahwa hak-hak itu tidak berdiri 

sendiri, tapi hams dijalankan berbarengan dengan KAM dan TAM. Makin tampak 

bahwa HAM bukanlah sesuatu yang dapat dengan leluasa diterapkan: sehingga 

cenderung disalahgunakan atau disalahartikan atau bahkan disalahtujuankan. 

Dalam penerapan HAM ada KAM dan TAM sebagai instrumen pengendali, ketika 

seseorang melaksanakan haknya. Artinya, ketika seseorang merasa memiliki hak, 

maka untuk menjalankan haknya, terlebih dahulu perlu mempertanyakan kepada 

dirinya tentang kewajiban dan tanggungjawab yang munglun timbul akibat 

melaksanakan haknya. Inilah idealitas kepemilikan dan pelaksanaan HAM yang 

seharusnya selalu mempertimbangkan KAM dan  TAM.^^^ 

Untuk mempemudah analisis selanjutnya, perlu terlebih dahulu dibahas 

pengertian dan makna kewajiban dan tanggung jawab itu. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendldlkan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, memberikan tiga makna terkait fiasa kcwajiban, yaitu: a. "sesuatu" 

yang diwajibkan; b. sesuatu yang hams dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas; 

524 Allah berfirman, ''Jan~anlah kalian rusak alam ini, setelah aku memperbaikinya". 
Lihat Al-Qur'an Surat Al-'Araf (Q.S. 756, 85). 

525 Dalam hubungan ini dinyatakan dengan tegas oleh Usep Ranawijaya, bahwa tidak ada 
satupun urusan yang dapat dilepaskan dari kewajiban bertanggungjawab, apalagi urusan negara.~ 
Artinya, melaksnakan hak pun merupakan sesuatu yang hams disertai dengan rasa tanggung 
jawah. Dalarn kehidupan negara, tangsung jawah terdekatnya ada!ah kepada warga ngara ,  Da!arn 
keseleuruhan kehidupan, jauhnya dengan segala kepastiannya, adalah kepada Allah SWT. sebagai' 
pemilik seluruh hak yang ada pada manusia. Inilah yang disabdakan Rasulullah SAW. bahwa 
"setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemirnpin akan dimintai pertanggungjawabannya di' 
hadapan Allah SWT.". 



dan c. huk., "tugas lnenurut hukum". Makna asasinya, kewajiban itu inerupakan 

sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan. 

Sementara frasa tanggung jawab diberikan dua makna, yaitu: a. keadaan 

wajib inenanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, boleh 

dipersalahkan, diperkarakan dsb.); b. huk., fungsi menerima pembebanan, sebagai 

akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. 

Adapun menurut doktrin ilrnu hukum, Notonagoro mengartikan kewajiban 

sebagai "beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan hanya oleh 

pihak tertentu, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, atau yang pada 

prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan". Sementara 

tanggung jawab adalah beban yang hams dipenuhi kepada pihak lain, sebagai 

akibat melakukan sesuatu tindakan.526 

Keadaan itu berlaku pula untuk melihat pelaksanaan HAM di bidang 

politik. Pemilu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, merupakan hak 

warga negara. Berdasarkan kaidah tata bahasa Indonesia, hak diartikan wewenang 

dan fungsi yang melakukan atau tidak melakukannya, bersifat pilihan atau 

fakultatifSz7 Artinya, dilakukan atau tidak dilakukan, mengandung akibat hukum 

yang sama. 

Keadaan itu tampak jelas dalam praktik pemilu. Dari setiap peinilu yang 

terselenggara, selalu terdapat kelompok masyarakat yang golput. Adanya 

kelompok "golput", membuktikan bahwa memberi suara dalam pemilu adalah 

hak. Karena itu, mereka berkeyakinan tidak akan ada tuntutan hukum apapun 

- 

526 Notonagoro, 
527 Itfiu, catatan kaki No. 5 1 1, hlm. 191. 



kepada mereka yang golput. Masalahnya, tepatkah untuk menyatakan bahwa 

memilih dalam pemilu itu sebagai hak yang fakultatif dalam melakukannya. 

Dalam uraian sebelumnya telah disinggung bahwa HAM itu memiliki 

saudara kembar KAM dan TAM yang berfungsi sebagai instrumen pengendali. 

Maksudnya, meskipun HAM itu merupakan suatu hak yang fleksibel dan 

fakultatif, tapi untuk masalah pemilu dalam hubungan warga negara dengan 

negara, menjadi kurang bahkan tidak tepat untuk mengkategori hak memilih 

hanya sebagai fakultatif. 

Deinokrasi sebagai corak pemerintahan yang menggambarkan adanya 

hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara, mengharuskan warga 

negara memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara dan dengan 

pemerintahan. Salah satu kewaj iban dan tanggung j awab terkait pemerintahan, 

adalah proses pembentukan dan penyelenggaraannya. Sebagai negara demokrasi, 

seperti dinyatakan Dahlan Thaib, rakyat itu hulu sekaligus m ~ a r a n ~ a . ' ~ ~  Karena 

rakyat hulu dan muaranya, maka menjadi sebuah keniscayaan jika kegatan 

pemilu yang melibatkan dirinya, adalah HAM, KAM, dan TAM yang 

diselenggarakan secara sinergis dan ~ekaligus. '~~ Artinya, HAM, KAM, dan TAM 

adalah hulu dan muaranya kedaulatan rakyat. 

Karena demikian, maka keterlibatan rakyat dalam pemilu dengan 

menjalankan HAM, KAM, dan TAM, merupakan suatu mekansime yang 

dilukiskan oleh David Held, Johnt Stuart Mill, Jean Jacques Rousseau, Hayek, 

dan Stuart Mill Jr., yaitu keterlibatannya dalam bentuk partisipasi, kompetisi, dan 

528 Iifrg, catatan kaki No.30, hlm 6. 
529 HAM, KAM, dan TAM adalah aktivitas politik yang harus dikerjakan dalam satu 

nafas. Dede Rosyada, HAM, . ., opcil., hlm. 201. 
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kebeba~an.~" Namun dalam meinpraktikkannya, masih memerlukan instrument 

lain, berupa kedewasaan masyarakat pemilih &lam memilih dan sikap 

kedewasaan politik dari institusi parpol dan para calon wakil rakyat yang 

diikutsert berkompetisi dalam pemilu.s3' 

4. Hak Asasi Manusia dan Pemilihan Umum 

Dari sisi perturnbuhan dan perkembangan I-LAM, masalah pemilu masuk 
- - .  

ke dalam ranah politik dan bersifat individual. Artinya, pemilu berada dalam 

kategori HAM generasi pertama, yang dilahirkan atas dasar slogan "kebebasan", 

yaitu hak sipil dan politik. Karena itu, pemilu hanya dapat terselenggara jika 

terdapat dan ada ruang bebas bagi warga negara untuk bebas menentukan pilihan, 

bebas berorganisasi, dan bebas berkehendak. Keadaan itu sejalan dengan prasyarat 

demokrasi yang inenentukan hams ada pemilihan urnum yang dilakukan secara 

bebas. Untuk Indonesia, bebas itu telah ditetapkan sebagai salah satu asas dalam 

menyelenggarakan pemilu. Maksudnya bahwa, kehendak kedaulatan rakyat tidak 

dapat dipaksakan di bawah pengaruh negatif seperti tekanan baik psikis maupun 

psikologis, intimidasi, atau berbentuk iming-iming berupa money politics seperti 

terjadi dalam seluruh jenis pemilu yang t e r ~ e 1 e n ~ ~ a r a . j ~ ~  

530 David Held, Models of Democracy, Polity Press, Cambridge, 1987, hlm. 27. John 
Markoff, o cit, hlm. 17. 

'"biam sistem pemilu Indonesia, yang berkompetisi itu adalah parpol, bukan eelon. 
Tapi karena ada pergeseran dari sistem proporsional stelsel dafiar tertutup ke stelsel dafiar terbuka, 
muali pemilu 2004 yang lalu, parpol dan calon sama-sama berkompitisi, meskipun tidak 
sepenuhnya. Hal ib-I karma ujung-~~jungnya yang menenh~kan sesenrang calon terpilih atau tidak 
terpilih, tetap ada pada keputusan pimpinan parpol yang bersangkutan. 

532 Banyak pendapat menyatakan. bahwa praktik money politics itu terjadi dan dilakukan 
secara massif di semua jenis pemilu yang terselenggara dan di semua tingkatan pemerintahan yang 
ada. Ternyata praktik ini tidak lnengecualikan dalam pelaksanaan pilkades yang meiupakan induk 
demokrasi Indonesia. Moh. Ilatta, Dcmokrasi . . ., op.cit., hlm. 30. Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran 
. . . , up.cif., hlm. 113. 



Pengaruh negatif dalam segala bentuknya itu, adalah bentuk-bentuk 

pemaksaan k e k ~ a s a a n . ~ ~ ~  Akibatnya, kehendak kedaulatan rakyat menjadi 

tercemar dan tidak dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan politik, 

meskipun seluruh keputusan politik yang dibuat, dilakukan oleh mereka yang 

terpilih dalam pemilu yang bebas itu. 

Keinginan kekuasaan itu muncul, karena dalam setiap perhelatan pemilu 

selalu terdapat orang-orang yang sedang terlibat dalam kekuasaan (zncumbent). 

Umurnnya incumbent ini tidak akan pernah mau kehilangan kekuasaan, meskipun 

dilakukan dengan cara elegan melalui pmi l  u.534 Karena tidak mau kehilangan 

kekuasaan, maka satu-satunya cara mempertahankannya adalah melalui tindakan 

negatif atau tindakan tidak patut.535 

Karena itu, sebagai aktivitas politik, pemilu merupakan kegiatan politik. 

Mekanismenya, rakyat memilih orang-orang yang dianggap cakap untuk mewakili 

kepentingan rakyat pemilih (kedaulatan rakyat). Hakikatnya, kedaulatan rakyat itu 

adalah kehendak rakyat yang menentukan dalam negara. Karena itu, yang harus 

533 Dalam kamus politik, kekuasaan selalu diartikan sebagai "kemampuan untuk 
memakcakan kehenhk dalam rangka mempengaruhi atau membentuk pihak lain menjadi 
terpengaruh dan bergantung pada pemilik kekuasaan". Dalam Ensiklopendi Indonesia Jilid 3 hlm. 
1718-1719, kekuasaan diartikan sebagai: a. wewenang untuk menin& penentangan; dan b. 
pengaruh yang secara nyata-nyata diparbsakan untuk dilaksanakan. Dari ketiga pengertian di atas, 
dapat disimpulkan hahwa kekuasaan memang diartikan lebih praktis, yaim keinginan untuk 
memaksakan kehendak kepada orang atau pihzk lain, dengan tujuan agar orang atau pihak lain itu 
menjadi terpengaruh atau bahkan bergantung kepada pemilik kekuasaan. (kursif - penulis) 

534 Ada dua cara pokok melakukan pergantian kekuasaan, yaitu: cara otokratis dan cara 
demokratis. Cara otokratis maksudnya menjauhkan orang-orang yang memerintah dengan orang 
yang akan diperintah. Cara ini dapat dilakukan melalui: perebutan kehcuasaan; turun temurun; 
kooptasi; danlatau pengundian. Cara demokratis maksudnya, mendekatkan orang yang memerintah 
dengan yang diperintah, dalam arti yang menentukan pihak yang memerintah dilakukan oleh 
mereka yang akan diperintah. Maurice Duverger, Teori dan . . . , op.cit., hlm. 13-14. Satu catatan 
lain, bahwa dalam kamus politik atau kekuasaan, dinyatakan bahwa "tidak akan pernah ada orang 
yang secara suka rela menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain". Itulal~ yang dijadikan kamus 
kekuasaan para i~lcumberlt saat hi.-, ikut kembali dalam pemilu semata-mata karena tidak mau 
atau takut kehilangan kekuasaan. 

535 I'ada tata~.an rertentu, cara negatif iru sering puia disebut "/iomo honri~ii i~ryus" 
menghaalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 



dijadikan kehendak negara adalah kehendak kedaulatan rakyat.'36 Meskipun 

ketentuan dalam UU pemilu yang ada, tidak secara tegas menyatakan bahwa 

"kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan, seperti 

dinyatakan UDHR, atau kekuasaan negara (K.RIS 1949 dan UUDS 1950), tapi 

makna hakikinya sama dengan kedaulatan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan 

Karena kedaulatan rakyat dinyatakan dalam pemilu yang dilakukan dan 

melibatkan sebagian besar rakyat Indonesia, maka pemilu menjadi sarana utarna 

mewujudkan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dalam menentukan kekuasaan 

pemerintah dan kekuasaan negara. Namun demikian, pemilu dapat mencapai 

tujuannya di atas, jika terjamin dari pengaruh negatif dalam segala bentuk dan 

artikulasinya. Manipulasi, intimidasi, dan praktik moneypolitics, adalah beberapa 

praktik yang menggeser makna pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. 

Di samping menggeser makna pemilu karena pengaruh-pengaruh negatif 

di atas, juga praktik sosial dari masyarakat melakukan semacam "golput" atau 

menolak memberikan s ~ a r a . ' ~ ~  Keadaan ini merupakan praktik yang terus 

536 Pasal 21 ayat (3) UDHR, senada dengan ketentuan Pasal 35 UUDS 1950 dan Pasal 34 
K RIS 1949. Karena itu, terlepas apakah K R1S 1949 atau UUDS 1950 yang mengutip ketentuan 
dari LILIHK, tapi yang pasti maksudnya adalah sama, bahwa kekuasaan penguasa itu harus, wajib, 
dan mutlak merupakan cerminan dari keinginan kedaulatan rakyat 

537 Inilah yang dinyatakan Khairul Fahrni, bahwa pernilu sebagai prinsip demokrasi 
prosedural untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ke dalam kekuasaan, merupakan sarana 
menciptakan akuntabilitas wakil rakyat terpilih dalam negara dengan wilayah yang luas dan rakyat 
yang banyak atau negara bangsa (natiotz state). Khairul Fahmi, op.cit., hlm. 91-92 

538 P xbetulnya pe~ lu  hati-hati ulltulr lllenyebut kelolnpok r~lasyarakat tertentu yang tiJ& 
memberikan suara dalanl pemilu Ada tiga kemungkinan seseorang tidak memberikan suara pada 
pemilu, yaitu: pel-tama masuk kategori "golput", jika seseorang atau sekelompok orang warga 
negara memang terdaflar dalam DPT, tapi pada waktunya dengan sengaja tidak memberikan suara, 
baik dengan suara blanko atau suara tidak sah, kedtm, banyaknya warga negara tidak berpartisipasi 
karena rnemang tidak terdaftar dalarn DPT, dan meskipun sudali dilakukan terobosan dengan 
n?en~g~r?a!czr! ident~tzs dlri dengz? MTP eta= Pzspcr seDagairr?zna p'ultuszr! 1.K N c m ~ r  . , n?em!ca 
tetap tidak rnemanfaatkan kesernpatan tersebut, ketlga, terdaflar atau tidak terdaftar dalarn DPT 



berlanjut dari satu peinilu ke pemilu lainnya, dan bahkan secara kuantitatif 

cendenrng meningkat.539 Oleh karena itu, apabila dalam sebuah perhelatan pemilu 

masih ierdapai keloiupok masyarakai yaig mala11 menlilili g ~ l p ~ i ,  iiu aiiinya 

pelnahalnan pemilu sebagai HAM, KAM, dan TAM, belum terinternalisasi 

sebagaimana mestinya. 

Ditinjau dari sisi sejarah HAM, pemilu merupakan salah satu hak politik 

yang lahir sebagai HAM generasi pertama. Pemilu adalah bagian penting dari hak 

politik warga negara. Prinsip pemilu sebagai hak, tuinbuh dan berkembang sanipai 

sekarang. Sebagai hak asasi politik (HAM), warga negara berpandangan bahwa 

tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu, adalah tindakan yang sah dan 

tidak bertentangan dengan hukum apapun yang ada dalarn negara. Hal itu sesuai 

dengan pengertian hak sebagai sesuatu yang boleh digunakan atau boleh tidak 

digunakan. Perkembangan kemudian, bahwa di balik sebagai hak ada kewajiban. 

Artinya, hak itu tidak berhenti pada pengertian hak di atas, melainkan menjadi 

sesuatu yang wajib digunakan, karena terkait dengan kepentingan banyak orang 

sebetulnya memang tidak tertarik untuk berpartisipasi, karena dari sekian pemilu yang telah 
terlaksana, para wakil terpilih tidak memiliki komitmen dengan kepentingan rakyat, melainkan 
lebih komitmen dengan kepentingan parpol pengusung. Kemungkinan ketiga ini penting 
diantisipasi secara seksama, karena sangat mungkin melahirkan kelompok masyarakat yang 
memang tidak peduli dengan urusan pemerintahan dan kenegaraan. Keadaan ini dapat 
dikategoribn sebagai ancarnan bagi kelangsungan demokrasi. Gntisipasi ini hams dilahkan oleh 
negara, pemerintah, parlemen, dan partai politik secara bersama-sama. 

539 Hasil lembaga survey Indonesia (LSI) sebagaimana dikutip oleh Suara Islam Edisi ke- 
147, menunjukkan ada kecenderungan peningkatan jumlah angka golput, sebagai berikut: Pernilu 
1971, 6,67%; Pemilu 1977, 8,40%; Pemilu 1982, 8,53; Pemilu 1987, 8,69%; Pemilu 1992, 9,09%; 
Pernilu 1997, 9,42. Sementara pemilu di era Reformasi 1999, mencapai 10,21%; Pemilu 2004, 
23,34%; dan 39,O 1% pada Pemilu 2009. httv://www.dakwatuna.com/2014/04/08/49256/ 
fenomena-gol~ut-dalam-uenvelengparaan-~emilu-di-indonesia-sebuah-korelasi-kaiian- 
islam-terhadao-vemi1u/#axzz430nxkDvX, diunduh, 15-03-2016. Di balik itu, tejadi penurunan 
jumlah golput pada Pernilu 2014, yaitu menjadi 24,89%. http://politik.news.viva.co.id/news/ 
readl503322-angka-golput-menurun-di-pemiu-2014 20-12-201 5. Sementara, Pemilu 1955, 
tercatat suara golput sebanyak 12,34%. httus:Nrachmatdunk.wordpress.cod2013/01/12/~olput- 
seba~ai-bentuk-partisipasi-politik-kata-sia~n/~ diunduh, 15-06-2015. 



dalam organisasi negara. Karena itu, kemudian tumbuh keyakinan bahwa 

memberikan suara dalam pemilu, merupakan kewaj iban asasi manusia (KAM) 

yang berkelindan dengan tanggung jawab asasi (TAM) setiap warga negara bagi 

kelangsungan negara. Artinya, ketika seseorang inemiliki hak memilih, tapi 

kemudian tidak menggunakan hak inemilihnya, itu saina dengan tidak memililu 

tanggung jawab sebagai warga negara.jJO 

Karena itu, menggeser pemilu sebagai bagian dari HAM, menjadi 

kewajiban dan tanggungiawab asasi, tidak hanya mengenai seseorang warga 

negara saja, tapi meluas menjadi kewajiban dan tanggung jawab asasi dari parpol, 

terutama dalam melakukan rekrutmen politik, untuk betul-betul merekrut mereka 

yang memiliki integritas dan tanggung jawab sebagai walul rakyat. Hal ini akan 

memberi outcomes positif bagi wakil rakyat terpilih, yakni mampu melepaskan 

ikatan emosional dengan parpol pengusung, atau dengan koalisi yang sengaja 

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan politik, yang nyata-nyata telah 

merugikan rakyat peinilih. Outcomes tersebut akan menjadikan wakil terpilih 

sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, bukan wakil parpol atau wakil 

kepentingan k ~ a l i s i . ~ ~ ~  

G. Perkembangan Ajaran Pemilihan Umum 

Fokus uraian bagian ini meliputi: (a) pengertian pemilu; (b) gagasan 

pemilu; (c) perkembangan praktik pemilu; dan (d) sistem dan asas pemilu. 

F.L.H. Dessauvagie dk., op.cit., hlm. 54-55. 
541 Sejak reformasi, seluruh pemilu yang terlaksana tidak pernah menghasilkan wakil 

rakyat Indonesia. Atau hanya melahirkan wakil partai koalisi dengan membentuk koalisi partai. 
Terakhir hasil pemilu tahun 2014, melahirkan dua koalisi besar: KIH (koalisi Indonesia Hebat) dan 
KMP (koalisi merah putihj. 



1. Pengertian 

Secara kebahasaan, pemilu diartikan sebagai "sarana demokratis untuk 

membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan 

permusyawaratan penvakilan, yakni kekuasaan negara yang terbentuk dari bawah 

menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang sekaligus bertujuan 

untuk menegaskan adanya kedaulatan rakyat.542 Sementara itu, Ensiklopedi 

Indonesia mengartikan pemilu sebagai "Pemberian suara yang diatur untuk 

9, 543 memilih calon guna menduduki jabatan-jabatan tertentu . 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum, pemilu diartikan sebagai "sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang diselenggarakan secara lngsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- 

3, 514 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 

Dari beberapa pengertian pemilu di atas, tampak bahwa esensi pemilu 

diletakan pada prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, badan penvakilan rakyat, 

wakil rakyat baik dalam badan legislatif maupun badan eksekutif. 545 Mekanisme 

pemilihan ini dilakukan dengan cara pemungutan suara yang diberikan langsung 

oleh warga negara atau anggota perkumpulan dan sebagainya, untuk memilh 

542 Siti Waridah, Sejarah Nasior~al clbn Umlrm, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2003, hlm. 7. 
Selanjutnya dikatakan pula bahwa pemilu merupakan prasyarat kedaulatan rakyat. Ni'matul Huda, 
Hukum Taro Negaralndonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 264. 

543 t~nsiklopedi Zndonesja, Jilid 5 ,  Ictiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1 98 1 ,  di bawah huruf 
P, halaman 26 17. 

4 Pasal 1 angka I ;  ITlT Nnmor 2.2 tahiln 2007 Pengertian ini senada di hamper ssell~nth 
UU Pemilu yang dimiliki Indonesia. 

5 45 Bunyamin Alamsyah, PEMLU . . . , opcit.,, hhn.34. 



pengurus atau pejabatnya, termasuk di dala~nnya proses pengambilan keputusan 

dalam organisasi ter~ebut.'~" 

Setidak-tidaknya ada tiga fungsi dasar dibalik pengisian jabatan dengan 

pemilu, yaitu: (a) kontrol terhadap pejabat yang dipilih; (b) pembatasan masa 

jabatan dari pejabat yang dipilih; dan (c) representasi dengan beban lnewujudkan 

gagasan-gagasan dan harapan dari para pemilih (constituent). 

Ketiga fungsi di atas, menegaskan bahwa pemilu mengandung prinsip 

pembentukan kekuasaan negara dari bawah puttom-up), sehingga para pejabat 

terpilih akan senantiasa berada dalam pengawasan masyarakat pemilih. Inilah 

yang kemudian mengkristal, bahwa pemilu merupakan mekanisme demolcrasi dari 

dan oleh rakyat. 

2. Gagasan Pemilihan Umum 

Pada dasarnya pemilu diselenggarakan karena hendak mewujudkan cita- 

cita pemerintahan demokratis dalam negara bangsa (nation state). Seperti telah 

berulang kali dikemukakan, pemilu ini merupakan saudara kembar demokrasi dan 

kedaulatan rakyat. Dalam ajaran kedaulatan rakyat, secara asasinya adalah 

pengakuan atas persamaan hak anggota warga negara. Karena itu, secara asasinya 

pula pemilu mengandung keharusan untuk diikuti oleh seluruh rakyat, kecuali 

bagi lnereka yang secara hukum dikenakan larangan untuk menggunakan haknya. 

Namun begitu, larangan ini tidak dalam rangka mengurangi prinsip 

demokrasi dan kedaulatan rakyat. Larangan bagi sebagian warga negara 

546 Ilham Gunawan dk , Ktrm~rs I'olitik Dnlnm R- Lzrar Negerr, Restu Agung, Jakarta, 
2003, di bawah kata "pemilihan sistem", hlm. 355 



menggunakan haknya dalam pemilu itu tetap dilakukan secara demokratis pula, 

karena larangannya sendiri ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

dibuat sendiri oleh rakyat secara demokratis. Karena itu, pembatasan atau 

larangan bagi sejumlah rakyat tertentu untuk tidak menggunakan haknya, tidak 

mengurangi inakna pemilihan yang diikuti oleh urnurn. Prinsip pelarangannya 

tidak didasarkan pada membeda-bedakan keadaan seseorang baik karena dasar 

ekonomi, keturunan, pandangan politik, atau keyakinan yang d i a n ~ t . ' ~ ~  

Sebagai konsekweiisi pemilu berada dalam koridor demokrasi dan 

kedaulatan rakyat atau constitutional democracy, maka esensi pemilu adalah 

meinilih secara demokratis para penyelenggara negara tertentu. Karena itu, pemilu 

baik diselenggarakan secara langsung ataupun secara ber t i~~~kat?~* semestinya 

selain menggambarkan adanya hubungan antara pemilih dengan yang dipilih, juga 

menyiratkan adanya kewajiban dari mereka yang dipilih untuk bertanggung jawab 

kepada pemilih. Ini hendak menegaskan bahwa tidak ada pemerintahan demokrasi 

yang tidak bertanggung jawab kepada pernilih.539 Atau "constitutional 

democracy" 4emiluan dikatakan Herbert J. Spiro- "is based upon the political 

,r 550 responsibility of individual citizen . 

-- 

547 Bagir Manan dk., "Mewujudkan Kedaulaan Rakyat Melalui Pemilihan Umum", dalam 
Bagir Manan, ed., Kedaulatan . . . , op.ciir., hlm. 59. 

54R Kedua model pemilian ini, di antaranya dianut Indonesia selama Orde Baru. Pemilihan 
langsung dilakukan untuk mernilih DPR, DPRD I, dan DPRD 11. Lihat UU Nomor 15 tahun 1969 
tentang Pernilihan Urnum dan seluruh undsng-undang perubahannya. Sementara pemilihan 
hertingkat dilahtkan untuk mernilih Presiden dan Wakil Presiden. Lihat Pasa! 6 ayat (2) .To. Tap 
Nomor II/MPR/1973 tentang Syarat dan Tata Cara Pemilihan Presiden danlatau Wakil Presiden. 

5 49 Belifante, Begirlseleil van Nederland Staatsrecht, druk, Samson, 1983, hlm. 21'. 
5%) Herbert J. Spiro, Respot1.sihility in Governmetit: Iheory and Pracrice, Van Nostrand 

Reinhold Company, New York, 1969, hlm. 4. Usep Ranawidjaja, Hukum Tata .. ., op.cit., hlrn. 
125. 



Namun demikian, meski antara kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilu 

merupakan tiga saudara kembar, dalam tataran praktik tidak selamanya 

menunjukan adanya kesainaan penerapan di semua negara penganutnya. Tidak 

sedikit negara yang menganut ajaran kedaulatan rakyat, bahkan menyebutkan diri 

negara demokrasi, termasuk di dalarnnya diselenggarakan pemilu, tapi hasilnya 

justeru pemerintahan yang otoriter, jauh dari rakyat. Bahkan apabila dpandang 

perlu demi memuluskan karir dan jalan politiknya, tidak segan-segan melawan 

kedaulatan rakyat. Dalil abadi politik menyatakan "there is no permanent friends 

but interest", yang abadi dalarn dalam politik, adalah kepentingan yaitu cara 

mempertahankan kepentingan politiknya itu. 

Karena demikian, maka tidak perlu heran kalau dalain negara yang 

menganut ajaran kedaulatan rakyat, sekaligus dalam perjalanan pemerintahannya 

menyelenggarakan pemilu, tapi apa yang dilakukan para pernimpin yang 

dipilihnya, melawan kehendak rakyat yang berdau~at.~~'  Itu dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yang dianggap menguntungkan secara politik, misalnya 

sengaja memangkas hak-hak tidak tersedia altematif saluran politik 

rakyat, ruang-ruang publik yang senatiasa dibatasai dan bahkan diawasi secara 

ketat, dan berbagai tindakan represif lainnya. 

j5' Dalam hemat pemlis, demokrasi itu adalah "the rtrle of compefilioti of Ife ". Esensi 
dari kompetisi adalah "kesiapan untuk kalah". Hal ini te jadi  karena dalam komptisi hanya akan 
ada satu pemenang. Bagaimana sikap yang kalah, di situlah diuji ada tidaknya demokrssi. Dalam 
ha1 terdapat ketidaksiapan menerima kekalahan, yang malah menampilkan cara-cara anarkhis 
untuk melampiaskan kekalahannya, itu tanda-tanda besar tentang tidak adanya kehidupan 
demokrasi. Atav aetidak-tidaknya negara yang masih hayi dalam herdernokra4i. Indonesia dalam 
dekade awal reformasi dapat dikategorikan sebagai bayi demokrasi. 

552 Memangkas hak rakyat tidak sekedar diartikan memotong, tapi juga memperpanjang 
alur antara pusat-pusat kesejahteraan dengan masyarakat; atau bahkan secara individual "official" 
sengaja menyalahgunakan wewenang dengan berlindung di balik fbngsi kelembagaan; mengelak 
ketika ditemui rakyat; termasuk tidak memiliki .rence of cri.~cs akan penderitaan rakyat yang ada. 



Menyangkut demokrasi dan kedaulatan rakyat misalnya. Di China secara 

menggelegar menyatakan diri sebagai negara dengan sebutan demokrasi rakyat. 

Tapi dalam praktik tentang apa yang disebut demokrasi rakyat, tidak 

mencerminkan adanya jaminan rakyat untuk hidup dalam kebebasannya 

sebagaimana & negara demokasi pada umuinnya. Tidak ada alternatif bagi rakyat 

China dalam kehidupan partai politik.553 Di China hanya diakomodasi melalui 

satu partai komunis. Keadaan itu menunjukan demokrasi rakyat China adalah 

~ tor i te r .~ '~  

Berbagai garnbaran di atas merupakan gejala umum negara demokrasi, 

sebagai konsekwensi demokrasi hanya dimaknai formal seremonial normatif, 

sebagaimana diatur konstitusi, dari pada dikaitkan dengan enensi dan manfaatnya 

bagi rakyat sebagaimana sebutannya sebagai pemerintahan rakyat. 

Adapun esensialisasi demokrasi, tidak diletakan pada soal di suatu negara 

telah ada pemilu, bahkan diembel-embeli dengan sebutan dipilih langsung oieh 

rakyat, tapi apakah ujung dari pemilu itu menirnbulkan kekeosan politik atau 

tidak. Banyak negara yang menyelenggarakan pemilu, bukan diakhiri dengan 

kesuksesan pembentukan pemerintahan yang sehat, pergantian pemerintahan 

553 Salnpai hari ini bi negeri China hanya aria satu Fartai Ko~ni~lis China, sehingga riakyat 
yang akan dan berminat dalam politik, itu hams masuk ke dalam partai itu Secara teoretik, satu 
partai berarti tidak ada demokrasi. Dede Rosada dkk., Pendidikan Kewargaan . , op.c~t., hlm 116 

554 Model pemerintahan otoriter. tidak selalu karena hanya ada satu partai politik 
Indonesia di bawah rezim Orba yang secara formal memiliki 3 kekuatan sosial politik (PPP, 
GOLKAR, dan PDI), dengan disain khusus untuk GOLKAR tidak disebut sebagai partai politik 
(lihat VJ Ncmcr 3 tahun 1973 Jc. LTLT Nonor 3 tahun 19851, ternyatg setel~h le~gser melz!~l 
gerakan reformasi, diklaim sebagai pemerintahaa otoriter. Bahkan lebih dari itu, dalam pandangan 
praktisi politik PDIP Arif Wibowo anggota DPR Komisi 11, sebetulnya selama rezim orba tidak 
ada partai politik. Ketiga kekuatan sosial politik yang ada hanyalah sandiwara formal adanya 
demokrasi Hal itu nampak dari keharusan dalam setiap pemilu memenangkan GOLKAR 
Disampaikan Asif Wibowo ''Par~ai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar Masalah dan Solusi 
Korupsi Politik". D I J ~ Z ~ J I  Pollirk. PSKN-FH-UNPAD beherjasama dengan Republika. Bandung. 
18 Maret 2012 



secara damai dan berkeadaban, akseptabel, dan demokratis, tapi sebaliknya malah 

diakhiri dengan kekeosan politik.555 

Di samping itu, esensi delnokrasi sebetulnya dapat juga dilihat dari model 

penerimaan rakyat atas suatu tradisi pemerintahan yang sebetulnya secara kasat 

mata, tidak menunjukkan cara-cara demokrasi. Misalnya cara membentuk 

pemerintahan di kesultanan Nyayogyakarta Hadiningrat. 

Secara administratif, sudah sejak zarnan penjajahan kolonial sampai 

sekarang, Yogyakarta dikenal sebagai sebuah daerah provinsi,556 yang dipimpin 

oleh seorang gubernur yang dipangku oleh sultan secara "ex-oflcio" dengan 

bertahta secara twun temunm. Artinya, kehadiran sultan memang tidak pernah 

dipilih oleh rakyat Yogyakarta. Tapi sekali hadir untuk satu kurun waktu turun 

temurun tertentu, rakyat Yogyakarta menerima dan mempertahankannya sebagai 

gubernur mereka yang sah dan hams dinyatakan sebagai pemimpin yang 

dilahirkan secara demokratis. Kenyataan ini tidak terbantahkan, karena memang 

tidak memiliki cacat demokrasi apapun, meskipun tidak pernah dipilih dalam 

pemilihan umum. 

Berdasarkan kenyataan tersebut tampak bizhwa demokrasi substantiflah 

yang diterapkan dalam pemerintahan Yogyakarta, karena ternyata gubernur 

- - 

5 5 5  Myanmar, Mesir, Irak, dan beberapa negara pernula dernokrasi, mengalami ha1 seperti 
itu Namun begitu, di negara yang telah cukup dewasa dari sisi usia pun, seperti Indonesia pada 
permulaan reformasi, juga mengalami kekeosan politik sebagai akibat perjalanan panjang 
demokrasi Pancasila di bawah rezim Orba yang mempraktikan otoritarianisme. Bahkan sampai 
hari ini pun, kekeosan politik masih menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Penadatanganan 
kesepakatan pemilu damai haik titlgkat pusat ataapun pernilukada di antara para kandidat, adalah 
pertanda bahwa pemilu Indonesia belum aman dari ancaman kekeosan politik, yang tidak sedikit 
karena rekayasa elit politik dengan memanfaatkan gerakan di akar rumput Keadaan ini sedikit 
banyak akan mengancam esensi kedaulatan rakyat demokrasi Indonesia sekarang dan ke depan 

556 Status resrni sebagai daerah provinsi diperoleh Yogyakarta setelah keluar UU Nomor 3 
tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (2). 
Di sarnping sebagai daerah provinsi. iuga sebagai daerah istirnewa 



mereka bukanlah pejabat yang dihasilkan dari pilihan rakyat sebagaimana 

dikehendalu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Baru. Tapi penerimaan oleh rakyat 

Yogyakarta sebagai gubernurnya, merupakan bukti konkret bahwa sultan inereka 

hadir melalui mekanisme demokratis. 

Itulah yang kemudian lahir sintesis demokrasi terkait dengan praktik 

pemilu, bahwa "sebaik-baik demokrasi yang dielaborasi dalam mekanisme 

pemilu, itu hanya bennakna jika responsibilitas masyarakat menunjukkan gejala 

positif dalam berperilaku politik. Sebaliknya, seburuk-buruk demolaasi yang 

dijelmakan dalam pemilu, akan nampak dari sikap apatisme masyarakat terhadap 

7, 557 aspek kehidupan politik . 

Sintesa demokrasi dan pemilu di atas, inengingatkan rakyat dan mereka 

yang memperoleh kepercayaan rakyat untuk benar-benar menjalankan amanat 

kedaulatan rakyat. Apa yang te rjadi dalam pola pemerintahan DIY yang dipimpin 

oleh pasangan sultan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman, yang tidak 

pernah dipilih rakyat tapi diterima rakyat sebagai pemimpinnya, membuktikan 

tentang adanya demokratisasi dalam bentuk responsibilitas positif dari 

masyarakat. Inilah yang kemudian disebut dengan deinokrasi s~bstantif."~ 

Dua sintesis demokrasi di atas, dapat diujisahihkan ke dalam perilaku 

masyarakat pasca pemilu yang kategoris mengikuti mekanisme demokrasi. Hasil 

uji sahihnya, dalam ha1 perilaku masyarakat cenderung responsif terhadap hasil 

pemilu, maka mekanisme pemilu yang terselenggara bersifat demokratis. 

Sebaliknya, dalam ha1 perilaku inasyarakat cenderung apatis atau bahkan 

5117 I'crr?. Kuniia R i z k i ~ ~ ~ i s o l ~  hlengnwal ..., q~ .c i l . ,  Itlni. 89. 

558 Jeft' Hayoess me~tyntahti. deniokmsi sl~bstnntif aierupnlinti pnktik tminpgi pelaksanna~i demokrasi. )prig me~tcn ipabn  

se l~~ruh  segmen mnsynrnkst utiluh- dapat bctlar-henur menempatknn kepcntingatinya dalnm agenda politik negarn 



memperlihatkan gelagat permusuhan dengan pemenang pemilu, itu menandakan 

bahwa mekanimse pemilu yang dilakukan kurang atau bahkan tidak demokratis. 

Karena pemilu pada hakikatnya merupakan sebuah kompetisi, maka 

hasilnya hanya ada satu kemungkinan: menang atau kalah. Suatu pemilu akan 

dipandang demokratis, apabila tumbuh kesadaran politik kesiapan untuk kalah 

dari para kompetitor, meskipun kemunglunan besar kekalahan itu karena 

kecurangan atau bahkan penipuan.55Y Dalarn suasana inilah, demokratis tidaknya 

sebuah praktik demokrasi dari pelaksanaan pemilu, ter~ji.'~' 

Namun begitu, ukuran demokratis tidaknya suatu mekanisme dan cara 

menyelenggarakan pemilu di atas, juga hams dilihat secarajairness, yakni apakah 

sikap resistensi itu terjadi karena semata-mata kepentingan politik atau karena 

kenyataan kebutuhan masyarakat yang kurang atau bahkan tidak cukup 

terakomodasi. Kalau resistensinya karena kepentingan politik, itu tidak dapat 

dijadikan standar dalam mengukur demokratis tidaknya suatu mekanisme 

penyelenggaraan pemilu. Bahkan lebih kuat untuk disebut tidak demokratis. 

Sebaliknya, kalau resistensinya didasarkan karena hendak memenuhi kebutuhan 

masyarakat, maka pemilu yang terselenggara telah mencapai tujuannya, yakni 

pemilu menjadi benar-benar mernililu kedekatan erat dengan tujuan mewujudkan 

kedaulatan rakyat ke dalam kekuasaan. Hal itu karena adanya tuntutan bahwa 

559 Dengan melihat kehidupan politik praktis melalui penyelenggaraan pemilu zaman orde 
baru, Ferry Kurnia Rizkiyansyah melukiskan pemilu-pemilu itu hanyalah topeng demokrasi. Hal 
itu karena sistem pemilu didisain sedemikian rupa, agar pemilu selalu dimenangkan oleh partai 
pemerintah (Golka:) derigan perolehar. suzra ma;roritas miit!ak. Ferry Kurnia Fizkipacspah, 
Merq=ynua/ Pemilu Meriatap Demokrasi: Catatarl Penyelenggaraarl Pemilu 2003, iDEA 
Publishing, Cetakan I, Bandung, 2007, hlm. 12, 19 

560 Keterujian demokrasi seperti ini dapat dipelajari dalam kasus gugatan pasangan calon 
Presiden dari Partai Republik dalam pernilu Amerika Serikat tahun 2012, terkait kecurangan hasil 
pe~nilu di Negara Bagian Florida, tapi kemudian tnencabut gugalan itu dengati alasan, akau 
beltentangan dengan konstitusi jika Presiden terpilih ditetapkan berdasarkan putusan hakim 



cara-cara pemilu ke depan harus dilakukan dengan memenuhi proses demokrasi 

dan menghasilkan pilihan rakyat yang demokratis. 

3. Perkembangan Praktik Pemilihan Umum 

Pemilu merupakan implementasi kedaulatan rakyat dalam corak demokrasi 

perwakilan. Seperti terungkap pada beberapa uraian terdahulu, pemilu merupakan 

gagasan membangun demokrasi dalam negara bangsa. Hal itu karena konsep 

demokrasi ideal, mensyaratkan negara hams kecil. Dalam konsep negara bangsa 

yang memiliki kompleksitas di berbagai sisinya, tidak mungkin lagi dapat 

menjalankan demolcrsi secara langsung. Sebagai jalan tengah demokrasi, maka 

pilihan demokrasi penvakilan jauh lebih mendekati kenyataan, karena dapat 

dipastikan sebanyak-banyaknya rakyat (government of the people, by the people, 

and to the people), terlibat dan berpartisipasi dalarn pembentukan pemerintah 

yang akan memerintah d i r i ~ ~ ~ a . ' ~ ~  

Memang agak berbeda dengan gagasan ideal demokrasi yang 

menghendaki keterlibatan rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintahan itu 

terjadi setiap saat dan dilakukan secara langsung. Pada demokrasi penvakilan, 

ketertlibatan rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintahan, pada urnumnya 

dibatasi hanya terjadi satu kali selama suatu periode tertentu pemerintahan, yakni 

pada saat pembentukan peme~intahan.~~' 

Dede Rosyada dkk., Civic Education . ., op.cit, hlm. 1 I 1 .  
j6* Masa suatu pemerintahan umumnya sekitar lima tahunan (seperti Indomesia, Inggris, 

Malaysia, dan lainnya) Selebihnya ada yang 8 tahun (seperti di Philipina dan Perancis), atau 4 
tahun (seperti di Amerika Serikat) Prinsipnya ada pembatasan mengenai suatu wakti~ tertentu, 
sekaligus pemhatasan periodisasi Pembatasan lni dilahirkan untuk rnembuktikan adanya praktik 
pemerintahan secara demokratis, prakik pemerintahan berdasarkan atas hokl~m, dan praktik 
pemenntahan dengan slstern konstitusfi 



Gagasan deinokrasi perwakilan ini, telah menimbulkan dua perubahan 

besar dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan, yaitu: diteriinanya tradisi 

pemilihan uinum dan turnbuhnya partai-partai politik t e r ~ r ~ a n i s a s i . ~ ~ ~  

Sebagai bagian integral dari demokrasi penvakilan, secara historis, trahsi 

pemilu baru dijurnpai dalam praktik ketatanegaraan sekitar abad ke-18. Adalah 

Murice ~ u v e r ~ e r ' ~ '  yang menyatakan bahwa "sesudah Revolusi Perancis dan 

melanjutkan tradisi Britis pada abad XVIII, Revolusi Amerika melahlrkan satu 

demokrasi macam baru, yang memungkinkan pelaksanaan demokrasi dalam 

negara yang besar" 

Kalimat h atas hendak menjelaskan kepada masyarakat di manapun h 

dunia ini, bahwa perkeinbangan demokrasi di abad modern dalam pandangan 

barat sekarang, memang baru hmulai sekitar abad ke-XVIII dan dilakukan 

dengan model perwakilan. Rakyat yang berdaulat memilih orang-orang yang akan 

mewakili kepentingan pemilih dalam badan perwakilan untuk menjalankan 

kedaulatan rakyat. 5G5 

Tapi kalau hendak ditelusuri lebih jauh ke belakang lagi, sebetulnya 

demokrasi yang paling hakiki dan menjadi pola serta harapan negara-negara 

demokrasi hari ini, maka Islamlah yang inengajarkan sekaligus yang telah 

meinpraktikannya dalsun kenyataan. Sejak periode Madinah atau pasca hijrah 

Rasulullah dari Mekkah ke Medinah tahun 622M, yang dilanjutkan dalsun masa 

s6"bidem. 
564 Maurice Duverger, Teori? . . . , opcif., hlm. 16-1 7. 

Dala~n dernokrasi penvakilan, kedaulatan rakyat hanya akan berjaian dengan baik 
kalau mereka yang duduk dalam badan perwakilan itu, dipilih secara demokratis yakni dipilih 
dengan cara yang merdeka, bebas, clan beres. Ibid, hlm. 17:. 



khulafa~rras~idin~" pemerintahan dipraktikan dalam suasana demokrasi yang 

sangat d e m ~ k r a t i s . ~ ~ ~  Demokrasi masa Rasulullah ini, dapat dikatakan sebagai 

model demokrasi langsung dalam satuan wilayah negara Madinah yang memang 

kecil.jhJ Namun sebagai pusat pemerintahan Islam di jazirah Arab pada waktu itu, 

kondisi masyarakatnya sangat majemuk dan memiliki heterogenitas yang luar 

biasa, seperti heterogenitasnya di negara bangsa (nation sfafe) saat 

Sementara itu, berdasarkan kenyataan dan kebutuhan dalam membangun 

pemerintahan demohatis di negara bangsa ke depan, memang tradisi pemilu yang 

dijadikan media mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena itu, demilan dinyataan 

Ferry Kurnia ~ i z k i ~ a n s ~ a h , ' ~ ~  dilihat dari sisi praktik, pemilu dapat dibedakan ke 

dalam dua tipe. Pertama, pemilu sebagai formalitas politik, yakni pemilu 

dijadikan alat legitimasi kekuasaan politik non demokratis. Kemenangan suatu 

kontestan politik dalam pemilu, lebih merupakan rekayasa kekuasaan dari pada 

karena pilihan politik rakyat. Karena itu, sistem politik yang dijalankam seperti 

566 Khulafaurrasyidun terdiri dari Abubakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Man ,  
dan Ali lbn Abi Thalib Selanjutnya, kalau maksud demokrasi dlkaltkan dengan pembentukan 
pemerintahan, maka cara itu baru dimulai sejak pengangkatan Khalifah Utsman bin M a n  yang 
dilakukan dengan cara musyawarah dan dipilih di antara para peserta musyawarah, dilanjutkan 
kemudian ketika memilih Ali Ibn Abi Thalib. Tapi kalau esensi dari pemerintahan demokrasi, itu 
sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Misalnya, tradisi oposisi sebagai pertanda sempurnanya 
demokrasi dewasa ini, itu bukan ha1 baru dalam masa pemerintahar, Rasulullah. Mengenai oposisi 
dalatli Islam seiatljuitiya baca Jabir Qu~naii~ali, I3eroposisi . . ., op.cii,, hlm G1 dst. 

567 Mohammad Shoelhi, Demokrasi Madinah . . , koc.cit. 
568 Dalam terminologi barat klasik, kategori negara kecil untuk membangun pemerintahan 

demokrasi, disebut dengan negara kota atau polis Dalam Wikipedia sebutan negara kota 
merupakan suatu wilayah yang berdaulat dan dikelola secara ekslusif. Negara kota ini 
dikategorikan sebagai bagian dari area kultural yang lebih besar. Di masa lalu, model negara kota 
ini dijumpiii seperti Sparta dan Athenii di Yuniini Dewasa sekarrtng yang sejenis negara kota di 
masa lalu, tinggal tiga, yaitu: Singapura, Monaco, dan Kota Vatikan. Lihat 
htt~://id.wiki~edia.orp/wiki/Negara kotr, diunduh tanggal 22 April 201 1.  

569 Dikatakan bahwa sebuah konsep negara dalam sejarah Islam secara resmi dimulai 
sejak Rasulullah dan para sahabat Hijrah dari Mekkah ke Madinah (Yastrib) tahun 622M Prinsip 
Madillah sebagai negara ini, diawali dengan diben~uknya Piagan~ Madlnah ole11 Rasulullah sebagai 
dasar hiduv bersama dalam komunitas vang kompleks Gambaran heterogenitas masvarakat Arab 
pada waktu itu, selanjutnya baca Ahmad Sukarja, Piagam Madinah, 10c.crt. 

570 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Mengawal Pemllu , clp.crt., hlm 4 



itu sulit untuk dikatakan demokratis, melainkan lebih tepat disebut dengan sistem 

politik otoriter. Kedua, pemilu diakui sebagai alat demokrasi. Pemilu dijalankan 

dengan jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. Bahkan karena kebebasan, 

kejujuran, dan keadilannya itu, hasil pemilunya mampu menyingkirkan 

pemerintah yang berkuasa, dan mempersilahan saingan politiknya untuk berkusa. 

Tapi semua kejadian dan hasil pemilu itu, hams karena kehendak rakyat 

sebagai penentu pilihannya. Dalam keadaan seperti itu, pemilu menjah benar- 

benar dapat digunakan sebagai alat uji sahih dalam menentukan kualitas 

demokrasi dari suatu sistem politik yang dijalankan.571 Artinya, sistem politik 

seperti ini, menjadi benar-benar teruji sebagai sarana menegakkan kedaulatan 

rakyat.572 Karena itu, pemilu kemudian diterima menjadi salah satu prasyarat 

utama untuk diakui adanya demokrasi pada suatu negara besar, yang pada asasnya 

dilaksanakan secara b e b a ~ . ~ ' ~  Itulah sebabnya, Indonesia menentukan standar 

pemilunya pada asas luber dan j ~ r d i l . ~ ~ ~  

Hal lain yang juga penting mengenai pemilu dan menyangkut peserta 

pemilu, h mana pun saja negara & dunia ini, pemilu pesertanya adalah parpol, 

atau setidak-tidaknya orang atau kelompok yang memiliki afiliasi dengan 

571 Eef Saefullah Fatah, Zc~ntan Ke~.ernpulm?, Mizan, Bandung, 2000, hlrn. 26. 
572 Siti Waridah dkk., Sejarah . . ., op.cit., hlm. 7. Bagir Manan dk., "Mewujudkan ...", 

dalam Bagir Manan (Ed.), Kedaulatan . . ., loc.cit. 
573 Adanya pemilu yang bebas ini, merupakan prasyarat standar paham negara hukum, 

paham negara demokrasi, dan paham negara konstitusional, yang dikemas dalam adanya jaminan 
per!indungan hak asasi rnanusia. Pemilu yang behas menlpakan hak dasar politik warga negara 
(actief kisrechi) untuk memilih dan dipilih. Soenario, Sistem . . ., op.cit., hlm. 83. 

574 Sejak tahun 2001 dengan adanya ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, seluruh W 
pemilu yang ada berikut perubahannya, terakhir UU Nomor 10 Tahun 2008, Pasal2 menegaskan. 
bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan asas luber dan jurdil. Sementara itu, sebelum tahun' 
2001, pelaksanaan pe~nilu hanya berasaskan Luber dan dimuat dalam Tap MPR dan UU, seperti 
terakhir di-iumpai dalam Tap MPR Nomor 11T/MPW1998 tentang Pernilihan Umum dan UU 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (2). 



parpol.s75 Parpol adalah kanal yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat secara 

demokratis, dalam komunitas masyarakat yang sangat besar. Sebagai kanal, 

parpol tidak lain adalah "suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota- 

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, dengan 

tujuan memperoleh kekuasaan politik yang melalui kekuasaan politik itu, parpol 

melaksanakan kebijakan-kebijaka~~n~a".~~~ Itulah sebabnya, kehidupan parpol 

hams sehat dan terorganisasi, sehingga mutatis mutandis akan menghasilkan 

pemilu yang benar-benar demokratis, dalam rangka membangun tradisi 

pemerintahan yang demokratis. 

Dalarn hubungan ini, Eef Saefullah  ata ah^^^ mengintroduksi ada delapan 

syarat untuk adanya pemilu yang demokratis, sebagai berikut: 

a. ada pengakuan terhadap hak pilih universal; 
b. ada keleluasaan untuk pluralitas aspirasi politik; 
c. tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon w&l rakyat yang demokratis 

(terbuka) dan tidak bersifat top-down melainkan kee-up; 
d. ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan figur-figur calon wakil 

rakyat; 
e. ada iceleiuasaan untuk menentukan pilihan atau tidak dimobilisasi; 
f dibentuk yanitia pemilihan yang independen; 
g. ada keleluasaan bagi konstituen pemilu untuk berkompetisi secara sehat dan 

adil; dan 
h. netralitas birokrasi. 

----p-pp-.--- 

573 Kecuali pemilu untuk anggota DPD pesertanya adalah calon perseorangan. Lihat 
ketentuan Pasal 1 butir 9 dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tetang Pemilihan Umum, 
jo Pasal 1 butir 23 dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008. Di samping itu, juga 
dimungkinkan calon perseorangan dalam arti bukan anggota partai politik aktif untuk ikut 
kompetisi dalam jabatan publik, tapi harus melalui pintu partai politik. UU Nomor 23 Tahun 2003 
Paw! 1 hutir 6 To Pasal 5 ayat (1) nengindikasikan hahwa d o n  perseoransan dapat maju sebagai 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila diusulkan oleh partai politik atau gabungan. 
partai politik yang telah memenuhi persyaratan.. 

576 Miriam Bud i ardjo (Peny . ), Parlisipi dan Porlai Politik: Sehuah Rutlga Hampai, 
Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 14. 

577 Eef Saehl la11 Fatah, Zat~lail Kt..scnlpnlan,, Mizan, Bandung, 2000, hlm. 26. 



Kedelapan instrumen pemilu yang demokratis itu, secara operasional akan 

dilakukan oleh parpol sebagai peserta pemilu. Melalui parpol ini, secara 

demokratis masyarakat inelakukan partisipasi politik dalarn berbagai kebijakan 

pemerintahan yang menyentuh dan mengatur dirinya ~ e n d i r i . ~ ~ ~  Parpol 

menempatkan dirinya sebagai pelaku pendidikan politik rakyat, sekaligus menjadi 

instrumen penyalur aspirasi masyarakat sebagai bentuk nyata dari konsep kontrak 

sosial. Namun dengan satu catatan, bahwa keberadaan parpol tidak menjadi satu- 

satunya prasyarat adanya demokrasi. Hanya yang pasti, dalam demokrasi tidak 

dapat dipisahkan dari fungsi dan peran parpol sebagai sarana melakukan 

peningkatan pendidikan dan kesadaran politik r a l ~ ~ a t . ~ ~ '  

Secara konseptual, kehidupan parpol akan dipahami dalam susunan sistem 

satu partai (the single pa;-@ system), sistem dua partai (the two party systelnj, dan 

sistem banyak partai (the rnultypurty system).i8o Ketiga sistem kepartaian di atas, 

dianut oleh bermacam-macam negara. Artinya, ada negara yang menganut sistem 

satu partai. Ada negara yang menganut sistem dua partai. Ada pula negara yang 

menganut sistem banyak partai. 

Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara, di antaranya: di Afrika, 

China, Uni Soviet sebelum b~bar;~'  dan ~ u b a . ~ "  Juga sistem satu partai di 

578 Feny Kurnia Rizkiyansyah, Mengawal . . ., op.cit., hlm. 5. 
579 Tentang hngsi dan peran parpol di negara demokrasi, bandingkan antara Miriam 

Budiardjo, Dasar-dasar . . . , opeit., hlm. 405-410; dengan Rod Hague et .d., Comprative 
Government and Politics: An Introduction, Machiillan Education, London, Second Edition, 1987, 
hlm. 140-141. 

S O  Sri Snernilntri.. Sistem D?ia . nl?.cit, hlm 6-7 
5 8 1  Uni Soviet berdiri bersamaan dengan Revolusi Rusia yang meletus pada tanggal. 25. 

Oktober 19 17, sebagai sebuah reaksi atas pemerintahan despotisme Tsar Nicholas 11. Revolusi ini 
digerakan oleh kaum Bolsyewik yang berhaluan marxisme dibawah pimpinan Vladimir Iljicll, 
Lenin. Negara ini populer dengan sebutan USSR (Ut1iot1 ofSoviel Socialist Republics). Bubar pada 



negara-negara yang menganut paham sosialisme dengan haluan politik 

komunisme, seperti di Uni Soviet sebelum bubar dan china.js3 Di kedua negara 

itu hanya ada satu partai, baik di masyarakat inaupun di parlemen, yang 

memegang peranan menentukan dalam kehiduan politik negara.584 

Untuk terbentuk sistem satu partai dalam sebuah negara penganutnya, 

dapat terjadi karena tiga kemungkinan, b e r i k ~ t : ~ ~ ~  

a. ditentukan secara eksplisit dalam UUD dan peraturan perundang-undangan 

lainnya, bahwa negara hanya mengakui satu partai politik, dan memang hanya 

ada satu partai politik. Model satu partai seperti ini, dianut oleh Uni Soviet 

sebelum bubar; 

b. berdasarkan kenyataan sosial, dalam arti rakyat menghendalu hanya ada satu 

partai yang hidup. Model ini di antaranya pernah tejadi di Turki sewaktu 

Mustafa Kemal Ataturk sebagai Presiden dan sebagai pimpinan partai politik 

Meski satu partai, tapi pemerintahannya tetap demokratik, sebab kemudian 

Kemal Ataturk membentuk partai kedua sebagai penyeimbang; 

c. karena satu dan lain cara, akhirnya hanya ada satu parpol saja yang 

menj alankan peranan menentukan dalam kehidupan politik negara. Sistem satu 

partai model ini, di antaranya turnbuh di sejumlah negara Eropa Timur yang 

kategoris sosialis dan komunis, seperti di RRC. 

tangal 21 Desember 1991, bersamaan dengan program restrukturisasi ekonomi (yerestroika) dan 
keterbukaan politik (glasriote) sewaktu Uni Soviet dipimpinan oleh Presiden Gorbachev. 

582 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar . . . , op.cit., hlm. 415. 
583 Ei China dija!z~kan oleh Pafig Kom::nis China. Di Uni Soviet fiz.mar?ys 

Konirnimislicheskaya Partiya Sovelskogo Soyuza; disingkat KnCC CBahasa Rusia) atau KPSS, atau 
dalam Bahasa Indonesia disebut Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Di tempat lain, sistem satu 
partai, juga dilakukan di negara dengan sistem fasis. Maurice Duverger, Partai-partai . . ., op.cil., 
hlm. 36. Miriam Budiardjo, ibidem. 

5x4 Sri Soerna~dri, Sistenl Dua . . . , loc.cit. 
585 

/ / I  i~ie/rb. 



Satu catatan bahwa negara-negara yang menganut sistem satu partai, pada 

umumnya melahirkan corak peinerintahan otoritarian atau diktatur. 

Selanjutnya negara dengan sistem dua partai, selalu didekatkan dengan 

tipe negara yang berpemerintahan d e m ~ k r a t i s . ~ ~ ~  Secara teoretik, sistem dua partai 

diartikan bahwa dalarn negara dan tentunya dalam badan perwakilan rakyat, hanya 

ada dua parpol dominan dalam arti yang menentukan kebijakan negara. Satu di 

antara kedua parpol itu, menguasai mayoritas mutlak dalam parlemen atau badan 

perwakilan rakyat. Sementara partai yang satunya menjadi penyeimbang dalam 

bentuk pengecam setia (loyal opposition).587 

Satu catatan, bahwa dalam negara dengan sistem dua partai tidak selalu 

diartikan sebagi dalam negara hanya ada dua parpol yang hidup dan yang diakui. 

Boleh jadi dalam negara itu terdapat banyak partai, tapi yang dominan 

menentukan kebijakan negara dan pemerintah, hanya ada dua parpol yang 

kedudukannya seimbang, dalam arti sama-sama merniliki kesempatan untuk 

menjach pemerintah atau menjach partai mayoritas.588 

Sistem dua partai ini timbul karena dua kemungkinan cara, yaitu cara tidak 

demokratis dan cara demokratis. Cara tidak demokratis dapat dil'akukan dengan 

fusi (penggabungan) parpol yang dipaksakan oleh pemerintah. Atau karena 

pertimbangan tertentu memang negara hanya membentuk dua parpol yang diakui. 

Kedua partai ini seluruh kegiatannya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. 

586 Murice Duverger. Teori dan . , opcif . ,  hlm 45 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar . 
oy.crl., hlm 418 

587 Miriam Budiardjo, rb~d., hlm 41 7. 
588 Pegantian itu akan mudah terjadi, karena perbedaan suara di antara kedua parpol 

tersebut tidak signifikan Ibrdem 



Seinentara dengan cara demokratis, dapat terjadi karena dua kemungkinan. 

Pertama, melalui kenyataan sosial, yakni dalam negara memang hanya ada satu 

partai, tapi karena pimpinan negara atau peinerintahnya memiliki etika politik dan 

etika kenegaraan (sikap kenegarawanan) dalam menjalankan tugas-tugas 

pemerintahannya, kemudian mendirikan partai kedua sebagai penyeimbang atau 

checks and balances. Cara ini pernah dilakukan dalam sistem politik Turki di 

bawah Presiden Mustafa Kemal Ataturk. Kedua, melalui penyelenggaraan pemilu 

dengan sistem distrik. Secara asasinya, sistem pemilu distrik (single member 

con~tituenc~},5~~ dapat menghambat perturnbuhan partai-partai kecil sebagai 

konsekwensi setiap daerah pemilihan (distrik) hanya memilih satu wakil. 

Alubatnya sudah dapat diduga, kalau partai kecil itu sangat tidak memungkinkan 

akan memenangkan pemilu, sehingga untuk memenangkannya partai-partai kecil 

itu hams bergabung dengan partai lainnya. Penggabungan ini lambat laun akan 

mengarah pada terbentuknya sistem dua partai. 

Adapun sistem banyak partai, umumnya terbentuk karena pemilu 

diselenggarakan dengan sistem proporsional atau sistem penvakilan berimbang 

atau evenredige vertegenwoordiging. Sesuai dengan namanya, dalam sistem ini 

distribusi suara dibagkan secara merata. Suara peinilih dihtung secara nasional, 

sebagai konsekwensi wilayah negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan. 

Karena itu, setiap suara pemilih dijamin ada wakilnya dalam badan penvalulan 

rakyat. Tidak akan ada suara yang hilang. Disebut berimbang, karena banyaknya 

prosentase perolehan suara akan berbanding linier dengan banyaknya prosentase 

i s ?  blaur~ce Duverge~, Parlai Poiilik , o p . c ~ ~ ,  him 29-30 Ib~cl, hlm 417 



wakil yang akan didapatnya. Adanya jaminan linieritas antara perolehan suara 

dengan perolehan wakil dalam badan penvakilan inilah, yang mendorong orang 

atau masyarakat untuk mendirikan berbagai parpol alternatif. Parpol-parpol itu 

mungkin didirikan karena ikatan-ikatan terbatasnya (primordral) dalain banyak 

kemungkinan. Karena itu, sistem banyak partai lebih sesuai dengan kenyataan 

"pluralitas"590 sosial yang ada di m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~ '  

Ciri pokok dari sistem banyak partai ini ditunjukkan bahwa tidak akan ada 

satu pun parpol yang menguasai atau memperoleh suara mayoritas dalarn 

parlemen. Akibatnya, pemerintahan dibentuk dengan cara koalisi di antara partai- 

partai yang semuanya minoritas itu. Namun, praktlk koalisi ini tidak dapat 

digeneralisasi bahwa di setiap negara yang menganut sisteln banyak partai, hams 

dilakukan koalisi. Hal itu bergantung pada sistem pemerinthan yang dianut suatu 

negara. Untuk negara dengan sistem pemerintahan parlementer, koalisi diperlukan 

sebab urnumnya pemerintahan akan dibentuk oleh kekuatan yang ada di parlemen. 

Artinya, ada resistensi tersendiri ketika akan membentuk pemerintah dan 

pemerintahan, kalau tidak dilakukan koalisi. Itulah sebabnya, sistem pemerintahan 

parlementer disebut juga dengan "the parliamentary executive", karena 

pemerintah sangat bergantung kepada kekuatan yang ada di parlemen.592 

Eksekutif tunduk dan bertanggungjawab kepada parleinen. Akibatnya, eksekutif 

590 Hakikat makna pluralitas dan majemuk adalah sama, yaitu keberagaman. Hanya ada 
perbedaan yang cukup mendasar. Pluralitas adalah keberagaman yang diciptakan atau didisain 
antck berbeda, sehingga ada kecenderu~gan menimbulkar, konflik (Ialknat). Sexzentarz keragaman 
karena majemuk lebih bersifat sunatullah. Keberagaman karena sunatullah, adalah rahmat, bukan 
laknat). Kemajemukan karena sunatullah salah satunya dapat didalami melalui firman Allah dalam 
Surat Al-Hujurot (Q.S. 49: 13). 

'" Miriam Budiardjo, Dasar-dasar .. .., ibid, hlm. 418-419. 
592 Allan R. Ball, h.lode~*~i Politics u ~ d  Goven~ment, The Mac Millan Press Ltd., London,, 

1971,. hlm. 41-42. 



dan parlemen memililu masa jabatan yang variatif, yang waktu pemilihan atau 

pembentukannya, bergantung kepada kepala negara atas usul dan saran dari 

Perdana ~ e n t e r i . ~ ~ "  

Sementara untuk negara dengan sistem pemerintahan presidensial, 

pemerintahan koalisi tidak diperlukan, sebab pembentukan peinerintahan tidak 

digantungkan pada kekuatan atau dukungan dari parlemen. Ada atau tidak ada 

dukwgan parlemen, pemerintahan presidensial akan jalan dengan sendirinya. 

Pemerintahan presidensial akan dibentuk melalui kekuatan yang ditentukan dalam 

konstitusi. Itulah sebabnya, dalaln sistem pemerintahan presidensial, pemerintah 

dan parlemen dikenal dengan sebutan Jixed executive atau masa jabatan yang 

pasti.59"tau disebut juga dengan "the non parliamentary executive ", karena 

pemerintah tidak dibentuk melalui kekuatan d~ parlemen, sehingga tidak hams 

tunduk dan bertanggungjawab kepada parlemen.595 

Jika sistem kepartaian di atas dkaitkan dengan ajaran demokrasi, maka 

hanya sistem dua partai lah yang mengusung dan mencipatakan pemerintahan 

demokrasi. Sementara sistem satu partai dan sistem banyak partai, lebih 

cenderung menjadi pemerintahan otoriter atau diktatur. 

Sistem satu partai, secara kasat mata saja tidak munglun tumbuh 

peinerintahan demokrasi, sebab dari awal saja sudah tidak ada alternatif bagi 

inasyarakat untuk terlibat dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. 

Keberadaan partai alternatif, menjadi prasyarat sederhana untuk adanya 

593 Sri Soemantri, Sistem-Sistem . . ., op.cit.. hlrn. 32. 
594 Ibicl, hlrn. 35. Lihat juga C.F. Strong, Modern ..., op.cil., hlrn. 260. Strong menyebut 

demikian atas alasan "execwli~~e ccm not he moved hy the actio~r of the legislalrrre ". 
595 Allan R. Ball, op.cil., hlm. 42. Pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. 
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demokrasi. Sementara sistem banyak partai, secara formal memang ada deinokrasi 

karena banyak a1ternatif:l Tapi ketika digeneralisasi hams diadakan koalisi, 

kenyataannya koalisi itu justeru lebih mengakomodasi kepentingan politik partai 

peserta koalisi, dari pada kepentingan rakyat.596 Lebih dari itu, praktik 

pemerintahan dengan koalisi ada kecenderungan terjadi instabilitas yang akan 

mengganggu kepentingan rakyat. 

:e. 

4. Sistem dan Asas Pemilihan Umum 

Seperti telah disinggung di bagran-bagian yang lalu, bahwa pemilu 

merupakan sarana demokratis bagi sebuah negara bangsa (nation state) dalam 

menentukan wakil rakyat yang akan ditempatkan dalam jabatan-jabatan publik 

khususnya di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Bagaimana pemilu 

menghasilkan wakil rakyat, akan ditentukan oleh asas dan sistem pemilu yang 

digunakan suatu negara. Mengenai asas pemilu, umumnya digunakan langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (~uber-jurdil). Bagian ini akan diuraikan 

lebih lanjut kemudian, setelah uraian sistem pemilu. 

Sistem pemilu berfungsi sebagai kerangka bagi proses dan desain pemilu 

yang akan dilaksanakan di setiap tahapannya. Sistem pemilu akan membantu 

memahami perilaku wakil rakyat yang di hasil kan, mempengaruhi pemili h, dan 

hasil pilihannya. Selanjutnya, sistem pemilu pun dapat mempengaruh 

representasi politik dan sistem kepartaian.597 Karena itu, sistem pemilu 

5Yb Ketua Formapi pusat rnenyatakan bahwa selama 7 bulan DPR Indonesia hasil pemilu 
2014 terbentuk, belum rnenunjukkan kinerjanya untuk kepentingan rakyat Bahkan dilihat dari 
prolegnas 201 5 sebanyak 37 RUU prioritas, sarnpai dengan saat ini baru diselesaikan dua R W  
yang telah diseujui menjadi UU. 

597 Ferry Ki~rnia Rizkiyansyah, Mengawal , op.clt., hlm 6 



menentukan perilaku wakil rakyat yang konstruksi berpikirnya mengedepankan 

kepentingan rakyat dalam kerangka kehidupan b e ~ n e ~ a r a . ~ ~ ~  

Penilaiannya dapat dijawab dari pertanyaan "Apakah rakyat dipandang 

sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, sekaligus secara aktif 

dapat mencalonkan dirinya sendiri sebagai calon wakil rakyat, ataukah hanya 

dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan 

siapa-siapa yang akan menjadi wakilnya untuk duduk dalam lembaga penvakilan, 

termasuk tidak berhak untuk mancalonkan dirinya sebagai wakil rakyat?". 

Berdasarkan kerangka pikir ini, Jimly Asshiddiqie mengintroduksi ada dua 

model sistem pemilu, yaitu: sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu ~ r ~ a n i s . ~ ~ '  

Sistem pemilu mekanis mencerrninkan pandangan mekanis, yakni melihat rakyat 

sebagai individu-individu yang sama. Paham liberalisme, sosialisme, dan 

komunisme, menganut sistem ini dengan sedikit perbedaan. 

Kalau dalam liberalisme, lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan 

otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan antar 

individu yang bersifat kontraktual. Sementara dalam sosialisme dan komunisme, 

lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peran 

indi~idu.~" 

Sementara dalaln model sistem pemilu organis, rakyat ditempatkan 

sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dalam berbagai macam 

persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan-lapisan sosial, 

598 Bunyamin Alamsyah, PEMILU . . ., op.ciL, hlm. 34. 
599 Jimly Asshiddiqie, Pen~anfar Hzrhrm Taia Negoro, Jilrd II, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006, hlm 178. 
600 Ibicl: hlm. 178-179. 



lembaga-lembaga sosial, dan lain sebagainya. Kelompok dalam masyarakat 

tersebut, dilihat sebagai suatu organisasi yang terdiri atas organ-organ dengan 

kedudukan dan fungsi tertentu dalarn totalitas organisme. Persekutuan- 

persekutuan itulah yang kemudian dimobilisasi sebagai penyandang dan 

pengendali hak pili h konstituen. 

Dalam hubungan ini, Ismail Sunny menjelaskan bahwa dalam sistem 

pemilu mekanis, lembaga penvakilan rakyat merupakan lembaga penvakilan 

kepentingan umum dari seluruh rakyat. Sementara dalam sistem pemilu organis, 

lembaga perwakilan rakyat merupakan perwakilan kepentingan lchusus dari 

berbagai persekutuan hidup yang ada. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, 

Ismail Sunny menyatakan bahwa model sistem pemilu mekanis itu inenghasilkan 

parlemen sebagai dewan penvalulan rakyat, sedangkan sistem pemilu organis 

menghasilkan parlemen sebagai dewan perwalulan k ~ r ~ o r a s i . ~ ~ '  Dalam praktik 

pemilihan, kedua sistem pemilu ini sering dikombinasikan dengan struktur 

perwakllan rakyat dua kamar (bicameral systems).602 

Di samping dua model sistem pemilu di atas, juga secara teoretik dan 

kepustakaan dikenal ada tiga macam sistem pemilu yang lebih operasional, yaitu: 

sistem pemilu inayoritas (nzajority types), sistem pemilu pluralitas atau dtstrik 

(plural~ty ppes atau slngle members constltuenc).;l, dan sistem pemilu perwakilan 

berimbang atau proporsional (proporslonal representation).603 Ketiga sistem 

60 1 Ismail Suni, Mekansime D e m o h i  Patzcclsila, Bina Aksara, Jakarta, 1977, hlrn. 
'02 Ismail Suny, Sistem Pentilihali llmrrm Yatig Me?!jan?in Hak-hak Demokrasi Warga 

Negara, terkutip oleh Jimly Asshiddiqie, ?bid, hlm. 180 
603 Douglas B. Rae, The Political . . ., op.cit., hlrn. 23. Moh.  Mahfud MD, Hukum dan . . ., 

op.ci/., hlm.223. Sementara dengan nlembandingkan kepada pendapat F.L.H. Dessauvagie dk.,  
bahwa tiga sistem pcmilu itu meliputi: sistem bertingkat, sistem distrik, dan sistem proporsional. 



pemilu ini merupakan iinplementasi dari model sistem pemilihan mekanis, yang 

mengarahkan wakil dan badan perwakilan rakyat menjelmakan dirinya sebagai 

penvujudan kedaulatan rakyat. 

Perbedaan mendasar dari ketiga sistem pemilu di atas, terletak pada 

penentuan pemenang dari suatu pemilu. 

Pada pemilu dengan sistem mayoritas, calon atau partai pemenang pemilu 

adalah partai yang mampu mengalahkan semua partai lawannya, dengan 

kemenangan suara mutlak (absolilte nzajority systems).604 Pada sistem ini akan 

terdapat partai mayoritas yang menguasai badan perwakilan rakyat, bahkan 

kecenderungan menuju partai tunggal. Sementara partai lainnya berada dalarn 

kendali partai mayoritas, dalam arti suara wakilnya tidak menentukan. Kalaupun 

dilakukan dengan koalisi, artinya sama tidak akan mengalahkan partai mayoritas. 

Mengenai sistem pemilu pluralitas atau distrik, calon atau partai pemenang 

pemilu adalah calon atau partai yang menang dalam distrik pemilihan yang 

bersangkutan. Sistem pemilu distrik ini merupakan sistem pemilu tertua yang 

pernah diprakhkan orang di dunia ini. Sistem ini disebut juga dengan sistem 

- - - - - - - - - - - - 

Lihat dala~n F L.K. Dessauvagie dk., Sendi-Sendi . . . , op.~il., 111111. 50. Kalau deilliiciaih lllaica dapat 
disimpulkan bahwa dalam praktik terdapat empat sistem pemilu, yaitu mayoritas, distrik, 
proporsional, dan bertingkat. 

' 04  Praktik pemilu di zaman Orba, yang selalu dimenangkan Golkar dengan suara 
mayoritas mutlak di atas SO%, adalah salah satu bukti konkret kalau selama Orba, pemilu 
diselenggarakan dengan sistem suara mayoritas. Lihat selanjutnya Tabel 2, hlm. hasil Pemilu 
Orba. Lebih dari itu, kemenangan Glkar  yar?g selalu menguasai mayoritas tunggal ini, karena 
tidak dapat dipungkiri ada rekayasa dari pernerintah. Inilah yang oleh Moh. Mahfud dinyatakan 
bahwa kalau hasil pemilu kurang bahkan tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, itu karena proses 
pemilu yang amburadul. Bukan karena sistem pemilu yang dianut Buktinya, antara pemilu tahun 
1955 dengan pemilu di era 01-ba sampai dengan pemilu saat ini, menggunakan sistern pemilu yang 
sana, tapi hasilnya berbalik diametral Itu semua karena proses pelnilu yailg tidah jujur, tidak 
bebas. tidak adil. dm lain seba2ainva Noh Mahfud MD . Hukum dan Pilar-pilar ., op.c~/. 
hl m 227-228 



penvakilan tunggal (single member c o n s t i t ~ e n ~ ) . ~ ~ ~  Gagasan utamanya, 

menjadikan satu wilayah negara dibagi ke dalam kesatuan geografis yang disebut 

distrik, yang banyaknya sama dengan julnlah kursi anggota badan penvakilan 

rakyat yang akan dipilih. Kemenangan ditentukan dengan suara mayoritas 

sederhana (simple mujority ~~stems),6~?an~a harus mengalahkan secara mutlak. 

Suara-suara yang berada di bawah pemenang mayoritas, akan hilang dan tidak 

memilih wakil karena tidak dapat digabungkan dengan suara dari distrik lainnya. 

Sistem ini dikenal juga dengan istilah the winner takes all atau the first past t h  

post (FPTP). 

Konsekwensi sistem pernilu distik terhadap susunan penvakilan, akan 

dikenal adanya over dan under representation.G08 Over dan under representation, 

selanjutnya dapat dilihat dari contoh simulasi perolehan suara dalam tabel CII 

bawah. 

Tabel 1: Contoh Simulasi Perolehan Suara dalam Pemllu Distrik 

Perolehan suara dan kursi Suara yang diperoleh 
tingkat iiasioncl! 

Distrik I I Distrik I1 I Distrik III I Distrik IV Suara I Kursi 

1 

Ferry Kurnia .Riikiyansyah, Mengawal Pentilrt Menatup Demokmsi: Catatan 
Penyeler~ garaan Pemilr, 2001, Idea publishing, Bandung, 2007, hlm. 6. 

" Sri Soemantri, Sisten~ Dua Partai, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 6. Dalarn 
menentukan putusan atau pilihan dengan menggunakan mekanisme suara terbanyak, juga dikenal 
stmdar ssllara terbanyak ditenhkan @xed rncrjoriw g?.stems) dan suara terbmyak mutlak (obsol~~te 
majorily, y e w .  

6 7 Ferry Kurnia Rizki yansyah, loc.cit. 
Over atau under representation ini, disebut sebagai salah satu kelemhan sistem pemilu 

distrik. Di samping itu ada pula kelemahan lain, yaitu: kurang akomodatif terhadap partai 
minoritas; suara penlilili yarig tidak niemiliki wakil nlenjadi. terbuang; ada kecende~ungaa wakil 
hanva memperjuangkan kepentingan distriknya sendil-i. Moh. Mahfud MD., Hukum dan . . . . 
op,ci/,, hlm . 225. Li hat juga R. William T,id.le, Parfisipasi don Pnrtni Politik: Indonesia Padn 
Aival Or& H L I I . ~ ,  Cirafiti, Jakarta, 1992, hlm. 138. 

1 Jumlah 1 2500 
I I I I I I 

2500 2500 2500 1 10.000 1 4 



Dari tabel di atas, nampak adanya varian suara dan jumlah kursi yang tidak 

berbanding linier. Di situ partai A dengan memperoleh suara 4.900 dari 10 ribu 

suara pemilih, mendapat berkah over representation dengan tiga kursi, akibat 

keinenangan di distrik I, 111, dan IV. Adapun partai B dengan perolehan suara 

keseluruhan 2.900, menderita under representation karena hanya mendapat 1 

kursi dari kemenangan di distrik 11. Sementara partai C dengan perolehan suara 

2.200, menderita lost representation, karena tidak memenangkan satu pun kursi 

wakil. Padahal perolehan suara partai C hampir seimbang dengan partai B yang 

mendapat 1 kursi, atau kurang sedikit dari setengah perolehan suara partai A yang 

mendapat tiga kursi. 

Kemenangan calon-calon walul dari partai A dan partai B dalam simulasi 

sistem peinilu distrik & atas, ditentukan oleh dirinya sendiri, yakni popularitas 

dan keterkenalannya dengan rakyat pemilih (konstituen). Dalam sistem pemilu 

distrik, rakyat langsung memilih calon yang disukai dan diyakininya dapat 

menyalurkan kepentingan politik pemilih. Itulah sebabnya, calon terpilih dapat 

dipastikan memiliki hubungan emosional dan hubungan tanggung jawab dengan 

pemilihnya. Akibatnya, lunerja wakil rakyat akan dengan mudah diketahui oleh 

para pemilihnya.60g Parpol tidak banyak menentukan keterpilihan seorang calon. 

Parpol lebih berperan sebagai fasilitator bagi calon untuk maju mengikuti 

peinilihan. Karena itu, parpol yang menginginkan populer dan dikenal 

masyarakat, maka parpol tersebut hams mampu merekrut dan memajukan calon 

wakil rakyat yang memiliki integritas moral dan kemampuan untuk benar-benar 

"' htt~://setabasri01.blo~spot.com/2009/02/emiihan-mm.htm, diunduh, 23-05- 
2009. 
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menjah wakil rakyat yang sesungguhnya. Untuk itu, dapat pula dikatakan di sini, 

justeru kredibilitas parpol dibesarkan oleh wakil rakyat yang disukai dan dicintai 

rakyat pemilihnya. 

Itulah sebabnya, sistem ini lebih menonjolkan peran calon wakil secara 

individual, dibandingkan dengan parpol. Wakil rakyat akan lebih dekat dengan 

dan sekaligus mempertangunaawabkan kinerja penvakilannya kepada para 

pemilib dari pada kepada p-srtsi politik.6'o Emionalitas w&l rrrkyat dengan 

pemilih, akan memperkokoh komitmen politik dan komitmen moral wakil rakyat 

yang lebih nyata. Komitmen wakil rakyat merealisasikan kedaulatan rakyat 

substantif ke dalam kekuasaannya, sangat terjamin dan lebih akomodatif 

Kenyataan itu hendak menjelaskan kalau fungsi dan peran parpol memang 

hanya sebagai fasilitator bagi kepentingan calon. Itulah sebabnya, baik buruknya 

parpol di tengah-tengah masyarakat, akan sangat ditentukan oleh baik buruknya 

cara parpol melakukan relu-utmen calon. Akibatnya, secara moral, parpol didorong 

untuk selalu hati-hati dalam melakukan seleksi seselektif mungkin dalam 

mengusung seorang calon wakil rakyat. Selekhfitas itu utamanya diarahkan pada 

bahwa calon walul rakyat yang terseleksi adalah yang memiliki kredibilitas dan 

benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan citra terbaik bagi dirinya dan 

bagi parpol yang bersangkutan. Kebaikan citra (bukan pencitraan), akan 

ditentukan oleh selektifitas program terbaik calon yang sekaligus akan dianggap 

sebagai program parpol. Program terbaik itu adalah program yang pro rakyat atau 

pro kedaulatan rakyat. 

610 http://www.negarahukum.comhukum/tipolo~i-pemilihan-umum.htm, diunduh, 
10-07-20 13. 



Pada sistem ini banyak menunjukkan hal-ha1 positif, seperti: persaingan 

dalam pemilihan te rjadi di antara calon dan tidak di antara parpol; peinilu selesai 

sekali jalan, sehingga mudah dipahami dan dilakukan oleh pemilih; pemilu ini 

relatif murah setidak-tidaknya menyangkut dua hal, yaitu: biaya penyelenggaraan 

dan fiiksi di antara para pendukung pemilih; calon terpilih adalah benar-benar 

orang yang mengenal daerah dan pemilihnya, sehingga terjalin hubungan 

Akibat-akibat teoretik, terutama kelebihan dari sistem pemilu distrik ini, 

akan dibahas lebih lanjut dalam sub tentang sistem kepartaian dan sistem badan 

penvakilan rakyat, di belakang. 

Selanjutnya sistem pernilu proporsional atau sistem pemilu dengan 

penvakilan berimbang. Pada sistem pemilu proporsional, seluruh kontestan 

pemilu adalah pemenang, karena sama-sama akan memperoleh wakil dalam badan 

penvakilan rakyat. Hanya semua parpol adalah pemenang min~ritas.~" Hal ini 

karena distribusi suara dibagkan merata secara nasional. Dalam teknrs 

penyelenggaraannya, wilayah negara akan dinyatakan sebagai satu daerah 

pemilihan secara nasional. Kalau pun akan dibagi ke dalam sejurnlzlh daerah 

pemilihan yang lebih kecil, itu lebih bersifat administratif untuk memudahkan 

teknis penyelenggaraan dan bukan menent~kan keterpilihan seorang calon wakil 

rakyat. 

'I' Ciri pokok sistem ini adalah fidak ada bahkan tidak akan ada partai yang 
memenangkan pemilu secara mayoritas, kecuali menggunakan cara-cara manipulasi atau kotor 
Apakah dilakukan dengan memanipulasi penghitungan, karena penyelenggara pemilunya sendiri 
adalah pemerintah Diakui atau tidak, 6 pemilu yang diselenggarakan selama kekuasaan orba, 
dilakukan dengan cara-cara kotor dan manipulistik. 



Dalam praktik pemilu di Indonesia misalnya, untuk memilih anggota DPR 

pusat, daerah pemilihannya ditentukan adalah provinsi. Artinya, jumlah anggota 

DPR yang akan dipilih, dibagi habis di daerah pemilihan provinsi, tapi 

penghitungannya dilakukan secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan melihat 

sisa hasil suara yang tidak terbagi habis di suatu provinsi, dapat digabungkan 

kepada provinsi lain atau digabungkan secara nasional. Di provinsi inilah setiap 

parpol inenyusun daftar nomor urut calon anggota DPR yang akan dipilih. 

Hasilnya berapa banyak suatu parpol mengumpulkan suara pemilih, maka jumlah 

suara itulah yang akan dibagi berdasarkan harga kursi anggota DPR. Saat ini, 

ditentukan harga setiap kursi DPR tingkat pusat sebesar 400.000 suara pemilih. 

Artinya setiap kelipatan 400.000 suara pemilih, akan mendapat satu kursi wakil. 

Mengenai bagaimana cara menentukan pemenang dalam sistem ini, relatif 

sederhana saja. Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja menentukan wahl 

terpilih, penulis membuat simulasi dari tabel fiktif Q atas, diterapkan pada sistem 

pemilu proporsional dengan rasio setiap satu kursi seharga 100 suara pemilih. 

Hasil perhitungannya akan tampak perimbangan jumlah suara dengan jumlah 

kursi yang diperoleh masing-masing partai sebagai berikut: Partai A yang 

memperoleh dukungan suara 4.900 akan memperoleh 49 kursi; Partai B yang 

memperoleh dukungan suara 2.900 akan memperoleh 29 kursi; dan Partai C jrang 

memperoleh dukungan suara 2.200, akan memperoleh 22 kursi. 

Dari gambaran perolehan suara dan distribusi kursi di atas, tampak bahwa 

kelebihan sistem pemilu proporsional tidak ada satu pun suara yang terbuang atau 

tidak inemiliki wakil. Setiap suara ada wakilnya sesuai dengan prosentase 



perolehan suua yang dikurnpulkannya.h12 Karena proporsional itulah, maka 

semua parpol peserta pemilu sama-sama menjadi peinenang minoritas. 

Artinya, parpol yang memperoleh suara terbanyak, akan memperoleh kursi 

yang lebih banyak pula. Sementara parpol yang meskipun tidak memperoleh suara 

terbanyak, tidak akan kehilangan suaranya dan tetap akan memperoleh kursi 

seimbang dengan besarnya dukungan yang diperoleh.61' 

Selanjutnya mengenai siapa-siapa calon. yang terpilih sebagai anggota 

DPR, sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan parpol masing-masing dengan cara 

menentukan berdasarkan nomor urut calon. Dalam ha1 dari satu daerah pemilihan 

berhak lnendapatkan 5 wakil terpilih, maka calon nomor urut 1 s.d. nomor urut 5 

lah yang terpilih sebagai anggota DPR. Begitu pula seterusnya, dan begitu pula 

berlaku untuk semua parpol peserta pemilu. 

Di balik itu semua, memang model sistem pemilu berimbang ini, memiliki 

paling tidak tiga kelebihan, yaitu: (a) lebih mampu menampilkan ragam kelompok 

yang ada dalam masyarakat; (b) lebih akomodatif terhadap berbagai kenyataan 

sosiologts masyarakat; dan (c) memberikan peluang yang lebih besar kepada 

partai kecil wituk berluprah di parlemen, karena mekanisme akurnulasi suara pada 

suatu daerah pemilihan, masih meinungkkkan memperoleh kursi di parlemen.61" 

Karena itu, secara teoretik dan keumumannya, sistem pemilu proporsional 

dengan gambaran di atas, akan inendorong masyarakat untuk membentuk partai- 

partai, sehingga akan melahirkan sistem banyak partai.6 l5 

6'2 Moh.. MahfLd MD.., Hukum dan . . . , op.cil., hlm. 224-225.. 
"' Ibid, hlm. 225-226. 
"' Ibidenr. 
615 Sri Soemantri, Sistem Dua . . . , op.ciC., hlm. 7. 



Sebagai sistem pemilu terbaru, sistem ini memiliki setidaknya dua varian, 

yaitu sistem peinilu proporsional dengan sistem daftar tertutup, atau dapat pula 

disebut dengan sistem pemilu proporsional klasik; dan sistein pemilu proporsional 

dengan sistem daftar terbuka, yang penulis sebut dengan sistem pemilu 

proporsional terbaru. 

Sistem pemilu proporsional dengan sistem daftar tertutup atau sistem 

proporsional klasik, akan menghasilkan wakil rakyat yang lebih mencerminkan 

dirinya sebagai wakil parpol. Bukan sebagai wakil rakyat. Hal itu karena berbagai 

keadaan yang memang hams seperti itu kenyataannya. Seleksi untuk jadi calon 

suatu partai, ukuranya standar kebutuhan politik partai, bukan kebutuhan rakyat. 

Cara seleksi juga dilakukan secara tertutup. Dapat dikatakan, yang inengetahui 

hanya dua orang, yaitu calon yang bersangkutan dan pimpinan parpol. Tersusun 

dalam nomor urut jadi, yang lkenal dengan sebutan nomor peci, bukan nomor 

sepatu, adalah hasil dari transaksi politik antara calon dengan partai. Penempatan 

dalam suatu daerah pemilihan, ditentukan oleh parpol, bukan atas kehendaknya 

sendiri. Pendek kata, semua mekanisme dan prosedur terkait dengan pencalonan, 

pemilihan, keterpilihan, termasuk tugas pokok wakil terpillh, d i m s  seluruhnya 

dan merupakan garis kebijakan partai. 

Berdasarkan praktik di atas sebetulnya mengundang pertanyaan dasar, 

apakah seperti itu ketentuan mengaturnya? Jawabannya tentu tidak, sebab prtinsip 

pemilu tetap diatur sesuai dengan asasnya, hanya dalarn praktik politik, asas itu 

tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Itulah yang oleh Mahfud MD. dinyatakan 

bahwa pada tataran peraturan perundang-undangan peinilu di Indonesia tidak 



memiliki masalah apa pun. Tapi kalau sudah pada tataran pelaksanaannya, di 

situlah ada m a ~ a l a h . ~ ' ~  

Berbagai keadaan di atas, meskipun tidak sepenuhnya disebabkan karena 

sistein pemilu yang dianut, tapi harus diakui bahwa sistem pemilu memberi ruang- 

ruang kosong yang memungkinkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ruang- 

ruang kosong itu telah mengubah secara mendasar praktik pelaksanaan kedaulatan 

rakyat menjadi kedaulatan elit politik partai. Keyakinan adanya ruang-ruang 

kosong itu, dibuktikan dengan misalnya praktik politik uang (moneypolitics) yang 

tidak terbantahkan dan telah menjadi rahasia publik. Dalam penyelenggaraan 

pemilu, ternyata ada semacam pembiaran melakukan praktik money politics 

seperti terjadi dalam peinilu 1999 yang berlanjut sampai pemilu 2014 yang lalu. 

Padahal praktik money politics itu kegatan yang konkret, tapi memang sulit 

dibuktikan secara hukurn. Akibatnya, tidak pernah menjadi perhatian 

penyelenggara pemilu untuk memberikan sanksi huk~rn.~" 

Itulah yang kemudian menjadi sebuah kenyataan, ketika pimpinan PDIP 

dalam sebuah pidato politik menanggapi hasil pemilu 2014, dengan lantang 

menyatakan, bahwa siapapun kader partai yang dipercaya untuk menjadi pejabat 

publik, di manapun ditempatkan, jadi apapun jabatan publiknya, mereka semua 

adalah "pekerja partai". Pernyataan ini menunjukkan bahwa seluruh kader parpol 

616 Dalam hubungan ini, Moh. Mahfkd MD. dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemilu 
(electoral laws) apapun, tidak memiliki masalah secara hukum. Seluruh sistem pemilu yang ada 
secarz teoretik, srima-sama sejz!ar. dengan prinsip negara hukum Perscalan pokokiya dalam 
pelaksanaannya (electoral process) banyak yang tidak sesuai bahkan bertentarrgan dengan 
ketentuan yang diatur di dalamnya Moh Ma&d MD , Hukum dan . , opcit., hlm 227-228. 

Kehadiran Bawaslu pun tidak mampu mencegah atau membongkar praktik money 
polrr~cs dalam pemilu Bawaslu hanya berkuasa terhadap hal-ha1 pelanggaran konkret Seperti 
kegiatan karnpanye "yflside " (~t~endahului), atau ltlellyal~gkut sosialisasi calon tapi ditafsil kalulya 
sebagai alat peraga pernilu 



apapun nama parpolnya, adalah wakil kepentingan parpol itu sendiri. Bukan 

mewakili kepentingan rakyat. Keadaan dan praktik politik seperti inilah yang 

menyebabkan posisi dan kedudukan DPR menjadi lemah.618 

Selanjutnya mengani varian yang kedua adalah sistem pemilu proporsional 

terbuka. Sistem ini mulai dipraktikkan dalam pemilu di Indonesia sejak pemilu 

2004 yang lalu. Maksudnya, dalam sistem ini rakyat tidak hanya memilih parpol, 

tapi juga langsung memilih calon wakil yang dikehendakinya. Namun varian ini, . ,, 

belum diterapkan sepenuhnya, karena masih banyak pemilih yang memilih parpol 

tanpa memilih nama calon, suaranya tetap dianggap sah. Akibatnya, penentuan 

calon terpilih pun sebagian besar masih melibatkan dan ditentukn oleh pimpinan 

parpol. Namun begitu, sistem ini dapat pula dikatakan sebagai sistem peinilu 

distrik semu, dalam rangka menuju aistem pemilu distrik yang sebenarnya. 

Gagasannya, seperti dinyatakan dalam teori sistem pemilu yang ada dan 

telah disinggung dalam uraian-uraian terdahulu, sistem pemilu distrik ini dianggap 

paling mendekati kebutuhan menghasilkan wakil rakyat yang akoinodatif dalam 

upaya merealisasikan substansi kedaulatan rakyat ke dalam kekuasaan, sesuai 

dengan keharusan menilrut W Pemilu Indonesia yang berlaku. 

Agak menjadi anomali berikutnya adalah, sejak pemilu 2004 diterapkan 

sistein pemilu proporsional dengan sistem terbuka. Praktik sistem ini dilanjutkan 

dalam pemilu-pemilu selanjutnya, sarnpai terakhir pemilu 2014 yang lalu. 

"' Di antarmya di masa-nasa ya3g lalu, adanyn anggota DPR yang di argkat, termesuk 
juga anggota MPR yang diangkat Lihat UU Susduk MPR DPR dan DPRD Nolnor 16 tahun 
1969, Pasal 4 yang menyatakan "Jumlah Anggota MPR yang diangkat ditetapkan sebanyak 
sepertiga dari seluruh anggota MPR dan terdiri ..". Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan "Jumlah 
Anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang, terdiri dari 360 orang dipilih dalam pemilihan 
umutn, dan 100 orang diangkat Cars pengangkatan ini, sangal berpengaruh terhadap kedudukan 
DPR secara kelembagaan dan secara indiv~dual Lihat Moh Mahhd M D  , 1h1d hlm 228 



Harapannya, dari pemilu itu benar-benar menghasilkan wahl rakyat yang 

sesungguhnya sesuai dengan keharusan menurut UU Pemilu yang berlaku. Tapi 

kenyataannya, terutama hasil pemilu 2014 yang lalu, dapat dikatakan mengalami 

kemunduran yang cukup signifikan, karena lembaga DPR menjadi bukan lagi 

sebagai lembaga milik rakyat, melainkan lembaga milik partai. Terlebih lagi 

dengan terbentuk koalisi partai ke dalam KMP dan KIH, praktis anggota DPR 

yang terpilih mencerminkan wakil KMP dan KIH. Sementara pekerjaan . 

perwakilan dari kedua koalisi tersebut sampai saat ini, masih sibuk dengan 

kepentingan politiknya sendiri-sendiri. Tidak ada kepentingan rakyat yang 

menjadi perhatian DPR.~" 

Adapun menyangkut asas pemilu yang menjadi tradisi Indonesia adalah 

mLUber,,620 9,621 dan "Jurdil . Dari sekian banyak negara yang melaksanakan pemilu 

dalam kehidupan demokrasinya, termasuk Amerika Serikat sebagai kampiun 

demokrasi, tidak dijumpai undang-undang mengenai pemilu termasuk pengaturan 

asasnya. Pemilu di Amerika Serikat didasarkan langsung pada LJUD yang hanya 

619 Keinginari anggota DPR untuk meyediakan dana aspirasi sebesiir 20 milyar rupiah per 
anggota DPR per tahun, merupakan satu bukti kalau anggota DPR itu tidak pernah memikirkan 
rakyat. Mereka masih memikirkan kepentingan politiknya sendiri. Angka itu bukan mustahil &an 
dijadikan semacam dana cadangan dalam menghadapi pemilu 2019 yang akan datang. Suatu 
anomali yang luar biasa diusulkan oleh wakil rakyat yang terhormat. Perlu dilakukan klarifikasi 
serara t r a n s e p a n  terhadap angka itu. Seherapa hesar yang akan mew.!j~td rnelall-li program untuk 
rakyat, dan bagaimana pengawasan penggunaannya, baik meyangkut programnya maupun 
menyangkut penggunaan anglanya. Lalu timbul pertanyaan sangat mendasar, untuk apa rakyat 
Indonesia unyai DPR, kalau pekerjaannya hanya menghabiskan uang rakyat? 

62' Penyebutan Luber sebagai asas itu mulai dikenal dalam UU Nomor 15 tahun 1969. 
Tapi dalam UU Pemilu Nomor 22 tahun 2007 sebagai kelanjutan dari UU Nomor 3 tahun 1999, 
yang masuk asas hanyalah jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b dan c, di 
samping sepuluh asas lainnya yang meliputi (mandiri; kepastian hukum; tertib penyelenggara 
Pemilu; kepentingan umunl; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi, 
dan efektivitas). Sementara Luber tidak disebut asas, tapi sebagai cara menyelenggarakan pemilu. 
Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 tahun 2007. 

Asas Jurdil dalam pemilu ini, baru diperkenalkan pada pemilu 1999 melalui UU 
Nomor 3 Tatiun 1999, tentang Pemilihan Umum. 



9,622 mensyaratkan ' pee  election , sebagai jaminan kebebasan yang diberikan 

kepada rakyat untuk memilih dalam pemilu. 

Secara teoretik, asas-asas itu telah menjadi aturan nonnatif yang akan 

menentukan seluruh proses pemilu yang harus dilewati untuk inencapai tujuan 

akhir pemilu, yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat dan berhasil membentuk 

pemerintahan yang demokratis melalui wakil-wakil rakyat yang t e ~ - ~ i l i h n ~ a . ~ ~ ~  

Untuk itu, ada baiknya asas-asas tersebut dilihat secara satu persatu 

sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 15 tahun 1969 dan seluruh W pemilu 

perubahannya, tennasuk W Pemilu lainnya yang ada di ~ n d o n e s i a . ~ ~ ~  

Satu catatan dikemukakan di sini, bahwa asas-asas di atas baru diadakan 

dalam UU Pemilu yang disusun selama Orde Baru. Dalam W Pemilu Nomor 7 

tahun 1953, tidak dijumpai ketentuan yang secara khusus menyebutkan keempat 

ha1 di atas sebagai asas per nil^.^^' 

622 Lihat di antaranya ketentuan Pasal 2 UUD Amerika Serikat tentang pengisian jabatan 
Presiden, yang dalam terjemahan bebas dapat dibaca " ... Presiden dan Wakil Presiden Arnerika 
akan dipilih dengan cara-cara berikut: ... "pemilih dari masing-masing negara bagian akan 
tnemilih secara rahasia dua orang calon Presiden . ..". Begitu juga UUD Perancis (Pasal 6), yang 
menyatakan untuk mengadakan Presiden hanya ditentukan "dipilih" oleh badan pemilih (electoral 
college)", tanpa menentukan bagaimana mereka memilih. Tapi dapat dipastikan yang esensial 
dalam pemilihan adalah sifat kerahasiaannya, langsung, dan bebas. Catatan lainnya, mekanisme 
dan tata cara penlilihan tersebut, selesai diatur dalam WID 

621 Ijaiam hemat penuiis, mekanisme dan tata cara mengadakan suatu jabatan publiic, yang 
terutama, bukan bahkan tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme formal transformatif 
kepentingan kedaulatan rakyat ke dalam jabatan publik, seperti melalui pemilu itu. Tapi perlu pula 
dipahami dari sisi yang lain, yaitu sejauh mana pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu 
tapi mendapat tempat dan diterima dalam sanubari rakyat pemilih. Bukankah itu lebih demokratis 
dari pada sekedar suatu jabatan publik itu dihasilkan dari pemilu, tapi tidak berada dalam sanubari 
ralqat pemlih? Ini penting dipahami. karena seolah-o!ah menjadi sebuah kesalahan besar b a h  
dianggap kegagalan demokrasi, ketika ada jabatan publik yang tidak diisi dengan pemilu. 

624 Perlu diketahui, bahwa perjalanan UU Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilu berikut 
seluruh perubahannya, terakhir dengan UU Nomor 1 tahun 1985, berakhir pada tahun 1999 
bersamaan dengan keluarnya UU Nomor 3 tahun 1999 UU ini yang penulis maksudkan sebagai 
UU Pemilu yang lain yang ada di lndonesia 

625 Dalam 1111 Nomor 7 Tahun 1953, tidak dljumpai secara khusus ketentrlan tentang asas 
pemilu Namun ada "semacam" asas langsung seperti dijumpai dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) 
yang berbuny~ "Untuk memberikan suaranya, pentilih hnrus dntnng sendiri di tempat pemberian 



"Asas langsung maksudnya ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak 
untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya 
tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Artinya, setiap pemberi suara yang 
memenuhl syarat peraturan perundang-undangan, langsung menentukan 
sendiri pilihannya atau tidak dapat diwakilkan kepada siapapun". 

"Asas umum menyatakan bahwa pada dasarnya semua warganegara yang 
memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun 
atau telah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 
21 tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum maksudnya 
pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiaplsemua warganegara, 
menurut persyaratan azasi (Ibasic) tertentu, seperti tersebut di atas". 

"Asas bebus, maksudnya bahwa tiap warga negara yang berhak memilih, 
dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan 
peinilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau 
paksaafi dari siapapunldengan apapua Czlam meilggunakan haknya. 
Artinya, pemilih dijamin untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya, 
tanpa ada engaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dalam bentuk 

,, 6 6 apapun . P 

"-4cc.y .rchc~!'c dimaksudkan bahwa para pemillh dijamin ~!e_h, w m t i i m ~  r -- ---- - -7 

tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa 
yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada swat suara dengan 
tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya drberikan 
(secret ballod". 

Terhadap asas rahasia yang memiliki keterkaitan erat dengan asas bebas, 

perlu diberikan catatan, karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya kebebasan itu 

menjamin kerahasiaan. Atau setidak-tidaknya asas rahasia ini tidak diletakan pada 

kata rahasia yang telah menjad pendapat umum. Ini demikian, karena terdapat 

sejumlah orang yang tidak dijamin kerahasiaamya. Fungsionaris partai politik, 

misalnya. Kepadanya tidak dilekati sifat rahasia terkait dengan kebebasannya 

- - ~ - - p~ -~ ~ 

suara yang ditentukan menurut Pasal 65 ayat (4). Adapun untuk pemilih yang ada di luar negeri, 
asas langsung~ya dilakukan dalam bentuk memberikan suaranya dalam rapat Panitia yang tersebut 
pada Pasal 19". Di samping itu, juga ada "semacam" asas rahasia seperti dijumpai dalam ketentuan 
Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: "Untuk pemberian suara, hams disediakan suatu ruangan atau 
lebih, sehingga pemberian suara dapat dijalankan dengan cara rahasia". Selanjutnya, kelengkapan 
asas dalarn per nil^^ 7955, j~rstem diatur langsang d a l a m  T.U.mS 7950.. Pam1 3 5 .  Dalarn p a ~ a !  in;, 
terdapat 5 asas, yaitu: jujur, umum, adil (berkesamaan), rahasia sendiri, dan bebas. 

626 Bagir Manan dk., "Mewujudkan . . .", dalam Bagir Manan (ed.), op.cir., hlm. 56. 



dalam memberikan suara, meskipun llakukan di kubung atau ruang tertutup. 

Semua rakyat akan mengetahui dengan sepenuh kepastian, bahwa fungsionaris 

suatu partai politik, hanya akan meinilih calon dan partai politiknya teinpat ia 

bernaung. Kalaupun masih danggap ada rahasia, maka itu hanya tinggal pada satu 

kemungkinan saja, yaitu kepada siapa suara fungsionaris itu diberikan. Itupun 

rahasia dalam pengertian yang sangat tipis, karena pemilu yang diselenggarakan 

menggunakan sistein proporsional terbuka. Oleh karena itu, rahasia lebih 

ditekankan pada pasca pemberian suara bahwa dengan cara apapun, pilihan rakyat 

pemilih di luar fungsionaris partai politik di atas, tidak dapat diketahui oleh 

siapapun dan dengan cara appunp27 kecuali pemilih yang bersangkutan 

menyampaikan kepada pihak lain tentang siapa yang dipilihnya. Kerahasiaan ini 

memang penting, terutama untuk mencegah hal-ha1 yang mendorong lahirnya 

kekeosan politik pasca pemilihan.628 

627 Di rnasa Orde Baru, asas pernilu rahasia sering tidak pernah terwujud. Selain setiap 
fungsionaris partai politik yang rnernang tidak rahasia, juga dengan berbagai cara dan upaya dalarn 
rangka rnernpertahankan kekuasaan, seluruh pernilih hams diarahkan rnernilih golkar. Ada 
beberapa upaya yang signifikan untuk rnernpertahankan kekuasaari orba, di antaranya rnernbentuk 
jaringan PNS yang harus bernaung di bawah KORPRI yang berafiliasi langsung di bawah binaan 
Golkar. Sebagai anggota Korpri dikenai kewajiban bukan hanya bagi dirinya yang hams rnemilih 
golkar, tapi juga anggota keluarga dalarn hubungan ke atas atau ke bawah danlatau ke samping, 
bahkan diirning-irningi dalil kekuhran dengan kalirnat "kita wajib rnemilih Golkar karena yang 
selama ini mernberi rnakan adaiah Gokar". Upaya lainnya, pemilu diselenggarakan pada hari kerja 
dan pernungutan suara dilakukan di kantor rnasing-rnasing. Upaya ini sangat efektif dalarn 
rnernpertahankan para PNS yang berstatus KORPRI dan jejaringnya, sebagai pernilih setia Cmlkar 
Karena itu, bagi pernilih PNS sebetulnya rnenjadi tidak ada rahasia, karena yang tidak rnernilih 
Golkar akan deiigan rnudah diketahui rnelalui yang bersangkutan rnendapatkan perlakuan 
sernacarn "pengasingan" sebagai bentuk tekanan psikologis, disusul dengan tidak naik pangkat 
ata:: penundaan kenailran panght yang tidalc ada kejelasan batas w&u penundmnnya, mutasi 
detlgan alasan yang tidak jelas atau seniacarn "pernbuangan", bahkan lebili dati itu diberhentikan 
dari jabatan dan status sebagai PNS. 

628 Ada sernacarn kecenderungan dalarn tradisi perpolitikan di Indonesia, pasca suatu 
pernilu terutarna pernilukada yang terjadi belakangan ini, selalu berujung pada kekeosan politik, 
seperti pernbakaran kantor Bupati di Maluku Utara, di NTB, dan beberapa daerah lain. Di samping 
itu. ada pula kekeosan politik yang tidak berbentuk kerusuhan di tingkat cyl.c~.s.sroof, tap1 terkesan 
melecehka~i peran peradilan MK yang nlenyelesaikan sengketa pernilu Mernberikan anggapan 
kepada MK sebagai badan otoriter dalarn rnemutus sengketa pemilu, karena tidak sesuai dengan 



Selanjutnya asas jurdil yang mulai diperkenalkan sejak pemilu 1999 yang 

lalu, seperti dimuat dalam UU lqomor 3 tahun 1999. Asas jujur ini diartikan 

bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah, dan 

partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, 

serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung, 

dengan pemilu hams bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku. Penegasan ini penting, karena salah satunya ada yang paling 

potensial melakukan ketidakjujuran dalarn pelaksanaan pernilu adalah komunitas 

PNS, yang di masa rezim ORBA adalah kantong-kantong potensial mendulang 

suara melalui status KORPN, yang sampai saat ini masih melekat padanya. 

Itulah sebabnya, asas jujur dilahlrkan untuk mencegah berbagai 

kemungkinan di atas yang selalu dikaitkan pada alasan mendasar yakni 

memberikan hak suara dalam pemilu adalah hak politik seluruh warga negara 

tanpa kecuali. Itu hak politik yang dijamin oleh konstitusi, sehingga disebut juga 

dengan hak konstitusional warga negara, yang disandarkan pada ketentuan Pasal 

27 ayat (1) UUD 1945 .~~ '  Pernahman hak politik seperti ini, bctkan sekedar 

keliru, melainkan sebuah kesalahan fatal bagi sebuah bangunan negara demokrasi. 

Kesalahan pemahaman itu terletak bahwa negara seolah-olah telah 

membenarkan ada sekelompok warga negara tertentu, mendapatkan hak istimewa 

keinginan yang menyengketakan. Itu semua adalah bentuk lain kekeosan politik. Itulah sebabnya 
dalam rangka menghindarkan kekeosan politik yang lebih parzh lagi, digelar kesepakatan sebelum 
peldcsanaan pemilu dan pemilukada dalarn bentuk kesepakatan politik (Faktkta Integritas) urituk 
menerima apapun hasil pemilu atau pemilukada yang terjadi. Artinya siap menerima kekalahan, 
meskipun dalam kenyataan tidak sepenuhnya diterima sebagaimana bunyi fakta integritas yang 
mereka buat 

629 Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut menyatakan: "Segala warga negara 
bersamaan kedudukannya dalaln hukum datl pen~erinlahau dan wajib menjunjung huhxm dan 
!)emerintahan itu dengan tidak ada kecualinva" 



dan eksklusif dibandingkan warga negara lainnya. Karena itu, ketentuan 

konstitusional Pasal 27 ayat (I)  UUD 1945 di atas, tidak dimaksudkan 

memberikan ruang eksklusif kepada sekelompok warga negara tertentu, tapi 

sebaliknya memproporsionalkan hak-hak seluruh warga negara dalam 

membangun negara secara berkesamaan dalam kebersamaan. 

Karena itu, keberadaan sekelompok warga negara yang telah mengambil 

porsi dalam membangun negara sebagai PNS khususnya, dan TNI sebagai alat 

pertahanan negara, atau Polri sebagai alat keamanan negara, adalah pilihan politik 

yang maknanya sama dengan warga negara lain yang memilih hdup dalarn 

kekuasaan politik. Termasuk di dalamnya warga negara yang tidak berahliasi 

dengan ketiga atau keeinpat kelompok itu, yaitu warga-warga bebas pada 

umumnya. Ketiganya -PNS, TNI, dan Polri- adalah sarna-sama sebagai pelayan 

masyarakat (public services/public servant) dalam fungsi dan perannya masing- 

masing tersebut. Untuk itu, tidak ada lagi tuntutan-tuntutan hak politik dengan 

mengatasnamakan ketentuan Pasal27 ayat (1) UUD 1945. 

Itulah sebabnya dalam rangka menghindarkan berbagai kemungkinan Q 

atas, jauh-jauh hari sejak kelahiran ORBA, khususnya kepada TNI-POLRI 

dibebaskan dan tidak diberikan hak pilih baik aktif maupun pasif, tapi kepadanya 

diberikan ketentuan khusus dengan atas nama d ~ v i - f u n ~ s i . ~ ~ ~  Secara lengkap 

ketentuan tentang TNI (dahulu ABRI), dijumpai dalam Penjelasan Umum angka 8 

UU Nomor 15 tahun 1969, sebagai berikut: 

'"I Lihat Pasal 11 UU Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota 
Badan Permusawaratan/Penvakilan Rakyat Ketentuan pasal ini berbunyi "Anggota Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (termasuk Polri-penulis) tidak menggunakan hak memilih". 



"Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang 
hnrus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi 
pengawal dan pengaman Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945 yang 
kuat dan sentosa, maka bagi ABRT diadakan ketentuan tersendiri. 
Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika 
anggota ABRI i ~ u t  serta dalam pemilihan umuin, yang berarti bahwa 
anggota ABRI berkeloinpok-kelompok, berlaiil-lainan pilihan dail 
pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. 
Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih 
dan hak dipilih, tetapi mempunyai walul-wakilnya dalam lembaga- 
lembaga permusya\varatan/penvakilan rakyat dengan melalui 
pengangkatan.63 ' 
Duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga pemusyawartan/pe~~akilan 
melalui pengangkatan, dimungkinkan oleh demokrasi Panca Sila yang 
menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat 
represegtatif &lam lembaga-lembags! tersebut". (kursif tebal-penulis) 

Memang agak berbeda dengan TNWOLRI, karena kepada PNS pada 

waktu itu masih diberikan hak politik untuk memilih dan dipilih yang dikemas 

dalam sebutan K O R P R I . ~ ~ ~  Karena itu, selama rezim ORBA, PNS dengan 

korprinya merupakan gudang untuk mendulang suara emas untuk kepentingan 

rezim kekuasaan. 

Adapun asas adrl dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, 

setiap pemilih dan partai peserta pemilu, mendapat perlakuan yang sama serta 

bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Asas ini, di 

63 1 Perwakilan TNyPOLRT dalam BPR melalui pengailskatan ini didasarkan pada aIasan 
dwihngsi, yaitu sebagai alat pertahananlkeamanan dan kekuatan sosial politik, meski alasan 
tersebut tidak memiliki dasar filosofis yang jelas, kecuali karena satu alasan kepentingan politik 
rezim kekuasaan. h i  terbukti kemudian setelah gerakan reformasi lahir, ajaran dwihngsi ini 
dihapuskan dalam rangka mengembalikan fbngsi dan peran utatna TNVPOLRI sebagai alat 
pertahanan dan keamanan negara, dan tidak lagi eksesif sehagai alat kepentingan kekuasaan 
politik, se erti di zaman Orba. '' Korpri adalah organisasi di Republik Indonesia yang anggota-anggotanya meliputi: 
seluruh pegawai republik Indonesia (PNS), pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan anak 
perusahaannya, termasuk perangkat pemerintahan desa. Organisasi ini didirikan pada 29 
November 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1971 Di era Orba, Korpri ini 
diiadikan alat untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintahan Korpri ini adalah jalur 
birokrasi dalam mempertahankan kekuasaan politik Golkar dan kekuasaan politik pemerintahan 
Orba. Korpri adalah suara tetap pemilu ulltuk kepentingall legalisasi kekuasaan pemeriiltahan 



masa UUDS 1950 identik dengan sebutan ". . . hak pilih yang bersifat umum dan 

3, 633 berkesamaan . 

Untuk mewujudkan keseluruhan asas pemilu, sejak reformasi dilakukan 

pembenahan di berbagai sisi penyelenggaraan pemilu. Di antaranya pembentukan 

badan penyelenggara pemilu yang bebas dan mandiri bernama Komisi Pemilihan 

Umum (KPu)."~ Namun kebebasan dan kemandirian KPU, kurang bahkan tidak 

terbukti karena masih melibatkan unsur partai politik. Keikutsertaan unsur partai 

politik dalam KPU, tidak akan mampu mewujudkan kemandirian KPU bahkan 

memperlihatkan keberpihakan kepada suatu kontestan atau calon t e r t e n t ~ . ~ ~ ~  

Alubatnya maka esensi pemilu yang luber dan jurdil dalam arti 

penyelenggaraannya terlaksana secara demokratis dan transeparan, menjadi sulit 

terwujud. Namun begitu, karena pemilu merupakan sarana merealisasikan prinsip- 

prinsip kedaulatan rakyat ke dalam pembentukan kekuasaan, maka upaya 

pencapaiannya menjadi sebuah keniscayaan, apapun kendala yang ada dan 

dijumpai dalam perjalanannya. Karena itu, setidaknya ada tiga ha1 penting dan 

esensial dari pemilu dalam bangunan negara demokrasi, yaitu: 

b. pemilu adalah sarana memelihara dan merealisasikan asas kedaulatan di 

tangan rakyat, sehingga tercipta hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat; 

633 Lihat Pasal35 UUDS 1950. 
634 Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, menyatakan 

"Penyelenggara Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan 
ma~diri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pernilihan Umum dan Pemerintah, 
yang bertanggung jawab kepada Presiden". Dalam UUD 1945 Petubahan Ketiga tahun 2001, Pasal 
22E ayat (5) ~nenyebutkan "Pemilihan urnum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". 

63 5 Kasus anggota KPU Andi Nurpati yang terlibat dalam pemalsuan putusan MK dalam 
perkara pilkada Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan, adalal~ satu cot~tob konkret, ketidakmandirian 
KPU sebagai akibat ulah a n o t a n v a  vang berasal dal-i unsur partai politik 



c. pemilu adalah wujud nyata demokrasi dalam praktik bernegara masa kini 

(modern), karena menjadi sarana utarna bagi rakyat untuk menyatakan 

kedaulatannya atas negara dan pemerintah; dan 

d. dalam tatanan demokrasi, pemilu adalah sarana dan mekanisme meinindahkan 

konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan penvakilan, agar 

' dapat diselesaikan secara damai dan adil, sehingga kesatuan masyarakat tetap 

terjamin. . 2.. 

Karena ketiga ha1 di atas merupakan esensi dari pemilu yang hams 

direalisasikan dalam kenyataan, maka ada 5 (lima) prasyarat636 mewujudkan asas- 

asas pemilu Luber dan Jurdil, yaitu: 

1. Peraturan perundangan yang mengatur Pemilu, hams tidak membuka peluang 

terjadinya tindak kecurangan maupun menguntungkan satu atau beberapa 

pihak tertentu yang terlibat dan berkepentingan dengan pemilu tersebut. 

2. Begitu pula peraturan pelaksanaan pemilu yang memuat petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan pemilu, hams tidak membuka peluang bagi terjadinya 

tindak kecurangan maupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu. 

3. Badanflembaga penyelenggara pemilu, hams bersifat mandiri dan 

independen, bebas dari campur tangan pemerint .  atau partai politik peserta 

pemilu, baik dalam ha1 kebijakan lnaupun operasionalnya, serta terdirl dari 

tokoh-tokoh yang kredibilitasnya tidak diragukan. 

4. Keterlibatan aparat pemerintahan dalam kepanitiaan pemilu, sebatas pada 

dukungan teknis operasional dan hanya bersifat administratif. 

636 htt~://tafanv.w0rdpress.com/2009/03/23/emilu-demokras, diunduh, 1-3-2012 



5. Partai politik peserta pemilu memiliki kesiapan yang memadai untuk terlibat 

dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan 

kepanitiaan pemilu serta kemampuan mempersiapkan saksi-saksi di tempat- 

tempat pemungutan suara. 

Dalam keadaan keseluruhan prasyarat di atas dipenuhi, pemilu akan 

menjadi nyata memiliki hubungan yang erat dengan kedaulatan rakyat dan 

demokrasi, dalam arti kedaulatan yang secara asasinya dipegang dan dimiliki 

9,637 rakyat, akan terealisasi secara "kaaffah . Arti lainnya, ketika asas-asas pemilu 

dijalankan secara kaaffah, maka pemilu tersebut akan sampai pada tujuan 

pokoknya yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat ke dalam kekuasaan yang akan 

membawa konsekwensi kepada mereka yang dihasilkan dari pemilu, memiliki 

tanggung jawab moral dan sosial untuk merealisasikan aspirasi dan keinginan 

kedaulatan rakyat ditetapkan sebagai kebijakan pemerintahan yang dijalankan. 

Merealisasikan kedaulatan rakyat oleh wakil-wahl yang mereka pilih dalam 

pemilihan umurn, menunjukan bahwa pemilu telah nlenjadi sarana ampuh 

mewujudkan kedaulatan rakyat yang dikehendaki UUD 1945. 

Ketercapaian asas pemilu adalah terlaksananya seluruh asas itu dalam 

penyelenggaraan pemilu. Keterselenggaraan ini menunjukkan bahwa pemilu 

mencapai fungsinya, yaitu diselenggarakan secara demokratis. Suatu pemilu 

637 Istilah "Kaaffah" ini dijumpai dalam al-Qur'an sebagai perintah kepada manusia, 
bahwa dalam memasuki dien "Islam" hams secara komprehensif, menyeluruh, simultan, 
bekesinambungan menyangkut keselilruhan segi kehidupan. Artinya, perintah "Kaaflah" bukan 
hacyz dalam soz! ibada!! mahdch. Lihat Surat Al-Baqarzh (Q.E. 2 : 208). "Kaafah" jugz harus 
menginlpelenlntasi dala~n kehidupan poBtik, ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya, sebagai 
konsekwensi Islam agama "rahmatan lil alamin" Selanjutnya lihat pula Surat Al-Anbiya (Q S 
21 . 107); Surat Sabaa (Q S 34 . 28) Karena itu, ketika kehidupan politik yang salah satunya 
mengenai demokrasi, pemilihan umum, dan kedaulatan rakyat, juga harus dijiwai dengan 
kekaaffahan Islam, agar kedaulatatl rakyat dapat nlenjelma sesuai densan amanah esensitlya, yakni 
meli!adi ba~ian dari keputusan negara v a n  di!alankan untuk kepent~ngan rakyat 



digolongkan demokratis, jika memiliki tingkat kompetitif yang tinggi. Untuk 

mencapai tingkat kompetitif ini, Eef Saefullah   at ah^^^ mengidentifikasi ada 

delapan syarat yang hams dipenuhi, yaitu: 

a. ada pengakuan terhadap hak pilih universal; 
b. ada kele luasaan untuk pluralitas aspirasi politik; 
c. tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon wahl rakyat yang demokratis, 

yakni penentuannya dilakukan secara buttom-up, tidak top-down; 
d. ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan figure-figur calon wakil 

rakyat; 
e. ada keleluasaan untuk menentukan pilihan+dalam arti tidak dimobilisasi; 
f. ada panitia pemilihan yang independen dan mandiri; 
g. ada keleluasaan bagi kontestan pemilu untuk berkompetisi secara sehat, jujur, 

dan jujur; dan 
h. ~etialitas birokrasi. 

Ternyata dari kedelapan syarat itu, seluruhnya menggambarkan sebuah 

mekanisme pernilu yang delnokratis dan kompetitif yakm yang menyelenggarakan 

asas-asas luber dan j urdil secara konsisten. 

5. Sistem Kepartaian dan Sistem Badan Perwakilan Rakyat 

a. Sistem Kepartaian 

Disadari atau tidak, sistem pemilu yang dipilih suatu negara, merniliki 

hubungan timbal balik, bahkan mutatis mutandis terhadap sistem kepartaian dan 

sistem badan perwalulan rakyat. 

Sistem kepamian akan berbicara susunan kepartaian yang dianur suatu 

negara. Seperti telah disinggung dalain bagian yang lalu, sistem kepartaian 

dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu: sistem kepartaian tunggal (single party 

system), sitem kepartaian dua (two party system), dan sistem kepartaian banyak 

(multy purty system). 

638 Eef Saefullah Patah, Zaman . . ., op.cil., hlm. 27 



Dalam bagian ini khusus akan dibahas hubungan sistem pemilu dengan 

sistem kepartaian. Hal ini penting untuk melihat dan kemungkinan memberi 

alternatif bagi masa depan sistem kepartaian dan masa depan sistem badan 

penvakilan rakyat Indonesia. Dalam sejarah kepartaian Indonesia, hanya satu 

sistem kepartaian yang belum pernah dicoba diterapkan, yaitu sistem dua partai. 

Sistem partai tunggal dan sistem banyak partai, dua-duanya telah pernah 

dilakukan, dan bahkan sedang dilakukan, yaitusistem banyak partai. 

Sistem partai tunggal, pernah dilakukan di era orde baru, khususnya sejak 

tahun 1975 sampai dengan tahun 1998. Tahun 1975 adalah tonggak awal sistem 

partai tunggal, sebagai akibat dari penyederhanaan parpol yang ada, dari 10 parpol 

peserta pemilu 1971, menjadl 3 partai politik.639 Keadaan ini dikukuhkan melalui 

UU Nomor 3 tahun 1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Sesuai 

dengan judulnya, UU ini dengan tegas menyatakan kalau Golkar itu bukan parpol. 

Tapi dalam gerak langkah politiknya, menjalankan fungsi-fungsi parpol, yaitu 

mendapatkan kekuasaan dan menjalankan kehendak-kehendak politknya-640 

Sementara yang dsebut parpol hanya dua, yaitu PPP yang merupakan fusi dari 4 

partai Islam yang ada pada waktu itu, dan PDI ymg merupakan fusi dari 5 partai 

Sistem satu partai di era Orba ini, dilihat dari praktik politik dan kepartaian 

yang dijalankan. Sejak pemilu 1977, ketiga kekuatan politik ini melakukan 

639 Penyederhanmn itu dilahiken dengan fiisi (penggabungan) p~rpol-parpol ke dalan? 
satu nama baru. Tapi penyederhaan parpol dengan h s i  yang tetjadi tahun 1973, diakui secara 
teoretik sebagai cara penyederhanaan yang tidak demokratis Namun begitu, hasilnya tetap te jadi 
penyederhanaan. Sri Soemantri, Sistem Dua . , op.c~!, h!m 7 

640 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Mengawal . . . , op.cl!., hlm. 29. 
64 1 Kedua parpol irii resmi~iya berdiri pada PPP tanggal 5 Januari 1973, dari PDI tanggal 

I0 Januari 1973 



kepada Golkar. Memilih selain Golkar adalah berkhianat terhadap Orba. Itulah 

yang kemudian dinyatakan kalau Indonesia semasa Orba menjalankan kebijakan 

partai tunggal. 

Politik masa mengambang fllocctrng mass). Kebijakan ini berkaitan dengan 

pengebirian fungsi dan peran parpol. PPP dan PDI, memiliki keterbatasan untuk 

mengurus dan mengembangkan kehidupan politiknya. Gagasan dasarnya, 

masyarakat desa tidak perlu peka dengan h i d  pikuk kehidupan berpartai dan 

berpolitik, sehingga kaki tangan kedua parpol itu tidak sarnpai ke tingkat desa. 

Sementara Golkar dengan leluasa untuk mempropagandakan keberadaannya 

sampai ke tingkat pemerintahan terrendah, Rukun Tetangga (RT). Akibatnya, 

memang masyarakat kebanyakan di perdesaan tidak inengenal adanya partai 

politik selain Golkar. Karena itu, dengan kebijakan floating mass Golkar selalu 

mendulang dukungan suara dari kalangan masyarakat perdesaan, yang merupakan 

sebaran terbesar jumlah penduduk Indonesia. 

Terlebih lagi dengan kebijakan dwi fingsi ABRI. Tentara ditempatkan 

sebagai kekuatan sosial politik dan alat kepentingan kekuasaan. Kebijakan politik 

dijalankan bersifat represif yang oleh: Afan ~ a f f a r ~ ~ ~  disebut sebagai "a reserve 

security apparatus " (aparat kemanan yang represif). Dalarn tubuh tentara 

dibentuk lembaga Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), 

lembaga operasi khusus (Opsus), secara kewilayahan dlbentuk kebijakan Daerah 

Operasi Militer (DOM) di Aceh, intimidasi para intelejen dihawah koordinasi 

645 Afan Gaffar, Juv~rnese L'oters: A C'u.se Stuc/v of EIecfion Un&r u Hegemony Purty 
System, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1992, him 73 
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Bakin, dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ' ~ ~  Sasarannya melakukan tekanan politis dan psikologis 

terhadap keloinpok aktivis pro-demokrasi dan HAM, kelompok Islam politik, dan 

kelompok aktivis lainnya, yang dianggap akan mengganggu kebijakan 

pembangunan yang dicanangkan, dan dikembalikan untuk terbentuk kepatuhan 

yang identik dengan taklid (patuh tanpa reserve atau tanpa pertimbangan). Dengan 

secepat lulat kita berjumpa dengan wajah Orba yang "otoritarian" dan 

9, 647 "menyeramkan . A .. 

Keadaan ini tidak hanya terjadi di tengah masyarakat luas, melainkan 

masuk juga ke ruang kelembagaan negara dan pemerintahan. Kehadiran tentara 

dalam parlemen dengan atas nama dwi fungsi yang kehadirannya melalui 

pengangkatan, jauh lebih menyeramkan lagi. Dari ruangan ini akan dilahrkan 

produk hukurn yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Tiada teinpat dan 

waktu bagi anggota DPR untuk dapat bicara bebas mengatasnamakan rakyat. 

Semua pembicaraan terkait proses legislasi, dipusatkan pada bagaimana norma- 

nonna yang keluar, senantiasa menjamin keamanan dan kelangsungan kekuasaan 

Orba. Tidak ada pembicaraan yang bersifat kntik terhadap berbagai kebijakan 

pemerintahan Orba, meskipun sangat bertentangan denga kenyataan. Semua harm 

dinyatakan baik dan benar. Bahkan konon, anggota DPR yang masuk kategori 

''vokal" dengan kepentingan rakyat, tempat duduknya diseting sedemikian rupa 

supaya berdampingan dengan anggota DPR yang berasal dari tentara. Semua 

dilakukan untuk memberikan pembelajaran dan tekanan psikis, psikologis, dan 

politis kepada yang bersangkutan. 

G4G Ferry Kurnia Rizkiyansyah, op.ci/., hlm. 30-3 1. 
647 Zi>idern. 



Lebih-lebih di MPR. Anggota yang diangkat dengan tegas ditentukan 

sebanyak % anggota. Hal yang pasti, angka % anggota ini akan bertindak sebagai 

mewakili kepentingan pengangkat, yaitu pemerintah khususnya keinginan 

Presiden Soeharto. Ketentuan ini bermuara kepada Pasal 37 UUD 1945. 

Esensinya tidak ada upaya apapun terkait dengan kewenangan MPR mengubah 

IJUD. Orba sadar bahwa ha1 paling ditakutkan dan akan mengganggu 

kelangsungan kekuasaan, adalah perubahan UUD 1945.~ '~ Baik secara politik 

maupun akademik, pikiran-pikiran atau gagasan perubahan UWD 1945, yang 

secara normatif adalah konstitusional, dianggap sebagai sebuah ancaman psikis, 

psikologs, dan politis bagi kekuasaan ~ r b a . ~ ~ '  

Di samping itu, angka ' 1 3  ini signifikan bagi kelangsungan kekuasaan 

Orba. Setiap 5 tahun sekali, MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Walul 

Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal6 ayat (2) UUD 1945. Angka '13 ini sangat 

pasti memenuhi keinginan Orba dalarn memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

Keadaan itu dibuktikan MPR, dalam sidang 5 tahunannya terkait pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, secara terus menerus dengan aklamasi menyetujui 

Soehsrto tokoh sentral Orba, dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

648 Adaiah Sri Soemaniri yang secara aicadeniik justcru mampu rnembi~iu-&an masaiah 
perubahan UUD 1945 sebagai hak konstitusional MPR Beliau tuliskan gagasan itu dalam sebuah 
naskah sangat akademik, berupa disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu 
hukum pada Program Pascasarjana UNPAD. Judul lengkap tulisannya: "Persepsi Terhadap 
Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945", 
dipertahankan pada sidang terbuka tanggal 22 Juli 1978. Tanggal dan waktu yang sangat fantastik 
untuk dila-.van, karena waktu itu j u s t e ~ ~  Orba sedang menzta menc j~  ke puncak kehasmr! 
"abadinya". 

649 Bahkan dalam suatu kesempatan sekitar tahun 1985, ketika marak pembicaraan 
tentang perubahan UUD 1945, Pangkopkamtib Soedomo memberikan tanggapan dengan 
menyatakan bahwa "Mengubah UUD 1945 adalah tindakan diktator konstitusional". Diakui atau 
tidak, pernyataail ini inerupakan bentuh ketakutan psikis, psikologis, dan politis Orba terhadap 
perubahan UUD 1945 Padahal perubahan itu merupakan sebuah sunatullah vang tidak dapat 
dihindari Kejadiannya hanya soal waktu, kapan Allah mentakdirkan penibahan itu terjadi 



Praktik ini berjalan mulus sampai dengan sidang umum MPR tahun 1998. 

Bahkan pemilu 1997 saja belum dilaksanakan, MPR inelalui ketuanya pada waktu 

itu Harmoko, dengan lantang menyatakan bahwa calon presiden yang akan dipilih 

MPR pada sidang MPR 1998, adalah orang yang memiliki pengalaman sebagai 

presiden. Keadaan ini mendapat dukungan politik yang sangat luas, ketika 

kemudian hasil pemilu 1997, Golkar mengantongi suara sebanyak 74,5 1%. Makin 

licin dan muluslah jalan Orba mengusung Soeharto menjadi orang yang "seumur 

hidup" jadi Presiden Indonesia, dan konstitusional. Berbagai gambaran di atas, 

membuktikan kalau Orba berpemerintahan secara otoritarian, bahkan 

kedikataturan melalui sistem partai tunggal, ~ o l k a r . ~ ~ '  

Selanjutnya mengenai praktik sistem banyak partai. Sejak pemilu pertama 

tahun 1955, Lidonesia memang menganut sistem banyak partai. Setidaknya pada 

pemilu yertama tahun 1955 saja, diikuti oleh 28 parpol dan satu unsur 

perseorangan. 

Seperti telah disinggung dalam uraian-uraian terdahulu, sistem banyak 

partai ini selalu disandingkan dengan sistem pernilu proporsional,651 seperti pula 

terjadi pada pemilu pertama tahun 1955. Sistem banyak partai ini, lahir menyusul 

pemerintahan Soekarno mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. 

Tidak kurang dari 30 parpol didirikan masyarakat. Gagasan pokoknya, hendak 

membangun praktik pemerintahan demokrasi dengan sebanyak-banyaknya 

Selama Orba, Golkar selalu tidak menghendaki disebut sebagai partai politik. Hal itu 
disiasti melalui UU-nya sendiri yang disebutnya dengan UU tentang Parpol dan Golkar (UU 
Nomor 3 tahurl 1975 Jo. UU Nomor 3 tahun 1985). Sementara aktivitas yang dilakukannya adalah. 
parpol, seperti: ikut pernilu, mengumpulkan wakilnya dalam DPR, berusaha memperoleh 
kedudukan dan kekuasaan politik. Kelaku seperti ini adalah kelaku parpol. 

65'  Rod Hague st.nl., comparative . . . , op.cit., him. 106. Maurice Duverger, ihid, hlrn. 46. 



partisipasi masyarakat. Gagasan ini nampak dengan jelas dalam isi Maklumat 

Pemerintah 3 November 1945:~~ yang menyatakan: 

1 . "Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politi k, karena dengan 
adanj a partij -partij i tulah dapat dipimpin kedj alan j ang teratur segala 
aliran paham jang ada dalam masjarakat. 

2. Pemerintah berharap supaj a partij -partij itu telah tersusun, sebelumnja 
dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Penvakilan Rakjat 
pada billan Djanilari 1946". 

Pendirian p&tai-pahi ini merupakan respon pemerhtah atas usul Badan 

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Usul BP-KNIP itu 

dinyatakan dalam Pengumuman Badan Pekerja Nomor 3,653 tanggd 30 Oktober 

1945, yang intinya adalah: 

"Maka kesimpulan Badan Pekerja tidak lain, ialah: Pembentukan partai- 
partai sekarang boleh dimulai dengan leluasa asal saja pembentukan itu 
pada azasnja dengan restriksi, memperkuat perdjuangan kita, 
mempertahankan kemerdekaan, serta mendjamin keamanan masjarakat 
jang kini pada beberapa tempat amat terganggu. 
Berhubung dengan kesinpulan ini, maka oleh Badan Pekerdja telah 
diusuliian icepada pemerintah supaja diberikan icese~npatan kepada rakjat 
seluas-luasnja untuk mendirikan patai2 politik dengan restriksi, bahwa 
partai2 itu hendaknj a memperkuat perdj oangan kita, mempertahankan 
kemerdekaan dan mendjamin keamanan ma~jaraka t" .~~~ 

Metiy-isul terbit Maklunat 3 Novernber I935 ini, setidaknya telah berdiri 

"' Berita Republik Indonesia Tahun'I Nomor 1, halaman 3, kolom 4. Maklumat ini 
dikeluarkan oieh Wakil Presiden Moh. Hatta. Ini adalah bentuk konkret tindakan kenegaraan atas 
nama "dwi-tunggal". 

653 Berita Republik Indonesia Tahun I Nomor 1, halaman 4, kolom 3.  Dikeluarkan oleh 
ketuanya, St. Sjahrir. 

654 Kedua katiper, clari P e n y m u m ~ n  RPKNP Nomnr 3 ,  dan Mak!urnat Pemerintah 3 
November 1945, dengan sengaja penulis kutip sesuai ejaan aslinya. 

655 www.idseiarah.net/2014/12/seiarah-~artai-politik-~ada-masa 3html, diunduh, 15- 
12-20 14. 



Tabel 2: Dafiar Parpol Dalarn UUD 1945 Proklamasi 

Di samping partai-partai di atas, sebetulnya sebelumnya sudah ada partai- 

partai kecil lain, seperti Gerindo, Partindo, Barisan Tani Indonesia, Perwari, Partai 

Buruh Indonesia, dan Pesindo. yang kemudian bergabung ke dalam PNI, dan 

partai lainnya. Hanya yang pasti, partai-partai ini tidak sempat berkiprah 

sebagaimana mestinya, karena agenda pemilu yang akan diselenggarakan pada 

bulan Januari 1946, tidak pernah terlaksana. 

Sementara pemilu baru terselenggara pada tahun 1955, yaitu pada 29 

September 1955 untuk memilih anggota DPR, dm 15 Deseber 1955 untuk 

memilih zcggta KonstiP~zzte. Kedua pemilu  PI diikuti oleh sistem bzr,j.&k 

partai. Setidaknya ada 29 parpol yang berkompetisi di kedua pemilu itu. Pemilu 

diselenggarakan dengar, sistem proporsional d a k  tertutup. Namun demikian, 

pemilu itu rnenghasilkan anggota DPR dan anggota Konstituante yang mmpakan 

wakil rakyat sesungguhnya. Mereka bukan wakil parpol. Bahkan jika 

dibandingkan dengan seluruh pemilu yang terselenggara di Indonesia, pemilu 

1955 terdemokratis dalam seluruh tahapan kegiatannya. Tidak sedikit di antara 

calon yang maiu berkompetisi pada waktu itu, adalah mereka yang sedang 

menjabat dalam jabatan pemenntahan. Tap1 ket~ka mereka tequn ke gelanggang 

No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 

Narna Partai 
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyuini) 
Partai Nasional Indonesia (PNI) 
Partai Komunis Indonesia (PKI) 
Partai Sosialis Indonesia (PSI) 
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 
Murba 
Katholik 

Waktu berdiri 
7 November 1945 
Januari 1946 
Januari 1947 
Maret 1947 
April 1947 
Desember 1948 
Desember 1949 



komgetisi, semuanya menanggalkan atribut kekuasaan dan jabatan. Jabatan, 

fasilitas, dan segala ha1 yang melekat padanya, mereka tanggalkan. Mereka datang 

kepada masyarakat sebagai individu yang memiliki visi dan misi kerakyatan yang 

jelas. Jabatan tidak dijadikan alat untuk mendulang suara. Pertarungan golitik 

yang mereka tunjukkan dengan tajam, tidak menyebabkan ketersinggungan 

sesama kontestan. Bahkan dalam sebuah kesaksian yang disampaikan oleh 

seorang budayawan terkenal Indonesia, Taufiq ~ s m a i l p ~ ~  "jangankan pertumpahan 

darah", secara "ekstrim" beliau katakan, "bersentuhan kulitpun di antara sesama 

kontestan, tidak pernah mereka lakukan". Karena berbagai peristiwa dan keadaan 

inilah, pemilu 1955 dinyatakan terdemokratis dalam sejarah pemilu di Indonesia. 

Kedua leinbaga -DPR dan Konstituante- benar-benar merupakan dua 

lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Dalam pembentukan UU sebagai 

tugas pokok dan pengawasan sebagai fungsi pokok DPR, dijalankan dengan 

sesungguhnya. Satu produk pokok DPR hasil pemilu 1955, adalah UU Nomor 5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sangat responsif. 

UU tetap berlaku sampai saat ini dan sudah berusia hamper genap 55 tahun. Suatu 

usia yang luar biasa, dan dapat dikatakan satu-satunya produk UU yang dihasilkan 

Indonesia merdeka berusia mencapai setengah abad.657 

Selanjutnya menyangkut fungsi pengawasan DPR. Ini pun dijalankan 

sesuai dengan prinsip kerakyatan. DPR lnenunjukkan ketajaman giginya, ketika 

pada tahun 1960 menolak RUU APBN yang diusulkan oleh Presiden Soekarno. 

656 Taufiq Ismail. F-ONE. 2009. 
657 Seluruh UU lainnya, tidak ada yang berusia selama itu. ULr kedua yang terlama adalah 

yang dihasilkan Orba yaitu UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, dengall usia 
25 tahun. Ini berlaku semata-mata karena pemaksaan akibat system politik otoriter Orba 



DPR telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana "pakem" lembaga 

penvakilan rakyat. 

Begitu pula dengan badan kedua, Konstituante yang sama-sama dipilih 

tahun 1955 dengan sistem banyak partai. Tugas pokok badan ini menetapkan 

ULTD tetap untuk mengganti UUD Sementara ini.658 Tugas pokok ini telah 

dijalankan sebagaimana inestinya, tapi terkendala oleh ketentuan Pasal 137 ayat 

(1) yang menentukan bahwa putusannya jika dkempuh dengan suara terbanyak, 

harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 213 anggota. Angka ini tidak pernah 

dicapai oleh Konstituante. Akibatnya konstituante tidak berhasil menjalankan 

tugas sebagaimana diamantakan Pasal 134 UUD Sementara. Sebagai bentuk 

tanggung jawab atas "kegagalan" itu, sebagian besar anggota Konstituante 

melakukan mogok sidang. 

&bat akhir dari kinerja kedua badan -DPR dan Konstituante- di atas, 

kemudian menemukan kehidupan pahitnya. Kedua badan itu dibubarkan oleh 

Presiden. DPR dibubarkan setelah menolak RAPBN usulan Presiden Soekarno; 

sementara Konstituante dibubarkan karena dianggap gaga1 menyelesaikan tugas 

Pasal 134 UUD Sementara. Sebelurn pembubaran kedua lembaga negara tersebut, 

terlebih dahulu Presiden membubarkm partai ~ a s ~ u r n i . ~ ~ ~  

Terlepas perjalanan kepartaian di atas, intinya sejak kelahiran Indonesia 

sebagai negara merdeka sampai saat ini, Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan 

praktik sistem banyak partai. 

'j8 Lihat Pasal 134 UD Sementara 1950. 
659 Pembubaran ini dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor . . . tahun 1960. 



Selanjutnya, mengenai sistem dua partai yang memang belurn pernah 

terjadi di Indonesia. Banyak teori dan pendapat para ahli, bahwa sistem dua partai 

adalah model kepartaian yang d e m o k r a t i ~ . ~ ~  Secara kasat mata, memang ada 

logika kuat untuk menerima dalil, kalau sistern dua partai adalah dem~kra t i s .~~ '  

Hal itu dapat diuji dari kinerja dan program partai. Dapat dipastikan program kerja 

kedua partai berpengaruh itu, berorientasi pada kepentingan rakyat, meski dalam 

perbedaan pokok persoalzin yang dijadilcan orientasi politihya.662 

Misalnya orientasi program sistem dua partai Inggns terkait bidang 

ekonomi. Sepertinya di antara kedua partai itu, telah ada semacam kesepakatan 

menentukan porsinya masing-masing. Partai Konservatif akan lebih fokus pada 

urusan kebebasan berusaha. Sementara partai Buruh akan lebih fokus pada 

pengendalian dan pengawasannya.663 

Agak berbeda dengan sistem dua partai di Arnerika. Isu politik yang sering 

mempengaruhi pemilih, adalah isu HAM yang saling berbalik secara diametral. 

Republik adalah partai yang sangat melindungi kapitalis. Hak-hak kapitalis lebih 

terjamin. Menurunkan pajak pendapatan, bahkan menghapuskannya sekalipun, 

menghapuskan peraturan-peraturan pernerintah yang mengontrol kegiatan para 

kapitaiis, sebagai kebijakan politik utamanya. Karena itu, sering pula djuluki 

660 Sri Soernantri, Sistcm Dua ..., op.cit., hlm. 14-15. Lihat pula Soenario, Sistem ..., 
op.cit., hlm. 71. Dalam uraian di sini rnemang tidak fokus menyebut kalau sistem dua partai lebih 
demokratis, melainkan hanya dinyatakan "sistem dua partai lebih baik dari sistern banyak partai". 
Dalam hemat penulis, pernyataan lebih baik artinya lebih demokratis. 

'" Dengan mengambil contoh sistem dua partai di Inggris, pemerintahan dernokratis . . ditunjukken me!a!ui ~raktik oposin. Partal yang menp-~alasai mayoritas di Parlemen akan 
berhadapan dengan partai yang tidak mayoritas. Partai yang tidak mayoritas ini akan menjadi 
partai oposisi, yang sewaktu-waktu dapat merebut posisi sebagai partai pemerintah. Sernentara 
partai yang kehilangan kekuasaan akan sekaligus rnenjadi partai oposisi. Peralihan kesempatan 
yang bolak balik ini, adalah sebuah mekanisme kepartaian yang demokratis. 

662 Maurice Duverger, Partai-Partai . . ., opcit., hlm 25. 
663 Miriam Budiardio, Dasar-dasar . . . . op, cif . ,  hlm. 4 17. 



partai yang membangkrutkan Amerika. Dalam keadaan seperti ini, partai Republik 

sangat menyenangi, karena artinya Amerika menjadi bergantung kepada para 

kapitalis. Keadaan kebergantungan ini, menguntungkan secara ekonomis bagi 

kemajuan partai Republik. 

Sementara partai Demokrat lebih pro masyarakat, khususnya masyarakat 

menengah ke bawah. Isu partai ini lebih fokus pada memperluas bantuan kepada 

masyarakat mishn, sekolah gratis, menarnbah macam-macam jaminan yang 

diperuntukan kepada para pengangguran, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, 

isu besar politik partai ini, adalah menaikan tarip pajak dan menambah jumlah 

aturan yang memungkinkan meningkatkan pendapatan negarg, untuk menunjang 

pegeluaran program pemberian bantuan kepada ma~~arakat.'~" 

Dilihat dari praktik dua partai, baik yang dilakukan di Inggris maupun di 

Amerika Serikat, tampak prinsip-prinsip demokrasi dijalankan ketika waktunya 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di Inggris dibangun dengan model 

oposisi struktural, yakni setiap partai yang kalah dalam pemilu akan dengan 

sendirinya menjad partai oposisi. Sementara di Amerika, perseberangan isu 

pokok politik di antara kedua partai itu, menunjukkan siapapun yang menjadi 

pemerintah akan berhadapan dengan partai yang kalah, dalain bentuk oposisi 

fungsional. Hal itu akan htunjukkan melalui hasil Lpemilu dua tahunan. Dalam ha1 

664 htt~://id.answers.vahoo.com/auestion/index?aid=20081122163726Mk5aZq, 
diunduh, 30-1 1-2008. Sementara dalam htt~:llamazinacoMOO19/10-~erbedaan-~artai- 
re~ublik-demokrat-di-amerika-serikatl, ditunjukkan terdapat 10 perbedaan di antara kedua 
pzrt~i reptS!ik dar? dernchzt, sebagzl beribt: Xep::b!ik memiliki sikap pclitik yang Sersifzt: 
konservatif; wewenang penmintah federal terbatas; kebebasan i~idividu diperbesar; pertumbuhan 
ekonomi dilakukan dengan persaingan bebas, pengakuan hak kekayaan atas individu diperluas 
bahkan terkesan tanpa dibatasi; penguatan pertahanan, individu bebas menguasai senjata api untuk 
perlindungan diri; menyetujui hukuman mati untuk jenis kejahatan tertentu; pengakuan atas isu-isu 
sensitif, dan Inenentang perbuatan aborsi Sementara partai Den~okrat, n~e~~unjukkan sikap politlk 
vany sebal iknva 



DPR atau Senat dimenangkan mayoritas oleh partai yang tidak sama dengan 

pemerintah, itu artinya sebuah catatan khusus bagi pemerintah pada umumnya dan 

Presiden pada khususnya, untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki 

kebiajakan yang sedang ditempuhnya. 

Selanjutnya, cara melahirkan sistein dua partai pada suatu negara, dapat 

ditempuh dengan dua cara yaitu: cara tidak demokratis dan cara demokratis .665 

. Sepintas, membentuk sistem dua partai cara tidak demokratis dapat dinisbatkan ke 

dalam kasus penyederhanaan partai yang pernah terjadi di era Orba, ketika 

memfusikan 10 parpol inenjadi tiga, yaitu: Golkar, PPP, dan P D I . ~ ~ ~  Selanjutnya 

h i  tersebut tergolong tidak demokratis, karena dilakukan dengan cam-cara yang 

tidak patut bahkan melanggar etika politik yang berlaku. ''' 

Hasil paling akhir dari penataan atau penyederhanaan kepartaian ini, 

dikeluarkan UU Nomor 3 tahun 1975, sebagaimana terakhir diubah dan diatur 

dengan UU Nomor 3 tahun 1985, tentang Parpol dan Golkar. 

Berdasarkan UU itu, di Indonesia terdapat tiga kekuatan sosial politik yang 

berkiprah dalarn percaturan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Keadaan ini, 

Sri Soemantri, Sistem Dua . . ., op.cit., hlrn. 13. 
666 Selain tidak demokratis, juga dilakukan dengan memanfaatkan norma hukum sebagai 

senjatanya, yakni dinyatakan dengan UU Nomor 3 tahun 1975. Artinya, hukum dengan sengaja 
dijadkan bebagai alat kepeutiilgan kekuasaan Soellalto pada waktu itu. Meski hailya setingkat UU, 
tapi hams dipahami bahwa W itu bagian dari pengertian konstitusi tertulis dalam pengertian yang 
lebih luas. UU di dalamnya juga memuat norma-norma konstitusi, seperti membatasi kekuasaan. 
Karena itu, ketika suatu UU dijadikan alat kepentingan kekuasaan, maka itu artinya sama dengan 
telah menempatkan nilai konstitusi seperti dikemukakan Karl Lowenstein, yakni Indonesia 
mempraktikan konstitusi semantik. Lihat Moh.Kusnardi dk., Pengantar . . . , op.cit., hlm. 74. 

667 Etika politik yzng dilanggar dzn tidak pap& misalnya f i s i  partai politik yzng 
hmudian menjadi PDI misalnya, meski kelirna partainya sama-sama nasionalis, ternyata dari sisi 
ideologi dan latar belakang, basis sosiologis, sejarah perkembangan, dan kepentingan politik 
masing-masing itu, ternyata satu sama lainnya sangat berbeda secara diametral 
htto://id.wiki~edia.ora/wiki/Partai Demokrasi Indonesia, diunduh, 10-05-2004 Malah 
ketidahdemokratisan tidak hanya menyangkut latar belakang, asal-usul rnaupun tujuan partai, tapi 
iuga disertai dengall ancaman penibubaran dan intimidasi h t t ~ : / / v o i l a h . h l o ~ s ~ o ~ c _ o ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ 4 ~  
seiarah-berdirioya-~din.html, diunduh, 15-5-2012. 



mengandung makna yang berbeda-beda. Keberadaanya dapat disebut sistem 

banyak partai, karena memang nyatanya ada tiga. Dapat pula disebut dua partai, 

karena menurut UU tadi, yang disebut parpol hanya dua, yaitu: PPP dan PDI. 

Sementara Golkar secara formal tidak disebut sebagai partai, meski dari sisi 

praktik politik melahdcan kegiatan sebagai suatu partai. Hal itu seperti tanpak 

dalam langkah-langkah politiknya adalah memperoleh kekuasaan yang dinyatakan 

melalui keterlibatannya dalarn kegiatan pemilu, dan setiap diselenggarakan pernilu 

pasca fusi, khususnya sejak pemilu tahun 1977 s.d. pemilu tahun 1997, yang 

memenangi mayoritas dalam parlemen hanya satu kekuatan sosial politik, yaitu 

Golkar. 

Sementara lnembentuk sistem dua partai dengan cara deinokratis, dapat 

dilakukan dengan dua cara pula, yaitu: berdasarkan kenyataan sosial daniatau 

berdasarkan proses pemilihan urnurn.= 

Pertama, berdasarkan kenyataan sosial dapat melihat praktik yang pernah 

terjadi di Turki sewaktu dipimpin oleh Presiden Mustafa Kemal Ataturk, yang 

juga menjadi ketua dari salah satu partai politik yang ada pada waktu itu. Tapi 

popularitas Mustafa Kemal Ataturk ini luar biasa, baik sebagai Presiden Turki 

maupun sebagai pimpinan partai politik. Ia sangat dicintai rakyatnya, sehngga 

lambat laun banyak rakyat Turki yang sudah berpaprol di luar parpol pimpinan 

Mustafa Kemal Ataturk, meninggalkan partai politiknya dan bergabung dengan 

parpol pimpinan Mustafa Kemal Ataturk. Sampai akhirnya, partai yang ada betul- 

betul mengerucut tinggal satu, yaitu partai pimpinan Mustafa Keinal Ataturk itu. 

668 Sri Soemantri, Sistern Dua . . ., op.ciL, hlm. 13-14 



Namun melihat kenyataan ini, Mustafa Kemal Ataturk merasa perlu ada kekuatan 

lain yang menjadi penyeimbang dan kontrol atas kekuasaan yang dijalankannya. 

Pertimbangan ini mendorong Presiden meinbentuk partai politik k e d ~ a . ~ ~ ~  Praktik 

ini menunjukkan adanya demokratisasi dalam kehidupan kepartaian. Apa yang 

dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk dengan membentuk partai tandingan di 

samping partai politik pimpinannya, adalah hendak menunjukkan bahwa 

membentuk sistem dua partai, dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang 

dibumbui dengan sifat kenegarawanan seorang Mustafa Kemal Ataturk. 

Kedua, dilakukan melalui pernilu yang diselenggarakan dengan sistem 

distrik yang popular dengan sebutan single member constituency. P~arpol yang 

memenangkan mayoritas, karena caranya sangat sederhana yaitu ditentukan 

berdasarkkan perolehan suara mayoritas biasa (simple majority).670 Cara kedua ini 

akan menyebabkan ada parpol yang menguasai mayoritas dalam paremen, tapi ada 

pula parpol yang tidak memiliki wakil dalam parlemen. Atau kalaupun memiliki 

wakil, tapi masuk kategori under representation. Karena itu, secara teoretik sistem 

pemilu distrik dapat mendorong penyederhanaan partai &lam bentuk partai-partai 

yang kalah dalam pemilu atau yang under representation, akan melakukan fusi 

atau bergabung dengan partai lain. Penggabungan dapat dilakukan karena 

memiliki flatfbrm politik yang sama, atau karena selalu menang dalam pemilu, 

atau karena ingin menjadi oposisi. Akibat penggabungan itu, artinya partai-partai 

GG7 Ibidem. 
670 Dalam teori pengambilan keputusan, dikenal ada tiga cara, yaitu p e r t m ,  suara 

terbanyak biasa (simple majorilyl dengan kriteria cukup yang satu mendapatkan suara lebih 
banyak dari yang lainnya; keu'z~a, suara terbanyak mutlak (ahsolule majorrgl), yang disyaratkan 
mendapat suara lebih dari setengah atau sering disebut ?4 + I ,  kefrga, suara terbanyak ditentukan 
(Gxd majority), sepe~ti ' I 3 ,  %, 4 / 5 ,  atau angka-angka lainnya Lihat S1-i Soemantri, Sisle~n Dua , 
(.y?.cr~. him 7 



mengalami seleksi alamiah, dan bukan mustahil akibatnya akan mengarah pada 

terbentuknya sistem dua partai.67' 

Tapi satu catatan, penggabungan itu bukan karena alasan politik. Itulah 

yang penulis nyatakan di atas, bahwa membentuk sistem dua partai melalui sistem 

pemilu distrik, dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu: sebagai 

penyebab, sebagai pendorong, atau sebagai cara mempertahankan sistem dua 

partai yang sudah a ~ l a . ~ ~ ~ . .  

Karena itu, sistem pemilu distrik urnumnya pula dipraktikan di negara 

dengan sistem dua partai.673 Keadaan itu tidak dapat dibantah, karena memang 

sistem dua partai merupakan alubat dari praktik sistem pemilu distrik. Karena itu, 

bagi negara yang menghendalu bangunan demokratisasi dalam kehidupan 

kepartaian, yang berimplikasi pada demokratisasi di parlemen, sistem pemilu 

distrik dapat dijadikan alternatif pillhan yang paling demokratis. Proses 

penyederhanaan kepartaian karena sistem pemilu distrik, dapat terjadi karena 

beberapa kemungkinan, seperti: ia menjadi pendorong, atau penyebab, atau 

pemelihara dari sistem dua partai yang sudah ada. Hanya dapat "dipastikan", 

sistem pemilu distrik dengan sistem dua partai, menlpakan d m  konsep politik dan 

ketatanegaraan yang memiliki hubungan kausalitas satu sama lain.67" 

Demokratisasi dari sistem dua partai, setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. 

Pertama, memudahkan masyarakat mengenali dan memahami kehidupan 

kepartian yang ada dalam negara. Sebagai instrumen demokrasi, parpol hams 

--- 

h7' Sri  Soemantri, Sistem Dua . op.cl/., hlm 16 
672 Sistem dua partai di Inggris misalnya, tetap berlaku sampai hari ini karena 

dipertahankan oleh praktik sistem pemilu distrik 
677 Ibrd, hlm 7 
674 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Mengawal , oy~.ct/., him 7 



dipahami dengan baik oleh m a ~ ~ a r a k a t . ~ ' ~  Penataan kehidupan demokrasi, tidak 

dapat dipisahkan dengan keberadaan parpol. Banyak jabatan birokrasi, pelayan 

publik, dan lain sebagainya, yang memerlukan keikutsertaan parpol. Menjadi 

Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, Menteri, Gubernur, DPRD, Bupati, 

Walikota, dan jabatan-jabatan publik lainnya, meniscayakan untuk melawati pintu 

parpol. Sistem dua partai akan memudahkan masyarakat mengetahui dan 

memahami keberadaan, fungsi, dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Kedua, bergabung dalam rangka membentuk partai 0~osisi,6'~ yang juga 

karena kemunglunan dua hal, yaitu: dalam rangka menghadapi musuh politik yang 

sama, atau karena memang flatform dan tujuan politik yang sama, yaitu menjadr 

partai oposisi atau penyeimbang dari kekuatan partai penguasa (the rullingpurtyl. 

Namun begitu, terlepas pilihan mana di antara kedua alternatif di atas, 

yang pasti cara penyederhaan partai dengan menerapkan sistem pemilu distrik ini 

penting ditegaskan, karena banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik untuk 

675 Memmt Miriam Budiardje. ada empat fungsi dan peran parpol sebagai instrumen 
demokrasi yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyat dalam negara demokrasi seperti 
Indonesia, adalah: sarana kmunikasi politik; sarana sosialisasi politik; sarana rekrutmen politik; 
dan sarana engatur konflik. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar . . , op i i , ,  hlrn.405-403. "' Konsep demokrasi perwakilan barat me~yatakan bahwa untuk diakui adanya 
demokrasi dalam suatl~ kehidupan politik dan ketatanegaraan, kalau dalam prahiknya rnemiliki 
kekuatan oposisi. Bahkan secara khusus disebut partai oposisi. Secara konseptual, kegiatan oposisi 
dikenal dalarn dua bentuk, yaitu oposisi struktural dan oposisi fungsional. Inggris menganct ajaran 
oposisi struktural, yaitu parpol yang kalah dalam pernilu secara otornatis akan menjadi partai 
oposisi terhadap partai pemerintah. Sebagai partai oposisi, dalam struktur kepartaiannya dibangun 
semacam kabinet bayangan, dengan antisipasi kalau partai pemerintah jatuh, rnaka kabinet 
bayangan tadi akan mengambil alih kekuasaan sebagai kabinet tetap. Sernentara Amerika Serikat 
rnenjalankan oposisi hngsional. Partai yang kalah dalarn pernilu tidak menjadi partai oposisi, tapi 
rnelakukail checks aird balurices terhadap berbagai kebijakan dari partai pemerintah secara kritis. 
Untuk kasus Amerika Serikat, konkretisasi kngsi oposisi akan dilihat dari hasil pemilu paruh 
waktu dalam rangka memperbaharui keanggotaan Senat atau DPR. Dalam ha1 kedua atau salah 
satu unsur penvakilan tersebut dimenangkan oleh kubu yang tidak separtai dengan Presiden, itu 
pertanda bahwa kebijakan pemerintah atau Presiden yang sedang dijalankan, tidak populer dan 
harus segera diiakukan evaiuasi terhadap ke'uijakan yemerintahan retsebu~ 



membangun demokratisasi kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia ke 

depan. Seperti nanti akan terbukti bahwa sistem dua partai di Inggris misalnya, 

lebih mencerminkan demokratisasi kehidupan politik, parlemen, dan partai, 

karena ternyata kehidupan partainya sendiri secara faktual di masyarakat, adalah 

banyak partai. Tapi dari banyak partai itu, tetap yang berpengaruh dalam 

kehidupan politik di parlemen Inggris dikuasasi oleh dua parpol -Konservatif dan 

buxuh- yang telah hidup mengakar &lam sejarah politik dan tata negara Inggris 

ratusan bahkan mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. 

b. Sistem Badan Perwakilan Rakyat 

Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa sistem pemilu baik distrik maupun 

proporsional, selalu memiliki hubungan dan keterkaitan dengan sistem badan 

penvakilan rakyat yang dianut suatu negara. Secara konseptual dan keurnuman, 

sistem BPR dibedakan ke dalam dua model, yaitu sistem satu kamar atau sistem 

dua k a r ~ ~ a r . ~ ~ ~  Ukuran satu kamar atau dua kamar, ditentukan oleh dua ha1 pula, 

yaitu: keberadaan BPR dan fungsi yang hjalankannya. 

Namun sebelum melanjutkan pembahasannya, terlebih dahulu perlu 

diketahui bahwa sistem BPR satu kamar atau dua karnar, tidak terkait dengan 

landasan bernegara tertentu. Juga tidak terkait dengan bentuk negara, bentuk 

pemerintahan, atau sistem pemerintahan t e r t en t~ .~~ '  Artinya, setiap negara dapat 

memilih sistem itu sesuai dengan kebutuhan untuk membangun praktik politik dan 

h77 G.S. Diporlolo, Ilmu . . ., Jilid 2, op.cil., hlm. 191. Lihat juga Reni Dwi Purnomowati, 
Implementasi Sistem . . ., op.cit., hlm. 1 1 .  

67X Bagir Manan, Teori dan . . . , op.cil., hlm. 57-58. 



ketatanegaraannya.67' Hanya yang pasti, pilihan itu h a m  dalam rangka 

menciptakan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberi 

manfaat kepada masayrakat. 

Suatu negara menganut sistem satu kamar dapat dilihat dari jenis BPR 

yang ada dalam negara tersebut. Umumnya, kalau dalam negara memilila lebih 

dari satu jenis BPR, secara teoretik dapat dikatakan negara itu menganut sistem 

satu kamar.68P Maksudnya dalam BPR yang ada itu hanya terdiri dari satu unsur 

perwakilan. Sementara untuk negara dengan sistem BPR dua kamar, dapat 

dipastikan di dalam negjara itu hanya ada satu BPR, yang di dalam BPR itu 

terdapat dua unsur pe~alcilan.681 

Selanjutnya dilihat dari fungsi atau wewenang yang dijalankannya, bagi 

negara yang menganut satu kamar, dua atau lebih BPR itu memililu tugas, fungsi, 

dan wewenang mandiri dan berbeda. Atau BPR-BPR itu merupakan satu 

lingkungan kekuasaan sendiri, deng~n rumah tahgga sendiri juga. 

IvPR, DPR, dan DPD yang ada dalam struktur kelembagaan negara di 

Republik Indonesia itu, merupakan lingkungan kekuasaan dengan rumah tangga 

sendiri. MPR adalah lembaga negara mandiri dengan kek~asaan sebagaimana 

679 Dalam praktik ada negara memilih dua kamar karena latar belakang kesejarahan, 
seperti Inggris. Tapi ada pula dalam rangka kompromi antara negara bagian yang berpenduduk 
banyak dengan yang sedikit. Ini misalnya tejadi di negara federasi Amerika. Kamar yang satu 
mewakili rakyat Amerika, sementara kamar satunya lagi mewakili kepentingan negara bagian 
yang jumlah wakilnya sama. Ibidem. '" Disimpulkan Bagir Manan dengan melihat nlmusan Pasal 2 ayat (1) 7JIlD 1945  ban^, 
Indonesia itu tidak dua kamar, karena yang menjadi unsur perwakilan di MPR adalah anggota 
DPR dan anggota DPR. Penyebutan anggota itu, menandakan bahwa MPR, DPR, dan DPD 
merupakan lernbaga mandiri dengan kekuasaan sendiri-sendiri pula. Bagir Manan, DPR, . .., 
op.ci/., hlm. 75. 

68 1 Untuk menunjukkan sistem dua kamar dengan membaca Pasal 2 ayat (I) UUD 1945 
Baru, mestinya yang meniadi "anggota" MPR itu adalah DPR dan DPD. Sehingga rumusannya 
menjadi: "MPR terdiri dari DPR dan D P D .  Ihideni. 



diatur, khususnya dalam Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 37 UUD 1945. Produk 

hukumnya adalah keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dan UUD. Khusus 

menyangkut UUD adalah keberhasilan MPR mengubah UUD 1945 sebanyak 

empat kali. Peke rjaan-pekerjaan MPR di atas dilakukan oleh kedua anggota DPR 

dan anggota DPD yang menjadi anggotanya sebagaimana diinaksud dalain Pasal2 

ayat (1)  UUD 1945. 

Mengenai DPR lebih jelas lagi, sebagai lembaga. .negara mandiri clan 

otonom. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) yakni sebagai 

badan pemegang kekuasaan membentuk UU. DPR adalah badan legislatif seperti 

Kongres di Amerika atau Parlemen di Inggns, yakni sebagai badan pembentuk 

UU. 

Sementara DPD, meskrpun tugas-tugasnya lebih bersifat komplementer 

terhadap tugas DPR membuat UU, tapi tidak dapat dipungluri kalau DPD adalah 

badan mandiri dan otonom. 

Sementara bagi negara yang menganut sistem dua kamar, kedua unsur 

perwakrlan dalam BPR itu, hanya memilikr dan menjalankan satu jenis tugas, 

fimgsi, dan wewenang. Umurnnya model dua kainar itu diletalhn pada lembaga 

negara legislatif, yang tugas dan wewenang utamanya berkaitan dengan 

peinbentukan undang-undang. h82 

Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Inggris khususnya, adalah BPR 

dengan sistem dua kamar. Di Amerika, kedua perwakilannya itu adalah Senat dan 

'" Soenario, Sistem Parlementer ..., op.cil., hlm.14-15. Montesquieu, The Spirit .... 
opcil., hlm. li. Lihat juga John Locke, Of Civil . . ., op.cil., hlm.112. G.S. Diponolo, Ilmu . . ., Jilid 
2, 1oc.cit. Lebih jelas ditegaskan Bagir Manan yang menyatakan bahwa: "Telah rnenjadi konsep 
yang diterima umum, bahwa kng-si membentuk uu ada pada badan perwakilan rakyat atau 
legislatif'. Litiat dalam Bagir Manan, DPR, . . ., opcit., hlm. 22. 



House of Representatives (HoR) atau semacarn DPR di Indonesia. Sementara di 

Inggris, kedua penvakilan itu adalah House of Lords (HoL) dan House of 

Commons (HoC). Baik Kongres Amerika Serikat maupun Parlemen Inggris, tugas 

dan wewenangnya hanya satu, yaitu membentuk UU (law.sj, yang dikerjakan 

bersama-sama oleh kedua unsur penvakilan itu. Senat atau HoR di Amerika 

Serikat maupun HoL dan HoC di Inggris, tidak merupakan lingkungan kekuasaan 

dengan rumah tangga sendiri-sendiri. BPR yang merupakan lingki-ungan sendiri itu 

adalah Kongres dan/atau Parlemennya. 

Itulah sebabnya disebut sistem dua kamar, karena dalam satu rumah BPR 

yang bernama Kongres ada dua karnar penvakilan yang masing-masing ditempati 

oleh Senat dan HoR atau dalam Parlemen Inggris kedua kamarnya masing-masing 

ditempati oleh HoL dan HoC 



KEDAULATAN RAKYAT, DEMOKRASI, DAN PEMILIHAN UMUM 

DI INGGRIS, AMERIKA SERIKAT, DAN MALAYSIA 

A. Pendahuluan 

Ada dua metode pengkajian yang dipandang penting oleh ilmu hukum, 

yaitu pengkajian sejarah dan pengkajian perbandingan. Pengkajian sejarah hukurn 

diperlukan dalam rangka melihat dan menelusuri dua riwayat hukurn, yaitu 

rechtshistorie dan wethistorie. 

Rechtshistorie hendak melihat dan menelusuri asal usul rumusan norma 

atau kaidah hukum yang ada, dalarn bentuk pertanyaan "mengapa suatu ketentuan 

itu bunyinya seperti itu?". Pertanyaan ini pada hakikatnya akan inenelusuri dan 

menemukan jawaban menyangkut berbagai keadaan sosiologis yang 

mempengaruhinYa,683 seperti situasi politik, situasi ekonomi, budaya, termasuk 

bagaimana "suasana kebathinanyhg4 mereka yang terlibat dalam pembentukannya. 

Sementara wethistorie hendak melihat dan menelusuri dari mana asal usul 

dan siapa-siapa saja mereka yang terlibat dalam menetapkannya. Kedua 

penelusuran -rechtshistorie dan wethistorie- di atas, dalam ilmu hukum dikenal 

683 A x  I( r' L ??hexe, op.cfL, h!m 85 
684 Makna suasana kebathinan di antaranya dijumpai dahulu dalam Penjelasan UUD 1945, 

ketika menjeiaskan bagaimana memahami isi UUD suatu negara. Di situ dinyatakan bahwa 
"Undang-Undang Dasar negara mana pun, tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. 
Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus 
lnen~pelajari juga bagairnana te rjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan 
juga hams diketahui dalam suasa apa teks itu di bikin" Sementara istilah ".vua.vutzu kehuthinu?~ " 
dijumpai dalam menjelaskar? mengenai Pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 
1945 Kalimat itu menyatakan "Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasa kebari~rari dari 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum 
(Kechts~dee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang 
Dasar) maupun hukum pang tidak tertulis" Lihat Penjelasan Umum UUD 1945 Angka I dan 
Angka I11 



dengan istilah memorie van toelichting dari suatu peraturan perundang-undangan. 

Menelusuri inemorie van toelingting ini penting, karena akan memperoleh 

manfaat dalam memahmi nilai-nilai philosofis dan yuridis suatu peraturan. 

Mengapa peraturan itu perlu dibentuk. 

Sementara itu, menyangkut pengkajian dari sudut perbandingan, baik 

sebagai metode (cara) melakukan analisis, maupun sebagai obyek pendidikan atau 

.. penyelidikan secara ilmiah, perbandingan penting dalam rangka "in gaining a 

better understanding of one's own national law and in the work of improving it" 

(meningkatkan dan mengembangkan pemahaman pengetahuan tantang hukum 

~endiri) .~*~ 

Karena itu, bagi dunia ilmu hukum, studi perbandlngan hukum banyak 

memberi inanfaat, seperti: dalarn rangka meinperbaiki dan meningkatkan 

pemaharnan dan pengetahuan ilmu hukum, dan dalam rangka memberikan 

kedalaman analisis dari obyek studi ilrnu hukum itu sendiri. Selain itu, juga 

bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum dalam kerangka sistem hukum 

di Indonesia. 

Terkait dengan politik hukum, perbandingan hukum bermanfaat dalam 

rangka mengembangkan politik hukum Indonesia, terutama menyangkut 

pelnbentukan hukurn baru con~l i tuendumj.~~~ Manfaat lain perbandingan 

hukum, adalah mengajari bangsa untuk bersikap lebih arif dan bijaksana, karena 

422 Rene David (et.al.), 1L.lq.01. Legul Systerrr iti 31e  KorlJ Tou'uy, Stevens & Sons, 
Idondon, 1985, hlm. 6. 

686 Dalam catatan hukum yang ada, di Indonesia masih terdapat lebih dari 200-an hukum 
kolonial yang masih berlaku. Karena itu, kajian perbandingan sama pentingnya dengan gagasan 
"mengganti" sejumlah hukum kolonial tersebut. A-tinya bermanfaat dalam menentukan politik 
huhum Indonesia menyangkut penggantian itu. Karea ujungnya terganti atau tidak, sangat 
be:gi?ntung p2d2 kep:tusan pc!itik h::kum yang 2.k~:: disn:L?i! pemecinteh ,.,t2u negza.. 



tidak ada satupun sistem hukum di dunia ini yang kategoris sempuma. Karena 

keadaan dan kenyataan itulah, "kesempurnaan" sistem hukum suatu negara, 

terrnasuk sistem hukum Indonesia, dapat diupayakan dengan kemauan atau girah 

dan kemampuan untuk membiasakan diri membanhngkan sistem hukurn 

Indonesia dengan system-sistein hukum lainnya. Dalam kaitan ini, di antaranya 

membandingkan teori dan praktik kedauatan rakyat, demokrasi, dan pemilu 

Indonesia dengan kedauatan rakyat, demokrasi, dan pemilu di sejurnlah negara 

lain di dunia ini. 

Untuk kepentingan perbandingan ini, dipilih konsep teoretik dan praktik 

dari pemilciran dunia Barat (Kristen) dan dari pemikiran dunia Timur p slam).^^^ 

Diharapkan dari usaha mengungkap kedua pemiluran Barat dan Timur ini, dapat 

menemukan kajian pcrtumbuhan dan perkembangan konsep atau ajaran 

kedaulatan pada umumnya dan kedaulatan rakyat atau demokrasi pada khususnya, 

yang di Indonesia ha1 itu dinyatakan sebagai asas politik negara dan 

staat~fundamentalnorms.~~~ 

Di samping itu, juga penting dalarn melihat masalah pemilu dikaitkan 

dengan HA,? sebagai ikon konsep kenegaraan "modem" saat ini. Dari kajian ini 

sekaligus hendak membuktikan kalau ajaran  slam^^^ adalah ajaran universal yang 

tidak hanya meinenuhi kepentingan yang sifatnya 'ubudiah, tapi juga ajaran yang 

687 Secara gamblang Frederick M.Denny menyebut Barat adalah Kristen dan Timur 
adalah Islam. Lihat "Kata Pengantar", dalam buku David Litle et.al., Kajian Lintas ..., op.cit., 
hlm.vii. 

688 Oleh Notonagoro, konsep kedaulatan rakyat ini disebut sebagai kaidah hndamentil 
negara karena dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 Lihat selanjutnya uraian Notonagoro dalam, 
Pemboekaan , op.crt., hlm 27 dst 

68"alam berbagai tulisan dan laporan kegiatan-kegiatan publik internasional, barat 
selalu me~igklaitll kalau Islam adalall ajaraa yang tidak merniliki kepedulian akan isu-isu 
kontempore~ ketatanegaraan 



paling nyata memberikan dan memiliki perhatian tersendiri menyangkut 

kedaulatan rakyat, dem0krasi,6~' dan pemilu,69' dalam kancah kehidupan 

ketatanegaraan. 

Pilihan pemikiran Barat, barangkali tidak terlalu masalah, karena telah 

menjadi kenyataan dan semacam kesepakatan akademik:" kalau berbagai teori 

keilmuan terutama ilmu hukum, senantiasa bersumber pada konsep-konsep Barat 

yang jarak terjauhnya berasal dari ~ejak~yemikiran philosof Yunani, sekitar 50 

tahun sM. Hampir sebagian besar buku mengenai kedaulatan rakyat atau 

dernokrasi yang Qtulis Barat dzlarn berbagai bahasa asing, khususnya berbahasa 

Inggris, dan menjadi inspirasi Barat di bidang ketatanegaraan dan politik, akan 

senantiasa merujuk pada konsep pemikiran  lat to^^^ dan Aristoteles yang jauh 

lebih tua selutar 500 tahun-400 tahun sebeluin Al-masih (sM). Termasuk pula 

konsep negara hukurn, negara berkonstitusi, HAM, dan berbagai konsep 

- 

690 Dede Rosyada dkk., op.cit., hlrn 1 10-1 1 1 
691 Pemilu itu rnerupakan salah satu sarana rnewujudkan kedaulatan rakyat dalarn konsep 

dernokrasi tidak langsung atau dernokrasi perwakllan. Melalui pemilu, setiap warga negara 
rnelaksanakan hak-haknya dengan cara memilih wakil untuk rnenjalankan keinginan rakyatnya. 
Bagir Manan dkk., "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pernilihan Urnurn", dalam Bagir 
Manan (ed), Kedaulatan ..., op.clt., hlm. 55 .  

692 Dalarn rnernaharni konsep tentang negara, negara hukurn, dan dernokrasi, rujukan yang 
dipakai selalu menyebut narna-nama Yunani dengan tokoh-tokoh utarnanya Socrates, Plato, dan 
histoteles. ?<dnlpknya nama-fiama itu dianggap bstlat sebagai sulllber inspirasi meinbailgun 
induk ilrnu pengetahuan terkait berbagai konsep kenegaraan di atas 

693 Plato sebagai philosof Yunani, hidup antara tahun 429-347 sM dan Aristoteles hidup 
antara tahun 384-322 sM Lihat dalarn Von Schrnld, op.cit., hlrn 10, 23 Dari catatan kehidupan 
kedua tokoh itu, diketahui bahwa soal dernokrasi telah dikenal sejak 400 tahun sebelum tahun 
rnasehi atau 2410 tahun yang lalu darl sekarang Meski dernikian, perlu penelaahan lebih jauh lagi 
me~j~angkut keshahihan buki-bukti pernikiran dan gagasannya dari tulisan yang ada Dalam 
pandangan penulis, penyebutan nama-narna dengan konsep pemikirannya itu, lebih didasarkan 
pada "karena telah diruliskan orang seperti itu", sehingga para penulis di belakangnya juga ikut 
mengutip seperti penulis-penulis pendahulunya. Satu catatan penting dikernukakan di sini, rasanya 
perlu rnengadakan reorientasi "iman akademik" dalarn rnerujuk surnber konternporer kepada 
tokoh-tokoh Yunarli itu Pe~tatiyaan dasarnya, sejauh mana keshallihan data Plato dan Alstoteles 
vang ada dapat dipertanggungiawabkan. Seinentara data wahvu langit (Allah) vang sangat shahili 
diturunkan kepada Nabi Tsa berupa Kitab Tnjil serta lebih muda 400 tahun, tidak dijumpai fisiknya 
Sesuatu yang anornali untuk diikuti dan diyakini kebenarannya 



tertentu di masa lampau. Terrnasuk perkembangan praktik dari hal-ha1 tersebut di 

masa sekarang dan praktik yang akan dilakukan di masa mendatang. 

Untuk kepentingan perbandingan ini, penulis memilih tiga negara: 

Ainerika Serikat, Inggris, dan Malaysia. Amerika Serikat dan Inggris dipilih 

sebagai mewahli pemikiran dunia barat tulen (Kristen). Sementara Malaysia 

mewakili pemikiran dunia timur  slam).^^' Namun begitu, uraian mengenai 

pokok-pokok bahasan disertasi inl, dalam beberapa keadaan dan kebutuhan, baik 

konsep Islam maupun barat, tidak hanya dibatasi pada negara-negara tersebut. 

Untuk kebutuhan pengayaan juga, dimunglunkan untuk melihat praktik di 

beberapa negara Islam lainnya di luar Malaysia. Begitu pula dalam 

membandingkan dengan negara-negara barat lainnya, akan menyinggung praktik 

di luar Amerika Serikat dan Inggris. 

Satu ha1 perlu dijelaskan di sini, bahwa pilihan membanhngkan Indonesia 

dengan Amerika dan Inggns, tidak berangkat dari kesamaan teori kenegaraan 

tertentu, seperti sistem atau bentuk pemerintahan tertentu sebagai struktur urnum 

ketatanegaraan.698 Obyek perbandingan lebih dikhususkan pada kedaulatan rakyat, 

demokrasi, dan pemilu yang ternyata tidak terkait dengan sistem pemerintahan 

atau bentuk pemerintahan tertentu. Hal yang sarna juga dengan memilih Malaysia, 

sebagai mewakili negara Islam, lebih kepada konsep dan praktik kedaulatan 

rakyat, demokrasi, dan peinilu, bukan pada kesamaan sebagai negara   slam.^" 

697 Pengertian dan menyamakan barat sebagai Kristen dan timur sebagai Islam, lihat 
Frederick M Deny ((;en.Ed.), Kajian , 1oc.crt. Lihat juga John Markof, Gelombang . , op.crt., 
hlm 4 

69R Usep Ranawijaya, Hukum , op.crt., hlm 29 
699 in@a, catatan kaki Nomor 58, hlm 1 7 



B. lnggris 

1. Tinjauan Umum 

Inggris adalah negara yang secara resmi disebut "(Jnited Kingdom", yaitu 

sebuah negara dengan susunan kekusaan kesatuan yang terdiri dari wilayah- 

wilayah England, Wales, Scotland, dan Nothern  rel land.^" Nama Inggris lazim 

diterjemahkan dari England yang merupakan salah satu bagan saja dari wilayah 

negara kesatuan  it^.^'' Kesatuan wilayah England sendiri terdiri dari Englad, 

Wales, dan Scotland yang secara resmi disebut dengan Great Britain. Untuk itu 

sering dijurnpai dalam berbagai literatur berbahasa hggris khususnya, sebutan 

Greut Britain and Nothern Ireland (Inggris Raya dan Irlandia ~ t a r a ) . ~ ' ~  

Seinentara itu, ada pula yang menyebut daerah dari negara hggris ini, meliputi: 

England, Vales, dan ~ r e a t e r    on don.^'^ 

Di samping itu, juga sering dijurnpai dalam Iiteratur-literatur dimaksud 

yang kemudian diikuti oleh tulisan-tulisan selanjutnya, sebutan British seperti 

penyebutan Britzsh Law. Istilah t e r a b r  ini menunjukkan dan menyangkut 

keseluruhan hukum yang berlaku dl negara kesatuan Inggns (United Kingdom). 

Jzdi kalau misalnya berbicara atau membahas mengenai The Law of British 

Generul Election, itu maksudnya adalah hukum yang mengatur tentang pemilihan 

uinuln dan penyelenggaraan peniilihan uinum di negara kesatuan Inggris (Unted 

Kingdom). 

700 Negara Tnggris Raya atau populer dengan sebutatl Great Britain ini, terbentuk rnelalui 
perjanjian ersatuan tanggal I Mei 1707 

'OPI3agir Manan, Disertasi opal.. hlrn 56 
702 Ibzd, hlm 57 
70.3 L,ihat httn://1001nen~etahnan.blo~snot.com/2012/1O/sistem-nemerintahan-di- 

inerris.hirnl, diunduh, 16-1 1-2012 



Namun demikian, dalam berbagai tulisan sejenis lainnya, untuk menyebut 

sesuatu sebagai hukum secara khusus, dijumpai dalam sebutan "Act" atau "Bill" 

seperti untuk "Act of Parliament ", "Act of Settlement ", ",ludlciary Act "; atau Bill 

untuk "Brll oj'Rrgizts ", "Reform BIN", dan sebagainya. Meski tidak disebut "The 

British Act of Parliament", atau "The Brltish Act of Settlement", atau "The 

British of .Judiciary Act", atau "The British B~ll  of Rights ". Keseinua Act atau Bill 

itu adalah The British Law< atau hukurn-hukum yang berlaku di Inggris kesatuan 

(United Kingdom). Penyebutan Act atau Bill ini harus dipahami dernikian, karena 

berbagai hukum tertulis di Inggris yang umurnnya sejenis Undang-undang di 

Indonesia, dikenal dalam berbagai sebutan Act, Bill, atau Statute. Bahkan juga 

dijumpai dalam sebutan Charter seperti Magna Charta. 

Selain selayang pandang di atas, terkait dengan pokok bahasan 

menyangkut Inggns, adalah konsep mengenai kedaulatan rabat, demokrasi, dan 

pemilihan umurn. Menyangkut ketiga ha1 ini, Lnggris selalu dipandang sebagai 

negara pertama dan utarn~i~~' yang mengajarkan konsep kedaulatan rakyat, 

meskipun tokoh-tokoh utama dan populer dari berbagai negara di kawasan Eropa, 

baru muncul dan menympaikan gagasan dan pendapatnya pada sekitar abad 16 - 

18, dengan nama-naina besar seperti nama Jean Bodin (1530-1595), Thomas 

Hobbes (1588-16451, Jean Jacques Rousseau (1712-1766), dan sejumlah tokoh 

lainnya. 

704 Dalam buku Modern Pol~ticcrl Co,r~t1r~tior7~. C F .  Strong menyebut Inggris sebagai 
"the mother of yarllamerrt" Sebutan ini hendak menegaskan kalau Inggris ~nerupakan negara 
yang mengajarkan secara konsisten gagasan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilu sebagai satu 
kesatuan yang terintegrasi 



Magna C'urta sendiri atau Piagam Agung yang ditetapkan tahun 121 5, itu 

merupakan refleksi dari tingginya pengakuan atas kedaulatan rakyat. Meskipun 

hanya disebut "Piagam" yang kalau di Indonesia sejajar dengan pernyataan atau 

penghargaan kepada seseorang atau sekelompok orang atas sebuah prestasi atau 

keterlibatan dalam suatu kegiatan, tapi bagi Inggris Piagam Agung ini merupakan 

sebuah hukum yang dihasilkan dari proses kedaulatan rakyat dengan nilai sejarah 

yang sangat tinggi..-Magna Charta ini merupakan tonggak awal adanya 

pembatasan kekuasaan terhadap raja atau ratu pada waktu itu, yang kemudian 

berpuncak pada supremasi parlemen yang diihti  dengan praktik sistem 

pemerintahan parlementer.705 

Karena itu, disadari atau tidak Magna C'harta ini telah meletakkan dasar- 

dasar penghormatan atas kedaulatan rakyat, dalam bentuk pembatasan terhadap 

kekuasaan rajajratu dalam hubungannya dengan masyarakat, melalui lembaga 

parlemen yang mereka bentuk. Dalam perkembangannya, parlemen Inggris 

sebagai pengejawantahan kehendak rakyat dalam membatasi kekuasaan rajdratu, 

mereka namakan dengan sebuan "the mother ofParliament ".7?' Sejak saat itulah 

muncul prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan dalam kehidupan bernegara di 

hampir sebagian besar negara di dunia. Peinbatasan itu di antaranya nampak 

dalam ha1 raja inemililu kelpentingan kepada masyarakat yang bersifat beban, 

seperti pajak sekarang atau penambahan tentara, maka raja hanya boleh 

mengeluarkan keputusan tentang ha1 tersebut, setelah sebelumnya disahkan dan 

705 Bagir Manan, Konvensi ..., opcir., hlm. 65 
706 Soenario, op.ci/., hlm. 6. 



mendapat persetujuan rakyat yang direpresantasikan dengan persetujuan 

parlemen.707 

Persetujuan ini diperlukan atas konsekwensi parlemen sebagai badan yang 

berdaulat atau representasi dari kedaulatan rakyat dengan kedudukan yang 

supreme. Melalui prinsip supremasi parlemen ini, menyebabkan hampir seluruh 

kekuasaan rajatratu beralih ke parlemen. Supremasi parlemen ini terjadi, karena 

gagasan yang &embannya mencermlnkan sepenuhnya, kedaulatan rakyat. 

Pembatasan kekuasaan rajdratu yang dilahirkan oleh Magna Charta di atas, 

merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat atau kehendak rakyat yang 

tertinggi, bahwa kekuasaan apa pun yang ada dalam negara, termasuk kekuasaan 

raja sekalipun, tidak boleh melawan kedaulatan rakyat. 

Inggris sebagai negara dengan common law system, menempatkan sen& 

utama hukumnya pada hukum tidak tertulis atau konvensi. Kaidah konvensi ini 

merupakan kaiilah yang selalu hidup berdampingan dengan kaidah-kaidah hukum 

tata negara tertulis. Untuk ha1 ini, A.V. Dicey menggunakan istilah "the 

convention of the constztutzon " atau konvensi ketatanegaraan, yang disebutnya 

r ,  708 sebagai "constitutional ethics, political ethics, constitutional morality , atau 

etika dan moral dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. 

Sebutan-sebutan itu, hendak menegaskan kalau konvensi itu memililu 

lnakna yang sangat dalarn di bidang hukum tata negara Inggris. Konvensi 

berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan melalui sikap-sikap moral dan 

etika dalam bernegara dan berpolitik. Sebagai negara cominon law, sistem hukum 

707 LcApa yang mengenai sekalian orang, hams disetujui oleh sekalian orang" Demikian 
diucapkan Raja Edward I1 sewaktu memerintah Inggris antara 1307-1 327 Ibid, hlm 14-15. 

"% V Dicey, An lnlroduction . . . , oy.cil., hlm. 417-41 8, dan hlm. 424 



Inggris diletakkan pada tradisi yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalarn 

kehidupan masyarakat. 

Sementara bagi negara yang sistem hukurnnya tertulis, konvensi berfungsi 

sebagai sarana yang mendinamisasi kaidah-kaidah hukum tata negara tertulis. 

Itulah sebabnya, kata Jennings bahwa konvensi itu tumbuh dan berkembang 

berdampingan dengan peraturan hukum tata negara yang sudah ada. Lebih lanjut 

Jennings nyatakan bahwa hubungan antara konvensi dengan peraturan hukum tata 

negara sebagai: "... the constitutional conventions is that they provide flesh which 

,r 709 clotlzes the dry bones of the law, they make the legul constitution work ... . 

Konvensi ketatanegaraan itu ibarat daging yang membungkus tulang kering tata 

negara, dan yang menyebabkan kaidah-kaidah konstitusi itu bekerja atau berjalan. 

Dalam konvensi itu banyak dijumpai praktik ketatanegaraan yang sangat 

menghormati prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, baik yang dilakukan oleh 

parlemen710 sendiri, maupun yang dilakukan oleh pemerintah.71' 

Di parlemen, dapat ditumbuhkan melalui konvensi tertulis712 yang di 

antaranya menyangkut bagaimana parlemen mengambil keputusan. Karena 

parlemen merupakan lembaga penvakilan rakyat yang mengemban kedaulatan 

709 Sir Ivor Jennings, The Law mzd The Constitution, 4" ed, University of London Press, 
London, i956, hlm. 80. 

'lo Konvensi yang turnbuh di kalangan parlernen rnisalnya. Majelis tinggi (House of 
Lords} rnerupakan badan peradilan tertinggi Tapi menurut konvensi, fbngsi yudisial Majelis 
Tinggi hanya diakukan oleh mereka yang ahli hukurn; pembentukan komisi parlernen tidak boleh 
hanya terdiri dari anggota partai pemerintah; setiap pembicaraan dari pernerintah selalu diikuti 
oleh pernbicaraan dari pihak oposisi; perubahan, pernbatalan, atau pencabutan peraturan tata tertib 
parlemer! selalu memperhatikan hak-hak kaum minoritas. Lihat Bagir Manan, Konvensi np.cit., 
hlm. 68. 

71 1 Sebagai konsekwensi menganut sistern pemerintahan parlernenter, dalarn 
ketatanegaraan lnggris dikenal ada dua jenis eksekutif, yaitu eksekutif kepala negara atau disebut 
juga dengan eksekutif nominal, sekarang dipangku oleh Ratu Elizabeth, dan eksekutif kepala 
pemerintahan atau dikenal dengan Labinet di bawah pimpinan Perdana Menteri 

712 Konvensi tidak selamanya berberltuk kaidah-kaidah tidaL tertulis. tapi jusa dapat 
tumbuh secara tertulis sebagai akibat kesepakatan. Bagir Manan, Konvensi . . , ihrd, hlm. 29 



rakyat, asasnya putusan yang diambil oleh parlemen harus ditempuh dengan cara- 

cara musyawarah di antara anggotanya. Bahkan, asas musyawarah selalu 

disandingkan dengan mufakat, yakni cara pengambilan keputusan yang 

mencenninkan terakomodasinya seluruh kepentingan peserta musyawarah, yang 

didasarkan pada keshalehan akhlaq, keshahihan alas hak, dan terlepas dari 

kepentingan sesaat para pengambil keputusan.713 Tapi tentu, dalam tradisi 

keparlemenan Inggris, tidak dilakukan dengan ,musyawarah untuk mufakat. 

Umunnya mereka tempuh dengan pemungutan suara atau sama dengan sistem 

mayoritas atau dengan model k o n s e n ~ u s . ~ ~ ~  

Mekanisme dan cara parlemen mengambil keputusan itu umumnya 

dituangkan dalam peraturan tertulis bernama undang-undang. Karena itu, apa-apa 

yang dituliskan dalam peraturan tentang cara pengambilan keputusaan di 

parlemen, seperti musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara, merupakan 

salah satu bentuk konvensi ketatanegaraan yang t e r t ~ l i s . ~ ' ~  

Sementara konvensi yang diturnbuh-kembangkan di lapangan 

pemerintahan, dapat dijumpai dalam banyak kasus dan peristiwa. Di antaranya 

yang berkaitan dengan pengguan  hak prerogatif.716 Dalam sistem 

ketatanegaraan Inggris, konvensi yang berkaitan dengan pengpnaan hak 

prerogatif dan penyelenggaraan peinerintahan, dikenal dengan sebutan 

713 Dikatakan, tidak baik suatu urusan yang tidak diputuskan denganrn~srayawarah. 
Zainal Abidin Ahmad, [membangon] . .., op.cit., hlrn. 70. 

7'4 Cara ini dapat dilihat dalarn Arend Lijphart, Democracies . . ., opeit., hlm. 7 .  
715 Bagir Manan, Konvensi . . ., op.eit. hlrn. 67. 
716 Hak prerogatif adalah hak istimewa kepala negara, atau hak yang dapat dilakukan 

secara sepihak atau yang untuk melaksanakannya tidak memerlukan persetujuan pihak lain, 
khususnya parlemen. ~ekuasaan  ini dijalankan berdasarkan tafsir sendiri terhadap konstitusi. 
Ni'matu Huda, Politik Ketatar~eg~~rac~ri I?iJot~esi~~, Kqjia~i terhadap Diriuntiko Per~iba/~~~tr UUL) 
1945. F H  UII Press. Cletakan I. Yo.gakarta. 2003. hlm. 105. 



,t 717 "driscretionary power . Banyak praktik tata negara yang berkaitan dengan cara 

melaksanakan discretionary power. Di antaranya, praktik raja akan melepaskan 

hak konstitusionalnya untuk menolak rancangan undang-undang yang telah 

disetyjui parlemen (Majelis Rendah), dalain arti raja selalu menyetujui setiap 

rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan Majelis Rendah. 

Prinsip ini dirnaknai bahwa kalau raja menggunakan hak konstitusionalnya, maka 

veto jtu artinya sama dengan perlawanan terhadap kedaulatan rakyat yang 

dijelmakan dalam persetujuan Majelis  enda ah.'" Contoh lain pelaksanaan 

discretionary power seperti mengalihkan suatu kekuasaan kepada pihak lain yang 

menurut hukum adalah miliknya. Frinsip ini dimaknai, kalzu tidak dialihkan, juga 

sama artinya dengan raja telah merendahkan ajaran kedaulatan rakyat719 Contoh 

paling konkret dalam praktik ini adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

Arnerika Serikat oleh electoral college.720 Secara konstitusional, electoral college 

memiliki kebebasan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang 

dikehendakinya. Tapi dalam praktik, hak itu dialihkan kepada partai politik yang 

sebelumnya telah menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya. 

Hasil pengalihan ini mengandung arti bahwa pasangm calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang akan dipilih adalah yang mencerminkan mayoritas pilihan rakyat 

dalam electoral college.72' Bagi Inggris, contoh praktik ini merupakan 

717 0. Hood Phillips at.al., Constitutional cntd Adminisiratii~e Law, 8" ed., Sweet & 
Maxwell, London, 2001, hlm. 145. 

71 8 Bagir Manan, Runveasi, . . ., op.cit., Mm. 81. 
719 Ihid, hlm. 82-83. 
720 Itu artinya, bahwa konvensi tidak hanya tumbuh dalam negara dengan sistem 

pelnerintahan parlementer, tapi juga menjadi praktik ketatanegaraan yang tumbuh dalam negara 
dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal itu karena, tidak ada sistem ketatanegaraan tanpa 
konvensi. Ihid, hl~n 43. 

72 1 Ih?::!~m. 



Tapi semua itu dilakukan, karena mereka percaya bahwa rakyat Inggris 

atau siapa pun yang menjadi penonton di dalam stadion itu, akan senantiasa 

menghormati dan menjaga agar pemainan tetap berjalan dengan baik sesuai 

dengan aturan main yang berlaku. Kepercayaan dan keyakinan ini, tidak lain salah 

satu bentuk nyata bahwa rakyat dengan kedaulatannya akan menikmati permainan 

bola sebagai media rekreasi dan pembelajaran untuk selalu hidup dalam suasana 

fairness dan sportifitas yang tingg. , 

Dari gambaran di atas, baik yang bernuansa hukurn maupun bernuansa 

rekreatif, menunjukan bahwa cara rakyat menghormati kedaulatan rakyat atau 

hak-hak rakyat lainnya, merupakan pilihan pertama dan utama. Oleh karena itu, 

apa pun saja yang melibatkan rakyat banyak, akan selalu dengan sendirinya 

terbentuk perlindungan dan penghonnatan rakyat lain terhadap hak-hak rakyat 

lainnya. 

2. Ajaran Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi 

Dari perkembangan kesejarahan, Inggris adalah sebuah negara di seberang 

lautan Eropa bagian barat laut, yang sekitar 5 abad lebih antara tahun 450-900 

diduduki oleh suku-suku German Angel dan Saks (~akson-penulis).72J Mereka 

memerintah negeri pendudukan itu, dengan cara kerajaan (monarkhi) dan tanpa 

UUD. Oleh karena itu, cara-cara Inggns berperintahan tanpa UUD hari ini, adalah 

mewarisi praktik yang dilakukan suku Sakson memerintah ketika itu. Sebagai 

negara kerajaan pada umumnya, Inggns pada mulanya menganut model monarkhi 

724 Soenario, Sistem Parlernenter . , olaclr, hlm 7 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































