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Dari Redaksi 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan 
Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah 
berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-
kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016 memuat 
10 (sepuluh) artikel yang menyajikan berbagai kajian. 

Artikel pembuka pada Jurnal edisi kali ini mengangkat tema mengenai pemilihan Kepala Daerah 
yang demokratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. Dalam 
artikel ini penulis mempertanyakan mengenai frasa demokratis yang dianggap menimbulkan polemik 
di dalam penerapannya, apakah maknanya bahwa Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh 
rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau ada cara-cara lain.  Artikel berikutnya 
membahas mengenai fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artikel 
ini memandang perlunya penguatan fungsi legislasi dari DPD, sehingga DPD tidak hanya sekedar 
menjadi co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penjatuhan pidana mati pada terpidana kasus bandar narkoba; Freddy Budiman juga menjadi 
tema yang diangkat dalam salah satu artikel Jurnal edisi kali ini. Di sini disoroti mengenai penjatuhan 
hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi bandar narkoba ditinjau 
dari aspek hak asasi manusia. Kemudian dibahas pula mengenai kedaulatan hukum di Indonesia 
pada masa transisi. Kedaulatan hukum di masa transisi ini menjadi penting karena akan menentukan 
arah penegakan hukum di Indonesia, apakah akan berjalan lebih baik atau akan kembali ke masa 
lalu yang kelam.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem parlemen bikameral, sehingga 
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya juga harus mengacu pada prinsip-
prinsip bicameralisme. Salah satu artikel dalam Jurnal kali ini membahas mengenai bagaimana 
proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang di 5 (lima) negara kesatuan, yang 
salah satunya adalah Indonesia. Masih terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, selanjutnya 
dibahas pula mengenai pentingnya penguatan kesadaran berkonstitusi rakyat Indonesia. Konstitusi 
sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah 
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip 
yang timbul adalah bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang 
diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu 
sendiri.

Selain mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula artikel yang 
membahas mengenai proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Dalam artikel 
ini Penulis menyoroti mengenai permasalahan yang timbul dalam praktek penyusunan program 
pembentukan peraturan daerah, diantaranya bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan 
Daerah belum didasarkan pada skala prioritas; program pembentukan peraturan daerah hanya berisi 
daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan 
baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. 
Permasalahan terkait Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini sedang menjadi isu hangat, diangkat 
dalam salah satu artikel yang khususnya menyoroti mengenai pembinaan narapidana koruptor di 
Lembaga Pemasyarakatan. 

Partai buruh merupakan salah satu bentuk partai politik yang berkaitan erat dengan isu 
perjuangan nasib kaum buruh. Keberadaan partai buruh ini memiliki sejarah yang panjang dalam 
sistem ketatanegaraan di Indonesia. Artikel dalam jurnal edisi kali ini membahas beberapa hal 
terkait dengan eksistensi partai buruh di Indnesia, yang ternyata eksistensinya sangat dipengaruhi 
oleh faktor politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Dan artikel penutup pada 



jurnal edisi kali ini, membahas mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi 
yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan upaya untuk melindungi hak 
konstitusional warga negara. 

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 3 Tahun 2016 redaksi mengucapkan 
terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.
Hum., Dr. Lita Tyesta Alw., S.H.,M.Hum., dan Dr. M.Ilham Hermawan, S.H.,M.H. yang telah turut 
berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari).

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia 
serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Salam, Redaksi
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UDC 342.82
Hsb, Ali Marwan
Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 97/PUU-XI/2013
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.3. 

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa 
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, 
Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,  frasa 
dipilh secara demokratis kemudian menimbulkan 
polemik di dalam penerapannya, apakah dipilih 
secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah atau ada cara-cara lain. 
Hal inilah yang akan dijelaskan di dalam tulisan ini. 
Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif 
dengan menggunakan pendekatan sejarah dan 
pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari 
penelitian ini ditemukan bahwa dalam sejarahnya 
di Indonesia pernah dilaksanakan pemilihan 
kepala daerah secara langsung maupun melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat dan cara-cara lain. 
Bahwa pemilihan secara demokratis menurut tafsir 
Mahkamah Konstitusi bisa saja dilaksanakan secara 
langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat 
atau dengan cara-cara lain asalkan mengedepankan 
prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas 
dan rahasia.

Kata Kunci: pemilihan, Gubenur, Bupati, Walikota,  
                   Mahkamah Konstitusi 

UDC 342.82
Hsb, Ali Marwan
The Democratic of Regional Election Based on 
Constitutional Court Decisions Number 97/PUU-
IX/2013
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3. 

Article 18 section (4) of the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia  mentioned that the election of 
Governor, Regent and Mayor is held in democratically. 
The phrase elected democratically polemical in 
application, whether directly elected by the people 
or through Regional House of Representative or other 
ways. This will be explain in this article. This article 
use normative research methods by using historical 
and legislation approach. From this research found 
that in Indonesian history, the local elections was 
held directly or through the local legislative and 
other ways. The democratic elections according to 
the Constitutional Court interpretations could be held 
directly or through the legislature or by other means as 
long as the principle of democracy are direct, general, 
free and confidental.

Keyword:  election,     Governor,    Regent,      Mayor,  
        Constitutional Court

UDC 342.525
Sipangkar, Lenny M.L.
Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perawakilan 
Daerah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.3.  

Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah 
adalah bertujuan untuk mengimbangi Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam hal pelaksanaan fungsi 
legislasi dengan menerapkan sistem perwakilan dua 
kamar atau bikameral. Tetapi, pada kenyataannya 
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam 
bidang legislasi hanya sebagai co-legislator bagi 
Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan 
rancangan undang-undang yang diajukan Dewan 
Perwakilan Daerah dianggap sebagai inisiatif Dewan 
Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan. Hal ini 
menunjukkan bahwa fungsi legislasi ini harus lebih 
dikuatkan agar dapat mengimbangi fungsi legislasi 
Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mendapat titik 
terang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 92/PUU-X/2012, di mana rancangan undang-

UDC 342.525
Sipangkar, Lenny M.L.
Strengthening the Legislative Function of 
Regional Refresentative Council
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3. 

The establishment of the Regional Representative 
Council is the institution aims to offset the parliament 
in terms of the implementation of a legislative 
function by applying a two-room system or bicameral 
representative. However, in reality, the authority 
of the Regional Representatives Council in the field 
of legislation only as co-legislator for the House of 
Representatives. This is because the draft law proposed 
the Regional Representative Council is considered 
as an initiative of the House of Representatives 
during the discussion. This shows that the function 
of this legislation should be strengthened in order 
to compensate for the legislative function of the 
Parliament. It’s got a bright spot after the discharge 
of the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 
2012, where the draft legislation introduced into the 
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undang yang diajukan menjadi rancangan inisiatif 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Daerah diikutsertakan dalam penyusunan Program 
Legislasi Nasional. Untuk lebih menguatkan fungsi 
legislasi Dewan Perwakilan Daerah, ke depannya 
Dewan Perwakilan Daerah harusnya diberikan 
juga kewenangan dalam hal pembentukan undang-
undang yang bersifat umum serta ikut dalam semua 
proses pembentukan undang-undang mulai dari 
perencanaan sampai dengan pembahasan dan 
persetujuan bersama suatu undang-undang.

Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, Dewan Perwakilan 
       Daerah 

draft initiative of the Regional Representative Council 
and the Regional Representative Council participate in 
the preparation of the National Legislation Program. 
To further strengthen the legislative function of the 
Regional Representatives Council, the future of the 
Regional Representatives Council should be given also 
the authority in terms of the formation of the laws of 
a general nature and participate in all the process of 
the formation of laws from the planning through to the 
discussion and approval along with a law.

Keyword: Strengthening,    Legislation,         Regional  
     Representative Council

UDC 343.25
Anwar, Umar
Penjatuhan Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba 
Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis 
Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar 
Narkoba: Freddy Budiman)
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.3.  

Pemberian Hukuman mati bagi kasus tindak pidana 
peredaran narkotika merupakan salah satu langkah 
yang tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi 
para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi 
bangsa. Dengan adanya Undang–Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat 
pengedar/bandar narkoba dengan memberikan 
hukuman paling berat yaitu hukuman mati. 
Permasalahan diangkat adalah penegakan hukuman 
mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman 
mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek hak 
asasi manusia. Penelitian ini  menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif dengan menganalisis 
undang–undang dan norma yang berlaku dan metode 
penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi 
Bandar Narkoba harus dilakukan demi melindungi 
umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh 
satu orang  dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba 
tidak bertentangan dengan hak asasi karena tidak 
bertentangan dengan konvensi internasional hak 
sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat 
diterapkan di Indonesia. 

Keyword : eksekusi , konvensi dan  narkoba. 

UDC 343.25
Anwar, Umar
Death Penalty for Drugs Dealers on the Aspect 
of Human Rights (Case Analyses on the Death 
Penalty of Drugs Dealer; Freddy Budiman)
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3. 

Giving the death penalty for drug trafficking criminal 
cases is one of the state appropriate steps to execute 
drug dealers that may damage the national generation. 
With a Law No. 35 of 2009 on Narcotics may ensnare 
dealer/drug dealers with the most severe punishment, 
a death penalty. The problem rose with the enforcement 
of the death penalty for drug dealers in Indonesia and 
the death penalty for Drug Dealers from the aspect 
of human rights. This study uses normative juridical 
research method to analyze laws and norms and 
methods of library research. The results showed that 
the application of the death penalty for Drug Dealers 
must be done to protect humanity more with killing one 
person and the death penalty for Drug Dealers do not 
conflict with human rights because it does not conflict 
with international conventions civil and political rights 
so that the death penalty can be applied in Indonesia.

Keyword: execution, conventions and drugs.
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UDC 34.04
Yuliani, Andi
Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori 
Keadilan Transnasional)
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.3.  

Sebagai bangsa, kita terus mencari bentuk bagaimana 
menyikapi masa lalu dengan satu resep, keadilan 
atas korban. Sampai disini tentu kita mengalami 
dilema pada tujuan transisi, yaitu konsolidasi 
demokrasi. Desakan penghakiman kepada pelaku 
kelam masa lalu, mulai dari pelaku pelanggar HAM 
sampai koruptor, tidak hanya menjadi penghambat 
konsolidasi demokrasi, tetapi ia adalah musuh dalam 
selimut. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan 
tentang bagaimana kedaulatan hukum dalam transisi 
demokrasi? Kedaulatan hukum dalam masa transisi, 
adalah hal yang penting. Perumusan konstitusi baru 
dan pembentukan institusi baru adalah bukti betapa 
transisi memberi ruang untuk tegaknya kedaulatan 
hukum. Bahkan dalam masa transisi, kedaulatan 
hukum menjadi faktor utama apakah transisi akan 
berjalan ke arah yang lebih baik, atau akan kembali 
ke masa lalu yang kelam. Jika rasa keadilan yang 
di masa lalu terinjak-injak oleh kekuasaan otoriter, 
maka dimasa transisi, kedaulatan hukum menjadi 
jembatan bagi negara untuk kembali mendapatkan 
kepercayaan rakyatnya. Jika kedaulatan hukum 
ini berjalan baik, maka konsolidasi demokrasi bisa 
diwujudkan sebagai penegasan akan komitmen 
bersama hidup berbangsa dan bernegara yang 
demokratis.

Kata kunci : kedaulatan, demokrasi, keadilan 

UDC 34.04
Yuliani, Andi
Law Sovereignty Dilemma (on Perspective of 
Transitional Justice Theory)
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3. 

A Nation is always questioning a form to judge the 
past with justice for the victim. From here a dilemma 
on transition purpose is democration consolidation. 
Judgment pressure to the perpetrator of the past, 
start with human rights violators to corruptor, not just 
as an obstacle of the democration consolidation, but 
also as an enemy in the blanket. The question is, how 
the sovereignty of law standing in the democration 
transition?  The sovereignty of law, in a period of 
transition is an important thing. New constitutions, 
regulations, and institutions proved that how 
transitions can deliver spaces for the sovereignty of 
law. Even in a transtition, it becomes the main factor, 
will it be on a better direction or back in a dark past. 
If the sense of justice had trampled by the authority, 
then the sovereignty of law would became the bridge 
for the state to get back people trust. If the sovereignty 
of law can go along, a democration consolidation can 
be stand up as a commitment to live as one democratic 
nation.

Keyword: Sovereignty, democration, justice.

UDC 342.52
Al Atok, A. Rosyid
Checks and Balances dalam Pembentukan 
Undang-Undang dengan Sistem Bikameral di 5 
(Lima) Negara
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.3.  

Dalam negara hukum (rechtsstaat) modern, fungsi 
peraturan perundang-undangan bukan hanya 
memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-
norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, 
dan undang-undang bukan hanya sekedar produk 
dari fungsi negara di bidang pengaturan. Namun 
lebih dari itu, undang-undang adalah salah satu 
instrumen untuk megatur dan mengarahkan 
kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang 
diharapkan. Mengingat penting dan strategisnya 
undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka 
setiap negara akan berusaha membuat undang-
undang yang ideal melalui proses pembentukan mulai 

UDC 342.52
Al Atok, A. Rosyid
Checks and Balances in Law Making Using 
Bicameral System in 5 (Five) Unitary State
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3. 

Within the modern state of law (rechtsstaat), 
legislation not only provides form of values and 
norms that are applied and livde in a society, and 
law is not just a product of state function in the 
area of regulations. More than that, law is one of 
the instruments to arrange and direct peoples lives 
to achieve the goal that has been set. Considering 
the importance and strategic of law in state life, 
every state will try to form ideal laws through their 
making process, starting from proposal, discussion, 
approval, until establishment and enactment which 
are performed with checks and balances principle 
between state institutions in accordance with their 
respective positions and authorities. This article 
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dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, 
sampai penetapan dan pengesahan yang dilakukan 
dengan prinsip checks and balances antar lembaga 
negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan 
yang dimiliki. Tulisan ini mengkaji proses checks and 
balances dalam pembentukan undang-undang yang 
terdapat di 5 (lima) negara kesatuan yang menganut 
sistem bikameral, baik yang menggunakan sistem 
Strong Bicameralism maupun Medium Strength 
Bicameralism. Kelima negara tersebut adalah  
Indonesia, Perancis, dan Algeria, yang menggunakan 
Medium Strength Bicameralism serta Kolombia, 
dan Kongo yang menggunakan sistem Strong 
Bicameralism.

Kata kunci: negara  hukum,  checks  and balances,  
      sistem bikameral. 

analyzes checks and balances process on law making 
process in 5 (five) unitary states which use bicameral 
system, either Strong Bicameralism system or Medium 
Strength Bicameralism system. Those 5 (five) countries 
are Indonesia, France, and Algeria which use Medium 
Strength Bicameralism system, and Columbia and 
Kongo which use Strong Bicameralism system.

Keywords: state  of   law,   checks   and      balances,  
       bicameral system

UDC 342.57
Sukriono, Didik
Membangun Kesadaran Berkonstitusi terhadap 
Hak-Hak Konstitusional Warga Negara sebagai 
Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.3.  

Sebagai hukum dasar tertulis (a written constitution), 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan, 
bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum 
(Rechtstaats/rule of law). Salah satu unsur yang 
dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan 
hak-hak dasar manusia (basic rights/fundamental 
rights) sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich 
Julius Stahl. Upaya mewujudkan konstitusi yang 
dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi 
akan hak-hak dasar manusia, konstitusi haruslah 
mempunyai aspek yang dinamis dan mampu 
menangkap fenomena perubahan sejarah (historical 
change), sehingga dapat menjadikannya sebagai 
suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution). 
Hanya permasalahannya kinerja pemerintah sebagai 
pelaksana konstitusi (eksekutif, legislatif dan 
yudikatif) masih belum memberikan keadilan dan 
kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya 
penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan 
keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi 
sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil 
representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah 
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap 
sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip 
yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/
atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi 
oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan 

UDC 342.57
Sukriono, Didik
Develop a Constitution Awareness to Citizen 
Constitutional Rights as an Effort to Enforce 
Constitution Law
Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3. 

As a basic law written, the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia Article 1 section (3) expressly 
states that Indonesia is a State of Law. One element 
that is owned by the state law is the fulfillment of 
basic human rights (basic rights/fundamental rights) 
as disclosed by Friedrich Julius Stahl. Efforts to 
achieve a constitution that can follow the development 
and fulfillment of basic human rights, constitution 
must have a dynamic aspect and were able to capture 
the phenomenon of historical change. So as to make 
it as a constitution that is always alive. The problem 
is the government’s performance as an executor 
constitution (executive, legislative and judicial) is still 
not provides justice and satisfaction for those seeking 
justice. Therefore, the strengthening of constitutional 
awareness is a necessity in order to protect and fulfill 
the basic rights of citizens. The Constitution as the 
basic law major and is the result of the will of the 
entire people’s representative, must be implemented 
in earnest in every joint life of the nation. The principle 
which arises is any act, deed, and/or rules of all the 
authorities delegated by the constitution, must not be 
contrary to the basic rights in the Constitution itself.

Keywords: build, constitutional awareness,    
     constitutional rights and constitutional law.
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basic rights dalam konstitusi itu sendiri.

Kata kunci:  Membangun,   kesadaran   
       berkonstitusi, hak konstitusional dan  
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Program Pembentukan Perda merupakan instrumen 
yang mencakup mekanisme perencanaan 
hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita 
hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah 
pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun 
mekanisme penyusunan program pembentukan 
peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, namun dalam 
praktiknya, timbul berbagai permasalahan, 
diantaranya:  penyusunan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala 
prioritas; program pembentukan peraturan daerah 
hanya berisi daftar judul rancangan peraturan 
daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam 
yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan 
maupun naskah akademik rancangan peraturan 
daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan 
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan program pembentukan Perda, 
agar mengharuskan keberadaan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik pada saat 
penyusunan program pembentukan perda, sehingga 
dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu 
permasalahan diatur dalam suatu perda.
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The Local Regulation Forming program is an instrument 
that includes legal planning mechanism in order to be 
consistent and reach some goals, an  ideal underlying 
law in accordance with the direction of regional 
development. Although the stages and mechanism 
of the Local Regulation Forming program have been 
established in various laws and regulations, but in 
practice, arise various problems, including: preparation 
of the Local Regulation Forming program is not based 
on a scale of priorities; the Local Regulation Forming 
program only lists the title of the local regulation draft 
regulation based on the areas without in-depth study 
as outlined in both the description, explanation or 
academic draft of the local regulations. To overcome 
these problems, it needs to make changes to various 
laws and regulations relating to the Local Regulation 
Forming program, that requires the presence of an 
explanation or information and/or an academic draft at 
the time of preparation of the Local Regulation Forming 
program, so that it can be seen how the urgency and 
priority of a problem set in a local regulation.
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Paling tidak ada dua hal pokok yang menyebabkan  
masih maraknya korupsi di Indonesia, yaitu 
pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif 
yang berbiaya mahal dan rendahnya pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim. Fenomena yang muncul pada 
saat ini, di samping para koruptor menggunakan 
jasa penasehat hukum yang bertarif mahal, ternyata 
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Corruption Convicts in Correctional Institution
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Basically, there are at least two factors that make 
corruption still rampant in Indonesia. First is the 
expensive cost of the local heads or legislative 
members’ elections; second is the low punishment by 
the Judge. The recent phenomenon, the corruptors hire 
for expensive prominent lawyers. Moreover, they do 
not express any regret or even remorse in their case 
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mereka dalam menjalani proses peradilan sama 
sekali tidak menunjukkan adanya rasa malu, rasa 
bersalah, apalagi rasa penyesalan, mereka tetap 
sumringah, penuh senyum, penuh ketawa, dan 
kepala tetap tegak, berbeda dengan pelaku tindak 
pidana yang lain. Hal lain yang  mengherankan, 
masyarakat juga kadang-kadang berbuat yang 
tidak sepantasnya, yaitu dengan  memberikan 
dukungan yang luar biasa kepada para koruptor. 
Demikian juga petugas lembaga pemasyarakatan 
(LP) menempatkan para koruptor tersebut dalam 
satu sel sendirian yang terpisah dari narapidana  
lain  dengan fasilitas yang cukup memadai dan 
pada gilirannya akan menimbulkan hubungan 
supply and demand. Dengan adanya narapidana 
koruptor, menyebabkan fungsi LP menjadi 
tidak berjalan karena para narapidana koruptor 
memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan 
dengan petugas LP itu sendiri. Untuk itu, ke depan 
perlu diadakan perombakan agar narapidana 
koruptor ditempatkan dalam LP yang juga dihuni 
oleh narapidana lain, sehingga di samping lebih 
memenuhi rasa keadilan juga agar narapidana 
koruptor dapat diberdayakan untuk kemanfaatan 
narapidana lain maupun petugas LP itu sendiri.
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trial. They calmly keep smiling, laughing and having 
their head up, in contrast to other felons. Surprisingly, 
some people respond in uncommon ways, such 
as giving tremendous support to them. As those to 
the correctional officers who put them in a cell with 
special facilities, exclusively away from the other 
inmates. Thus, make some take and give relations as 
the supply and demand has come between them. As 
the result, the Correctional Institution cannot run its 
function effectively because of the corruption convicts 
who have more resources than the officers themselves. 
So, it is important to have evaluation ahead in order 
that those corruption convicts put in together with the 
other inmates. Hopefully, the solution can fulfill the 
justice as well as empower the corruption convicts 
for the good of inmates and the correctional officers 
themselves.
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Partai buruh merupakan salah satu bentuk partai 
politik yang berkaitan erat dengan isu perjuangan 
nasib kaum buruh. Keberadaan partai buruh 
ini memiliki sejarah yang panjang dalam sistem 
ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam artikel 
ini akan dibahas beberapa hal penting terkait 
dengan eksistensi partai buruh di Indonesia, yang 
ternyata eksistensinya tersebut sangat dipengaruhi 
oleh faktor politik hukum yang dijalankan oleh 
pemerintah yang berkuasa. Juga di dalam artikel ini 
akan dibahas mengenai arti penting partai buruh 
di dalam proses legislasi di Indonesia, terutama 
legislasi di bidang perburuhan.

Kata kunci: partai    politik, program partai, politik  
      hukum. 
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Indonesian Journal of Legislation Vol. 13 No. 3. 
The labour party is one form of political party which is 
closely related to the issues of the worker’s struggle 
of fate. The labour party existence has a long history 
in the constitutional system in Indonesia. This article 
will discuss about few important things related to 
the presence of the labour party in Indonesia, in fact 
the existences are strongly influenced by the legal 
policy factor that being implemented by the ruling 
government. And also, discuss about the important 
meanings of the labour party in the legislation process 
in Indonesia, especially in the labour legislation.
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Konstitusional
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Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga 
peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan 
untuk melakukan pengujian undang-undang 
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Seiring dengan 
perkembangannya terdapat beberapa kebijakan 
pemerintah yang dinilai bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menimbulkan 
permasalahan di lapangan karena belum adanya 
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencari 
keadilan untuk melakukan pengujian kebijakan 
pemerintah yang bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945. Jika melihat di Mahkamah 
Konstitusi Negara lain permasalahan ini sudah 
mendapatkan solusi penyelesaiannya karena 
sudah ada upaya hukum yang dapat dilakukan 
jika terdapat kebijakan pemerintah atau putusan 
pengadilan yang dirasa bertentangan dengan 
UUD, yaitu dengan mekanisme pengaduan 
konstitusional (constitutional complaint). Namun 
pengaduan konstitusional (constitutional complaint) 
ini tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi 
Indonesia, sehingga menyebabkan ketidakpastian 
hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang hak 
konstitusionalnya telah dilanggar. 

Kata Kunci: mahkamah     konstitusi,   hak  
       konstitusional,     pengaduan 
                   konstitusional 

UDC 342.5
Fajarwati, Meirina
Legal Remedies to Protect Citizen’s 
Constitutional Rights Through  Constitutional 
Court
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The Constitutional Court is the highest judicial 
institution with the authority to conduct testing 
laws against the 1945 Constitution of the Republic 
of Indonesia. Along with its development, there are 
several government policies considered contrary to 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 
This has led to problem in the field because there 
are no legal remedies that can carried out by justice 
for the testing of government policies contrary to 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 
If we look at the Constitutional Court in the other 
countries, they already have a settlement solution 
for the problem because there is an existing legal 
remedy that can be done if the government policy 
or decision of the court were deemed contrary to the 
Constitution, it namely the constitutional complaint. 
However, the constitutional complaint is not owned 
by Indonesia’s Constitutional Court, thus causing 
legal uncertainty and injustice to parties which their 
constitutional rights have been violated.

Keyword: Constitutional Court, constitutional rights,  
    constitutional complaint.





Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan ....(Ali Marwan Hsb)

227

PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-IX/2013

(THE DEMOCRATIC OF REGIONAL ELECTION BASED ON CONSTITUTIONAL 
COURT DECISIONS NUMBER 97/PUU-IX/2013)

Ali Marwan Hsb
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara

Jl. Putri Hijau No. 4 Medan, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail : ali.marwan13@gmail.com

(Naskah diterima 1/09/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016) 

Abstrak
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Gubernur, 
Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih 
secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis kemudian menimbulkan polemik di dalam penerapannya, 
apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau ada cara-cara 
lain. Hal inilah yang akan dijelaskan di dalam tulisan ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif 
dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini 
ditemukan bahwa dalam sejarahnya di Indonesia pernah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung 
maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan cara-cara lain. Bahwa pemilihan secara demokratis 
menurut tafsir Mahkamah Konstitusi bisa saja dilaksanakan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah atau dengan cara-cara lain asalkan mengedepankan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, 
bebas dan rahasia.

Kata Kunci: pemilihan, Gubenur, Bupati, Walikota, Mahkamah Konstitusi

Abstract
Article 18 section (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mentioned that the election of Governor, 
Regent and Mayor is held in democratically. The phrase elected democratically polemical in application, whether 
directly elected by the people or through Regional House of Representative or other ways. This will be explain in this 
article. This article use normative research methods by using historical and legislation approach. From this research 
found that in Indonesian history, the local elections was held directly or through the local legislative and other ways. 
The democratic elections according to the Constitutional Court interpretations could be held directly or through the 
legislature or by other means as long as the principle of democracy are direct, general, free and confidental.

Keyword: election, Governor, Regent, Mayor, Constitutional Court

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan media bagi 
rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham 
kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah 
rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak 
dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu 
juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah yang merupakan perwujudan dari paham 
kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan 
umum bertujuan agar terselenggara perubahan 
kekuasaan pemerintah secara teratur, damai 
sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan 
ditentukan oleh konstitusi. 1

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati 
dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis”. Hal ini sesuai 
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam proses pembahasan ketentuan 
pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
setidaknya ada dua pandangan berbeda. 
Pendapat pertama mengusulkan agar pemilihan 
kepala daerah dilakukan secara langsung oleh 

1 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, 
(Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 115.



Vol. 13 N0. 03 - September  2016 : 227 - 234 

228

rakyat, tidak melalui sistem perwakilan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan 
pendapat kedua menghendaki pemilihan kepala 
daerah tetap dilakukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.2

Dalam perkembangannya rumusan “secara 
demokratis” tersebut menimbulkan perdebatan 
panjang tentang pemilihan kepala daerah seperti 
apakah yang masuk dalam rumusan tersebut. 
Apakah pemilihan kepala daerah secara langsung 
oleh rakyat atau kembali pemilihan melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terutama 
menjelang disahkannya Undang-Undang tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
Hingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota, perdebatan tersebut tetap 
muncul yang mengembalikan pemilihan kepala 
daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Hingga Presiden sampai mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota, di mana 
pemilihan kepala daerah dikembalikan menjadi 
pemilihan secara langsung.

Melihat polemik tersebut perlu penafsiran 
dari lembaga yang berwenang untuk menafsirkan 
rumusan “secara demokratis” tersebut. Dalam 
hal ini yang berwenang adalah Mahkamah 
Konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya 
menguji undang-undang terhadap undang-
undang dasar. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam 
tulisan ini yaitu mengenai pemilihan kepala daerah 
demokratis seperti apakah yang seharusnya 
dilakukan berdasarkan dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi? Untuk memperoleh 
data serta penjelasan mengenai segala sesuatu 
yang berkaitan dengan pokok permasalahan 
diperlukan suatu pedoman penelitian atau 
metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan 
menggunakan metode penelitian yang benar 
akan diperoleh validitas data serta dapat 
mempermudah dalam melakukan penelitian 
terhadap suatu masalah.Tulisan ini dilakukan 
dengan metode penelitian yuridis normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan adalah metode 
atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka yang ada.3 Penelitian Normatif ini 
menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 
sejarah dan pendekatan peraturan perundang-
undangan. Kedua pendekatan ini dipilih untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah dan semua peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya.

B. Pembahasan

B.1.Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di 
Indonesia

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi 
di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan 
sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan 
bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. 
Pemilihan Kepala daerah memilik 3 (tiga) fungsi 
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Pertama, memilih kepala daerah sesuai 
dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga 
ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan 
kehendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui 
pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan 
masyarakat di daerah didasarkan pada visi, 
misi, program serta kualitas dan integritas 
calon kepala daerah, yang sangat menentukan 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah 
merupakan sarana pertanggungjawaban 
sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik 
secara politik terhadap seorang kepala daerah 
dan kekuatan politik yang menopangnya.4

Selain itu, fungsi pilkada juga dikemukakan 
oleh Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan 
yaitu, Pertama, pilkada merupakan institusi 
pelembagaan konflik. Di mana, pilkada didesain 
untuk meredam konflik-konflik apalagi yang 
berbau kekerasan, guna mencapai tujuan 
demokrasi dan pengisian jabatan politik di daera. 
Kedua, pilkada sebagai sarana pencerdasan dan 
penyadaran politik warga. Ketiga, mencari sosok 
pemimpin yang kompeten dan komunikatif dan 
keempat, menyusun kontrak sosial baru. Di mana 

2 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 93.
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 2009), hlm. 13–14.
4 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum......., Loc. Cit.
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hasil dari pilkada tersebut bukan hanya lahirnya 
pemimpin baru, juga sirkulasi komunikasi yang 
membuat perjanjian-perjanjian sang kandidat 
sebelum menjadi pemenang dituntut untuk 
merealisasikannya secara riil.5

Sejarah politik mencatat, pemilihan kepala 
daerah telah dilakukan dalam 5 (lima) sistem 
yakni:6

1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh 
pusat (masa pemerintahan kolonial Belanda, 
penjajahan Jepang, Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 1902). Kemudian Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957, ketika berlakunya 
sistem parlementer yang liberal. Pada masa 
itu, baik sebelum dan sesudah pemilihan 
umum 1955 tidak ada partai politik yang 
mayoritas tunggal. Akibatnya pemerintah 
pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri 
sebagai hasil koalisi partai, mendapat 
jabatan biasanya sampai ke bawah;

2. Sistem penunjukan (Penetapan Presiden 
Nomor 6 Tahun 1959 jo Penetapan 
Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1956 dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1956), yang 
lebih dikenal dengan era Dekrit Presiden 
ketika ditetapkannya demokrasi terpimpin. 
Penerapan Penetapan Presiden Nomor 6 
Tahun 1959 jo Penetapan Presiden Nomor 
5 Tahun 1960 disertai alasan “situasi yang 
memaksa”;

3. Sistem pemilihan perwakilan (Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974), di era 
demokrasi Pancasila. Pemilihan kepala 
daerah dipilih secara murni oleh lembaga 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
kemudian calon yang dipilih itu akan 
ditentukan kepala daerahnya oleh Presiden;

4. Sistem pemilihan perwakilan (Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999), di mana 
kepala daerah dipilih secara murni oleh 
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tanpa intervensi pemerintah pusat;

5. Sistem pemilihan langsung (Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004), di mana kepala 
daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sedangkan menurut Rahmat Hollyson MZ 
dan Sri Sundari, sistem pemilihan kepala daerah 
di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) periode yaitu:7

1. Periode penunjukan Gubernur oleh Presiden 
atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD 
Provinsi sedangkan Bupati ditunjuk oleh 
Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan 
beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/Kota. 
Periode ini ditandai dengan dikeluarkannya 
beberapa dasar hukum yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah.

2. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 
melalui pemilihan di DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota. Pengaturan ini dapat 
ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota.

3. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 
secara langsung, yang diatur dalam 
beberapa undang-undang yaitu Undang-
Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi undang-undang dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

5 Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barba; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung, 
(Yogyakarta: Thafa Media, 2012) hlm. 79 – 82.
6 Sarundajang, Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005, hlm, 33.
7 Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, Pilkada; Penuh Euforia, Miskin Makna, (Jakarta: Bestari; 2015), hlm. 27 – 28.
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Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
undang-undang.

B.2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-
undang serta dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-
undang, tidak ditemukan apa itu pengertian 
dari pemilihan kepala daerah atau pemilihan 
gubernur, bupati dan walikota secara langsung 
itu. Tetapi, Toni Andrianus, Efriza, Kemal 
Fasyah menyebutkan bahwa langsung berarti 
pemilih memiliki hak untuk secara langsung 
menyuarakannya sesuai dengan kehendak hati 
nuraninya tanpa melalui perantara.8 Dan dalam 
pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 disebutkan defenisi pemilih secara jelas 
yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin 
dan terdaftar dalam pemilihan. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung 
oleh rakyat sebagaimana diketahui pertama 
kali dilaksanakan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala 
daerah secara langsung merupakan jalan 
keluar yang baik untuk mencairkan kebekuan 
demokrasi. Ketentuan pemilihan kepala daerah 
secara langsung terletak pada pembentukan 
dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah 
membutuhkan legitimasi yang terpisah dari 
DPRD, sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat. 
Dengan pemilihan terpisah, kepala daerah 
memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD, 
sehingga mekanisme cheks and balances niscaya 
akan dapat berjalan dengan baik.9

Semangat dilaksanakannya pemilihan 
kepala daerah langsung adalah koreksi terhadap 
sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) 

di era sebelumnya, di mana kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi 
demokrasi yang berakar langsung pada pilihan 
rakya (pemilih). Selain semangat itu, sejumlah 
argumentasi dan asumsi yang memperkuat 
pentingnya pemilihan kepala daerah langsung 
adalah Pertama, pemilihan kepala daerah 
diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas 
para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. 
Kedua, pemilihan kepala daerah diperlukan 
untuk menciptakan stabilitas politik dan 
efektivitas pemerintahan di tingat lokal, Ketiga, 
Pemilihan kepala daerah akan memperkuat 
dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpin 
nasional karena makin terbuka peluang bagi 
munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang 
berasal dari bawah dan/atau daerah.10

Pemilihan kepala daerah secara langsung 
pada awalnya memang disambut pro dan 
kontra. Selain adanya harapan akan pengakuan 
demokrasi di tingkat lokal, muncul pula resistensi 
dengan anggapan antara lain: (1) anggapan bahwa 
sistem pemilihan kepala daerah secara langsung 
akan melemahkan kedudukan DPRD; (2) Sistem 
pemilihan kepala daerah secara langsung akan 
menelan biaya yang sangat besar, karena tidak 
sedikit anggaran daerah (APBD) yang akan 
dikonsentrasikan pada KPUD di tiap tingkatan. 
(3) Munculnya persaingan khusus antara calon 
independen dan calon dari partai politik dan (4) 
adanya pandangan bahwa masyarakat belum 
siap untuk melaksanakan pemilihan kepala 
daerah secara langsung.11

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
secara langsung yang semula diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah mengalami 
penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tenang Penetapan atas Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota menjadi undang-undang dan telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015. Perubahan paling penting dalam proses 
pemilihan kepala daerah secara langsung dalam 
peraturan yang baru adalah dilaksanakannya 

8    Toni Andrianus, dkk, Mengenal Teori-Teori Politik, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 131 – 132.
9 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa .........., Op. Cit., hlm. 128 – 129.
10 Ibid, hlm. 130.
11 Ibid, hlm. 133.
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uji publik yaitu pengujian kompetensi dan 
integritas yang dilaksanakan secara terbuka 
oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk 
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan. 
Tahapan Uji Publik ini dilaksanakan sebelum 
pendaftaran calon kepala daerah. Hal ini bisa 
menjadi terobosan besar walaupun hasil dari uji 
publik tidak memberikan dampak apa pun pada 
saat pencalonan tetapi menjadi masukan bagi 
pemilih untuk melihat bagaimana kompetensi 
dan integritas dari bakal calon kepala daerah 
yang akan dipilih.

B.3. Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat

Pada saat pembahasan rancangan undang-
undang tentang pemilihan kepala daerah yang 
kemudian diundangkan menjadi Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana terjadi 
perubahan besar, yaitu pergeseran pemilihan 
gubernur, bupati dan walikota dari pemilihan 
langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh 
DPRD. Gagasan perubahan ini mengemuka 
sebagai hasil evaluasi dari praktik pelaksanaan 
pemilukada yang dijalankan sejak berlakunya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.12

Setidaknya ada dua argumentasi utama yang 
melatari gagasan pemilihan gubernur, bupati 
dan walikota oleh DPRD. Pertama, pelaksanaan 
pemilukada membutuhkan biaya sangat besar, 
baik biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui 
penyelenggara pemilukada, maupun biaya yang 
dikeluarkan oleh pasangan calon. Kedua, praktik 
pemilukada selalu diwarnai dengan politik uang, 
mulai dari yang besifat sporadis hingga yang 
bersifat masif, terstruktur dan sistematis dan 
upaya untuk meminimalkannya hanya dapat 
dilakukan dengan cara mengubah pemilihan 
oleh rakyat secara langsung menjadi pemilihan 
oleh DPRD.13

Belajar dari pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Pemerintahan Daerah, sistem 
perwakilan melalui DPRD dapat memungkinkan 
terwujudnya mekanisme pemilihan teratur, 
rotasi kekuasaan, keterbukaan rekrutmen dan 
akuntabilitas publik. Artinya, secara substansi 
demokrasi tidak terlalu bermasalah. Namun, 
karena prosedur tidak dilakukan secara 
konsisten dan terbuka, maka pemilihan kepala 
daerah melalui DPRD mengalami penyimpangan. 
Pada titik itu pelibatan masyarakat dalam proses 
pemilihan kepala daerah hampir-hampir sama 
sekali dikesampingkan.14

Dan menurut Janedjri M. Gaffar, apabila 
pemilihan kepada daerah dilaksanakan oleh 
DPRD, maka akan berpengaruh kepada derajat 
demokrasi di daerah. Ada dua hal penting kenapa 
pemilukada oleh DPRD akan mengurangi derajat 
demokrasi. Pertama, hal itu akan menghilangkan 
satu ruang partisipasi masyarakat secara 
langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah melalui pemilihan kepala daerah. Kedua, 
hilangnya ruang partisipasi langsung akan 
berakibat menjauhnya hubungan antara kepala 
daerah dengan masyarakat di daerah.15

B.4.Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Demokratis

B.4.1.Sejarah Frasa “Secara Demokratis” 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 
18 ayat (4) Undang-Undang Dasar pada saat 
dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat 
adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai 
cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat 
menghendaki pemilihan kepala daerah secara 
langsung oleh rakyat maupun DPRD sementara 
pendapat lain menghendaki tidak dilakukan 
secara langsung oleh rakyat.

Diantara yang mengusulkan agar pemilihan 
kepala daerah dipilih secara langsung ole rakyat 
adalah Anthonius Rahail dari Fraksi KKI, yang 
menyatakan:16

“.... ini ingin kami tekankan, karena selama 
ini pemilihan tidak langsung dan akhir-akhir 
ini justru hasil pemilihan bupati dan gubernur 
setelah melaksanakan pemerintahannya ternyata 

12 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum.........., Op. Cit., hlm. 134.
13 Ibid, hlm. 134 – 135.
14 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa.........., Op. Cit., hlm. 127.
15 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum......, Op. Cit., hlm. 136 – 137.
16 Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniraan 
Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 1253.



Vol. 13 N0. 03 - September  2016 : 227 - 234 

232

tidak menunjukkan kemampuan yang berarti 
untuk membangun rakyat dan nampaknya nanti 
yang susah juga adalah rakyat itu sendiri. Oleh 
karena itu, menyangkut tentang sistem pemilihan 
eksekutif ini memang perlu kita tetapkan secara 
benar apa yang menurut kata hati kita sekarang 
adalah terbaik untuk membangun bangsa dan 
negara ini. Oleh karena itu kami melihat, bahwa 
contoh-contoh yang ada sekarang, kadangkala 
dengan sistem yang tidak langsung itu lalu bisa 
atur akhirnya menghasilkan orang yang punya 
uanglah yang jadi. Itu adalah suatu fakta seperti 
itu.

Oleh karena itu kami mengusulkan yang 
pertama di mana gubernur, bupati dan walikota 
itu dipilih secara langsung. Saya yakin dan 
percaya, bahwa sudah cukup banyak kader-
kader bangsa kita yang tersebar di seluruh 
tanah air hanya kesempatan yang barangkali 
perlu kita berikan, sehingga ada kompetitif 
yang sehat dalam rangka kita mempunyai kader 
pemimpin rakyat yang memang betul-betul teruji 
kepemimpinannya oleh penilaian secara terbuka, 
terimakasih pak.”

Selain itu, pemilihan kepala daerah secara 
langsung juga diulas oleh Ali Marwan Hanan 
sebagai berikut:17

“Presiden itu dipilih secara langsung maka 
pada pemerintah daerah pun gubernur dan 
bupati, walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. 
Undang-undang dan tata caranya nanti akan 
kita atur. Dengan undang-undang dan tata 
caranya nanti kita atur. Dengan undang-undang 
yang nanti akan terkait dengan undang-undang 
otonomi daerah itu sendiri.”

Sedangkan yang mengusulkan agar 
pemilihan kepada daerah dipilih secara 
demokratis adalah Hobbes Sinagari F-PDIP yang 
mengatakan:18

“Jadi, kita tidak dipilih secara langsung oleh 
rakyat tapi dipilih secara demokratis, itu usulan 
kita. Bukan, inikan begini ya, dalam hal inikan 
saya kira kan ini perdebatan kita yang utama 
nantidalah masalah pemilihan presiden, masalah 
pemilihan gubernur dan selanjutnya, jadi saya 

kira harus dihormati juga usulan kita yang 
seperti itu begitu, jadi saya kira nanti di untuk 
ayat (4) ini bikin alternatiflah ya, dilaternatif 
dipilih secara demokratis yang selanjutnya 
diatur dalam undang-undang. Alternatif, jadi 
bikin alternatif ayat.”

Karena perbedaan pendapat itu, Jakob 
Tobing mengemukakan alternatif yang berkaitan 
dengan pemilihan kepala daerah. Berikut ini 
pernyataan Jakob:19

“Dipilih secara demokratis yang 
pelaksanaannya diatur dalam undang-undang, 
salah satu alternatif yang mungkin adalah 
pemilihan langsung di samping pemilihan oleh 
DPRD. Atau pemilihan berdasarkan cara lain 
yang dianggap demokratis. Apakah kita bisa 
memilih alternatif 2, bisa, belum.”

Setelah melalui perdebatan yang panjang 
disimpulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih 
secara demokratis sebagai mana bunyi dalam 
Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945. Kesepakatan 
rumusan secara demokratis untuk pemilukada 
dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel. 
Pembuat undang-undang dapat menentukan 
sistem pemilukada yang sesuai dengan kondisi 
daerah tertentu apakah secara langsung atau 
melalui perwakilan di DPRD. Hal itu juga 
dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan 
konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan 
budaya masyarakat antar daerah yang berbeda-
beda. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan 
Pasal 18D UUD 1945 yang mengakui satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan 
istimewa serta pengakuan terhadap kesatuan 
masyarakat hukum adat.20

B.4.2.Tafsiran MK tentang Frasa “Secara 
Demokratis”

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan 
Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis”. Tetapi dengan 
telah dihapuskannya penjelasan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

17 Ibid, hlm. 1182.
18 Ibid, hlm. 1211.
19 Ibid, hlm. 1250.
20 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum.........., Op. Cit., hlm. 94.
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1945, maka frasa “dipilih secara demokratis” 
akan terus menjadi perdebatan panjang. 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
97/PUU-XI/2013, latar belakang pemikiran 
lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah 
yang akan diterapkan disesuaikan dengan 
perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap 
daerah yang bersangkutan. Pembentuk undang-
undang dapat merumuskan sistem pemilihan 
yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam 
pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat 
mempunyai pilihan apakah akan menerapkan 
sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau 
melalui sistem pemilihan secara langsung oleh 
rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan 
dengan dinamika perkembangan bangsa untuk 
menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki 
oleh rakyat. Hal ini merupakan opened legal 
policy dari pembentuk undang-undang dan 
jugaa terkait erat dengan penghormatan dan 
perlindungan konstitusi terhadap keragaman 
adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai 
daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih 
cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan 
tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah 
yang cenderung dan lebih siap dengan sistem 
pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem 
pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) 
maupun sistem pemilihan secara tidak langsung 
(demokrasi perwakilan) sama-sama masuk 
kategori sistem yang demokratis. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor: 97/PUU-XI/2013 disimpulkan bahwa 
baik pemilihan secara langsung oleh rakyat 
maupun pemilihan secara tidak langsung 
sama-sama masuk dalam kategori demokratis. 
Tetapi, dengan syarat bahwa pemilihan tersebut 
dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas 
pemilihan umum secara demokratis yaitu: 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil. Oleh karena itu, bahkan dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 072–073/PUU-
II/2004 dinyatakan bahwa merupakan wewenang 
pembentuk undang-undang untuk menentukan 
apakah pemilukada dilakukan secara langsung 

atau tidak. Bahkan, sesuai dengan latar 
belakang pembahasan ketentuan pemilukada 
dalam UUD 1945, pembuat undang-undang 
sesungguhnya juga dapat menentukan sistem 
pemilukada berbeda-beda sesuai dengan daerah 
masing-masing. Jika di Jakarta pemilukada 
dilakukan secara langsung, tidak berarti di 
Yogyakarta juga harus demikian, demikian pula 
di Papua serta daerah lain. Hal ini sesuai dengan 
keragaman masyarakat Indonesia, baik dilihat 
dari adat, struktur masyarakat maupun tingkat 
kesiapannya.21

Hal ini juga senada dengan pendapat dari 
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Komentar 
atas Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa ketentuan 
pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini 
dapat dilaksanakan baik melalui cara langsung 
atau dengan cara tidak langsung melalui DPRD. 
Kedua cara itu sama-sama demokratis dan 
karena itu konstitusional. Hanya saja, dewasa 
ini, ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam 
undang-undang, yaitu bahwa pemilihan itu 
dilakukan melalui pemilihan umum kepala 
daerah atau disingkat pemilukada. Namun 
apabila suatu ketika akan diadakan perubahan 
sehingga pemilihan cukup diadakan secara tidak 
langsung melalui DPRD, maka hal itu juga harus 
dipandang sama demokratisnya dan sama-sama 
konstitusional.22

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati 
dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis bukan dengan memilih 
salah satu dari bentuk demokrasi langsung atau 
demokrasi perwakilan adalah ketentuan yang 
tepat dalam menggambarkan nilai keberagaman 
daerah di Indonesia. Ketentuan ini dapat juga 
dipandang sebagai salah satu pemenuhan 
ketentuan Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan 
bahwa Negara mengakui dan menghormati 
satuan-satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 
dengan undang-undang. Selain itu, ketentuan 
Pasal 18 ayat (4) tersebut juga dapat dipandang 

21 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum.........., Op. Cit., hlm. 95.
22 Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 
hlm. 59.
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sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 
1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut undang-undang 
dasar. Dengan pengertian bahwa apabila sudah 
dikehendaki rakyat maka hal tersebut sudah 
masuk dalam pengertian demokrasi sesuai 
dengan asal kata demokarasi itu sendiri yaitu 
demos yang artinya rakyat dan kratos/cratein 
yang berarti pemerintahan rakyat. Sehingga 
demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa menurut Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga negara yang 
berwenang untuk menafsirkan konstitusi 
menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah 
baik secara langsung maupun melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah atau cara-cara 
lain yang ditentukan untuk masing-masing 
daerah adalah pemilihan kepala daerah yang 
demokratis. Sesuai dengan yang diatur dalam 
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Cara pemilihan 
kepala daerah yang akan diterapkan tergantung 
kepada pilihan pembentuk undang-undang asal 
sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang 
demokratis yaitu langsung, umum, bebas dan 
rahasia.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat 
bahwa model pemilihan kepala daerah yang 
mana pun diterapkan semua tergantung 
kepada para pemilih dalam menentukan 
pilihannya. Disarankan jika pemilihan kepala 
daerah dilaksanakan secara langsung, maka 
masyarakat pemilih dapat langsung memilih 
kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi dan 
dapat melaksanakan aspirasi tersebut. Tetapi, 
walaupun pemilihan kepala daerah dilaksanakan 
melalui perwakilan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, maka yang dilakukan masyarakat 
pemilih adalah memilih calon wakil rakyat 
yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam 
menentukan kepala daerah. Karena wakil rakyat 
adalah cerminan dari rakyat itu sendiri.
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Abstrak
Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah adalah bertujuan untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dengan menerapkan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral. Tetapi, 
pada kenyataannya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi hanya sebagai co-legislator 
bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan 
Daerah dianggap sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa 
fungsi legislasi ini harus lebih dikuatkan agar dapat mengimbangi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal 
ini mendapat titik terang setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, di mana 
rancangan undang-undang yang diajukan menjadi rancangan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Untuk lebih menguatkan 
fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, ke depannya Dewan Perwakilan Daerah harusnya diberikan juga 
kewenangan dalam hal pembentukan undang-undang yang bersifat umum serta ikut dalam semua proses 
pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasan dan persetujuan bersama 
suatu undang-undang.

Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah

Abstract
The establishment of the Regional Representative Council is the institution aims to offset the parliament in terms of 
the implementation of a legislative function by applying a two-room system or bicameral representative. However, 
in reality, the authority of the Regional Representatives Council in the field of legislation only as co-legislator for the 
House of Representatives. This is because the draft law proposed the Regional Representative Council is considered 
as an initiative of the House of Representatives during the discussion. This shows that the function of this legislation 
should be strengthened in order to compensate for the legislative function of the Parliament. It’s got a bright spot 
after the discharge of the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012, where the draft legislation introduced 
into the draft initiative of the Regional Representative Council and the Regional Representative Council participate 
in the preparation of the National Legislation Program. To further strengthen the legislative function of the Regional 
Representatives Council, the future of the Regional Representatives Council should be given also the authority in 
terms of the formation of the laws of a general nature and participate in all the process of the formation of laws from 
the planning through to the discussion and approval along with a law.

Keyword: Strengthening, Legislation, Regional Representative Council

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga 
negara baru dalam struktur ketatanegaraan 
Indonesia, yang merupakan hasil dari 
amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 
Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, dianggap 
sebagai perwujudan dari sistem perwakilan 
dengan struktur dua kamar atau bikameral di 
dalam sistem pemerintahan Presidensiil. Oleh 
karena itu seharusnya Dewan Perwakilan Daerah 
juga diberikan kekuasaan legislatif agar dapat 

mengimbangi dan mengawasi Dewan Perwakilan 
Rakyat berdasarkan prinsip checks and 
balance.1 Selain itu, tujuan dibentuknya Dewan 
Perwakilan Daerah adalah untuk memperkuat 
peran daerah dalam proses penyelenggaraan 
negara yang merupakan salah satu elemen 
penting dalam pemeliharaan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.2

Menurut Ramlan Surbakti, beberapa 
pertimbangan Indonesia membentuk Dewan 
Perwakilan Daerah yaitu: Pertama, distribusi 

1 Siahaan, Pataniari, 2012. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 
320-321.
2 Ghaffar, Janedjri M., dkk, (Edt.), 2003. DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP, Jakarta, hlm. 4.
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penduduk Indonesia menurut wilayah sangat 
timpang dan terlampau besar terkonsentrasi 
di Pulau Jawa, Kedua, sejarah Indonesia 
menunjukkan aspirasi kedaerahan yang sangat 
nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat 
kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom 
seperti daerah istimewa daerah khusus.3

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 
22DUndang-Undang Dasar 1945, Dewan 
Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-
undang memiliki 3 (tiga) peranan sebagai berikut:

a. Dapat mengajukan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 
serta yang berkaitan dengan perimbangan 
kekuasaan pusat dan daerah;

b. Ikut membahas rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan 
dengan perimbangan kekuasaan pusat dan 
daerah;

c. Memberikan pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara serta yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan dan agama.

Dengan fungsi yang demikian itu, Dewan 
Perwakilan Daerah menurut Jimly Asshiddiqie 
disebut sebagai co-legislator atau hanya selaku 
pendamping Dewan Perwakilan Rayat dalam 
melakukan pembentukan peraturan perundang-
undangan.4

Akan tetapi pada kenyataannya, 
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam 
bidang legislasi yang terbatas hanya dapat 
mengajukan dan membahas rancangan undang-
undang bidang-bidang tertentu dibatasi lagi 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Di mana dalam penyusunan 
program legislasi nasional, Dewan Perwakilan 
Daerah sama sekali tidak dilibatkan dan hanya 
melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat. Selain itu, rancangan undang-undang 
yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah pada 
saat pembahasan menjadi usul inisiatif Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Jika demikian, maka tujuan dari 
pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai 
penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam prinsip checks and balances tidak tercapai. 
Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
92/PUU-X/2012 mengembalikan fungsi legislasi 
Dewan Perwakilan Daerah sejajar dengan 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945.

Untuk mewujudkan prinsip checks and 
balances, perlu dilakukan upaya-upaya lebih 
untuk menguatkan fungsi legislasi Dewan 
Perwakilan Daerah agar lebih memiliki peran 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

B. Pembahasan

B.1. Tahapan Proses Pembentukan Undang-
Undang

Proses pembentukan undang-undang pada 
dasarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu 
tahap pra-legislasi, tahap legislasi dan tahap 
pasca legislasi. Pada tahap pra-legislasi akan 
dilalui proses (i) perencanaan pembentukan 
undang-undanga, (ii) persiapan penyusunan 
rancangan undang-undang yang terdiri dari 
pengkajian, penelitian dan penyusunan 
naskah akademik, (iii) teknik dan mekanisme 
penyusunan rancangan undang-undang dan (iv) 
penyusunan rancangan undang-undang. Tahap 
legislasi akan melalui proses (i) pembahasan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dan (ii) 
pengesahan, penetapan dan pengundangannya. 
Sedangkan tahap pasca legislasi akan melalui 
proses (i) pendokumentasian undang-undang, 
(ii) penyebarluasan undang-undang, (iii) 
penyuluhan dan (iv) penerapan.5

3 Tutik,Titik Triwulan, 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, hlm. 196.
4 Asshiddiqie, Jimly, 2012. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125.
5 Siahaan, Pataniari, 2012. Politik Hukum Pembentukan.........., Op. Cit., hlm. 431-432.
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Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan disebutkan 
bahwa pembentukan peraturan perundang-
undangan adalah pembuatan peraturan 
perundang-undangan yang mencakup tahapan 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan atau penetapan dan pengundangan. 
Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa 
tahapan proses pembentukan undang-undang 
melalui (i) perencanaan, (ii) penyusunan, (iii) 
pembahasan, (iv) pengesahan atau penetapan 
dan (v) pengundangan.

Tahap perencanaan dilakukan dalam 
program legislasi nasional di mana penyusunan 
program legislasi nasional dilaksanakan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. 
Tahapan selanjutnya adalah penyusunan, 
di mana pada tahap ini adalah tahapan 
pengajuan rancangan undang-undang baik 
dari Dewan Perwakilan Rakya maupun dari 
Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga bisa 
mengajukan rancangan bidang tertentu kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Semua rancangan 
yang diajukan harus disertai dengan naskah 
akademis.

Tahapan selanjutnya adalah pembahasan 
rancangan undang-undang untuk disahkan 
menjadi undang-undang. Dalam tahapan 
pembahasan, diikuti oleh Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan 
Daerah khusus rancangan undang-undang 
tertentu yang menjadi kewenangan Dewan 
Perwakilan Daerah. Tetapi, keberadaan 
Dewan Perwakilan Daerah hanya sampai pada 
pembicaraan tingat I, di mana pada tahap 
pembahasan ini ada 2 (dua) tingkat pembahasan 
yaitu pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan 
Tingkat II. Pembicaraan tingkat I terdiri dari (i) 
pengantar musyawarah, (ii) pembahasan daftar 
inventarisasi masalah dan (iii) penyampaian 
pendapat mini. Dalam pembicaraan tingkat I ini 
pun, Dewan Perwakilan Daerah hanya terlibat 
pada pengantar musyawarah dan penyampaian 
pendapat mini. Pembicaraan tingkat II terdiri 
dari (i) penyampaian laporan yang berisi proses, 

pendapat mini fraksi, pendapat mini Dewan 
Perwakilan Daerah dan hasil pembicaraan tingkat 
I, (ii) pernyataan persetujuan atau penolakan 
dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan 
yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan 
(iii) penyampaian pendapat akhir Presiden yang 
dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pengesahan 
rancangan undang-undang menjadi undang-
undang. Di mana rancangan undang-undang 
yang sudah disetujui bersama antara Presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan 
oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada 
Presiden untuk disahkan menjadi undang-
undang. Tahapan terakhir adalah pengundangan, 
dan pengundangan ini dilakukan oleh menteri 
yang mempunyai tugas dibidang hukum.

B.2. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah 
dalam Undang-Undang Dasar 1945

Selain perubahan proses pembentukan 
dan pengesahan undang-undang, ketentuan 
lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca 
perubahan adalah adanya peran Dewan 
Perwakilan Daerah dalam pembentukan 
undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah 
memiliki peran mengajukan, ikut membahas 
dan memberikan pertimbangan atas rancangan 
undang-undang tertentu dalam lingkup 
kewenangannya.6

Menurut Mahfud MD, kewenangan legislasi 
yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan Dewan 
Perwakilan Daerah tidak memiliki peran  yang 
berarti, sebab peran Dewan Perwakilan Daerah 
sangat terbatas pada hal-hal berikut:7

a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan 
rancangan undang-undang. Hal ini berarti 
Dewan Perwakilan Daerah hanya boleh 
mengajukan rancangan undang-undang 
tanpa adanya kewenangan untuk turut serta 
dalam menetapkan dan memutus;

b. Ikut membahas rancangan undang-undang. 
Kewenangan ikut membahas rancangan 
undang-undang ini terbatas pada rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah;

6 Gaffar, Janedjri M., 2012. Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi 
Press, Jakarta, hlm. 157.
7 Mahfud MD, Moh., 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, hlm. 68.



Vol. 13 N0. 03 - September  2016 : 235 - 240 

238

c. Memberi pertimbangan. 
Kewenangan memberikan pertimbangan 
ini yaitu atas rancangan undang-undang 
tentang APBN, pajak, pendidikan dan 
agama;

Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 22D 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat 
mengajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah;

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut 
membahas rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat atas rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan dan agama;

B.3. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
bahwa pembentukan peraturan perundang-
undangan adalah pembuatan peraturan 
perundang-undangan yang mencakup tahapan 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan atau penetapan, dan  pengundangan. 
Dari semua tahapan pembentukan undang-
undang tersebut, Dewan Perwakilan Daerah 

hanya dilibatkan dalam tahap penyusunan dan 
pembahasan.

Pada tahap penyusunan, Dewan Perwakilan 
Daerah dapat mengajukan rancangan undang-
undang dalam lingkup kewenangannya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan 
undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan harus disertai 
dengan naskah akademik.

Pada tahap pembahasan rancangan 
undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah 
diikutsertakan dalam pembahasan rancangan 
undang-undang yang menjadi lingkup 
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam 
tahap pembahasan pun, Dewan Perwakilan 
Daerah hanya sampai pembicaraan tingkat 
I, yaitu dalam pengantar musyawarah dan 
penyampaian pendapat mini.

B.4. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan diajukan pengujiannya 
oleh Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah 
Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dapat berasal dari DPR, 
Presiden, atau DPD”. Kemudian Pasal 65 ayat (3) 
sepanjang tidak dimaknai “Keikutsertaan DPD 
dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
pada seluruh tingkat pembahasan”. Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut mengembalikan 
kedudukan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 
sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden dalam proses pembentukan undang-
undang.

Dalam tahapan perencanaan melalui 
penyusunan program legislasi nasional 
dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah yang 
semula hanya disusun oleh Dewan Perwakilan 
Daerah dan Presiden. Kemudian dalam tahap 
penyusunan, pengajuan rancangan undang-
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undang juga berasal dari 3 (tiga) pintu yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Presiden. Di mana semula rancangan 
undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah 
dalam pembahasan dianggap sebagai rancangan 
inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya dalam tahap pembahasan, 
Dewan Perwakilan Daerah harus diikutsertakan 
dalam dua proses pembicaraan yaitu 
pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat 
II. Selain itu, pada saat pembicaraan tingkat I 
Dewan Perwakilan Daerah juga ikut membahas 
daftar inventarisasi masalah yang semula hanya 
dibahas oleh Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat. Dalam pembicaraan tingkat II, Dewan 
Perwakilan Daerah harus diikutsertakan 
kecuali dalam hal persetujuan atau penolakan 
rancangan undang-undang menjadi domain 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

B.5. Penguatan Fungsi Legislasi Dewan 
Perwakilan Daerah

Jika dilihat secara konstitusional, ada 2 (dua) 
aspek kelemahan wewenang Dewan Perwakilan 
Daerah. Pertama, ruang lingkup bidang yang 
menjadi wilayah garapan kekuasan Dewan 
Perwakilan Daerah masih sangat terbatas. 
Dewan Perwakilan Daerah hanya mempunyai 
wewenang yang berkaitan dengan persoalan 
daerah saja. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah 
tidak memiliki wewenang untuk turut dalam 
proses pengesahan sebuah rancangan undang-
undang menjadi undang-undang melainkan 
sekadar mengusulkan dan memiliki kewenangan 
terbatas dalam proses pembahasan. Jadi, pada 
hakikatnya Dewan Perwakilan Daerah tidak 
memiliki kekuasaan legislasi.8

Dengan keluarnya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, maka fungsi 
legislasi Dewan Perwakilan Daerah kembali 
sesuai dengan yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Di mana, Dewan 
Perwakilan Rakyat ikut serta dalam semua 
tahapan proses pembentukan undang-undang, 
baik dalam pembicaraan tingkat I maupun 
pembicaraan tingkat II, dan tidak ikut serta 
dalam proses persetujuan suatu rancangan 
undang-undang menjadi undang-undang.

Akan tetapi, untuk lebih meningkatkan 
fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, 
seyogianya proses persetujuan rancangan 
undang-undang melibatkan juga Dewan 
Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat serta Presiden. Atau untuk mencapai 
tujuan dari pembentukan Dewan Perwakilan 
Daerah sebagai lembaga penyeimbang Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
harusnya diikutsertakan dalam semua proses 
pembentukan undang-undang secara umum, 
bukan hanya undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta 
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah saja.

C. Penutup

Bahwa sesuai dengan tujuan pembentukan 
Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai 
lembaga penyeimbang bagi Dewan Perwakilan 
Rakyat khususnya dalam pelaksaan fungsi 
legislasi. Akan tetapi, pada akhirnya Dewan 
Perwakilan Daerah hanya diikutsertakan dalam 
proses pembentukan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 
serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Ketentuan ini 
juga mengalami pengikisan dalam ketentuan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai tujuan 
pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai 
penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi, seyogianya Dewan 
Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam semua 
proses pembentukan undang-undang secara 
umum. Akan tetapi, jika kewenangan untuk ikut 
serta dalam semua proses pembentukan undang-
undang secara umum tidak bisa diberikan, maka 
Dewan Perwakilan Daerah harus diikutsertakan 
dalam semua proses pembentukan undang-

8 Yuda AR, Hanta, 2010. Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema ke Kompromi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 291.
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undang yang mencakup kewenangannya sesuai 
dengan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945.
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Abstrak
Pemberian Hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang 
tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan 
adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkoba 
dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Permasalahan diangkat adalah penegakan 
hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek 
hak asasi manusia. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis 
undang – undang dan norma yang berlaku dan metode penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi Bandar Narkoba harus dilakukan demi melindungi umat 
manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang  dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba tidak 
bertentangan dengan hak asasi karena tidak bertentangan dengan konvensi internasional hak sipil dan politik 
sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia. 

Kata kunci: eksekusi, konvensi dan narkoba. 

Abstract
Giving the death penalty for drug trafficking criminal cases is one of the state appropriate steps to execute drug 
dealers that may damage the national generation. With a Law No. 35 of 2009 on Narcotics may ensnare dealer/
drug dealers with the most severe punishment, a death penalty. The problem rose with the enforcement of the death 
penalty for drug dealers in Indonesia and the death penalty for Drug Dealers from the aspect of human rights. This 
study uses normative juridical research method to analyze laws and norms and methods of library research. The 
results showed that the application of the death penalty for Drug Dealers must be done to protect humanity more 
with killing one person and the death penalty for Drug Dealers do not conflict with human rights because it does not 
conflict with international conventions civil and political rights so that the death penalty can be applied in Indonesia.

Keyword: execution, conventions and drugs.

A. Pendahuluan 

Hukum positif Indonesia mengatur salah 
satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati 
marupakan salah satu bentuk hukuman yang 
paling berat dijalankan seorang terpidana dengan 
cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati 
diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang–Undang 
Hukum Pidana (KUHP)1. Hukuman mati dapat 
diberikan oleh hakim setelah melakukan 

pertimbangan dengan sebaik–baiknya 
berdasarkan fakta hukum di persidangan dan 
alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat 
memutuskan seseorang mendapatkan salah 
satu bentuk hukuman tersebut.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu 
terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan 
luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat 
adalah peredaran gelap narkoba yang dapat 

1 Pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut : Pidana terdirl atas: a. pidana pokok: 1. Pidana, mati;  2. pidana penjara; 3. pidana 
kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu;  2. perampasan barang-barang 
tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.
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merusak cita-cita dan masa depan generasi 
penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba 
sudah menjadi kejahatan transnasional yang 
dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. 
Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai 
kejahatan paling mematikan karena sasaran 
utamanya adalah generasi muda.

Tanpa disadari kejahatan narkoba sebagai 
kejahatan yang telah merenggut nyawa manusia 
pasca mengkonsumsi narkoba akibat over dosis 
dan pengaruh kecanduan terhadap narkotika 
tersebut. Bahkan melalui pemerintah saat ini 
sudah mencanangkan Indonesia sebagai darurat 
narkoba karena narkoba sudah tidak mengenal 
batas dan wilayah (territorial). Bahkan Menurut 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan setengah 
hunian LAPAS/RUTAN Seluruh Indonesia  
merupakan kasus narkoba2.  Hal tersebut 
mengindikasikan kepada kita bahwa Indonesia 
benar - benar darurat narkoba.

Menurut data Badan Narkotika Nasional 
(BNN) korban penyalahgunaan narkotika setiap 
tahun semakin meningkat. Bulan Juni 2015 
Jumlah pengguna narkoba sudah mencapai 
angka 4,2 juta dan pada bulan Nopember 
2015 meningkat menjadi 5,9 juta jiwa. Hanya 
dalam jangka 5 bulan angka pengguna narkoba 
meningkat signifikan.3 Narkoba dapat dikatakan 
sebagai perusak generasi bangsa yang paling 
menghancurkan sehingga perlu ditangani 
dengan serius oleh pemerintah. Hasil Penelitian 
BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia 
Tahun 2006, menyimpulkan bahwa tercatat 
lebih dari 1,1 juta pelajar dan mahasiswa telah 
mengkonsumsi narkoba. Bila dibandingkan 
dengan estimasi UNDOC Tahun 2004, bahwa 
jumlah pengguna narkoba di Indonesia tercatat 

1,5% dari jumlah penduduk, dengan kisaran 
antara 2,7 s/d 3,2  juta orang, maka hampir 30% 
diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. 

Pemberian hukuman mati bagi Bandar 
Narkoba merupakan salah satu bentuk 
keseriusan negara terhadap penanganan kasus 
narkotika di negara ini. Termasuk hukuman 
mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. 
Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy 
Budiman dan kepada beberapa kasus tindak 
pidana narkotika lainnya merupakan bentuk 
hukuman penjeraan agar pelaku tindak pidana 
pengedar dan Bandar Narkoba merasa jera untuk 
mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran 
bagi kasus pidana narkotika yang masih ada dan 
berkeliaran saat ini. 

Terpidana mati kasus peredaran gelap 
narkotika (Bandar Narkoba) saudara Freddy 
Budiman yang sudah divonis mati oleh hakim 
pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 
Juli 20134 dan dieksekusi pada hari  Jumat 
tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari  di 
Nusakambangan Cilacap Jawa tengah.  Eksekusi 
mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 
(tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali 
dan permintaan grasi kepada Presiden tidak 
terpenuhi. Ekseskusi mati ini sudah dilakukan 
demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang 
lebih efektif.

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana 
kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam 
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 
1135 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2)6. Penjatuhan 
hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif 
Indonesia bertentangan dengan hak asasi 
manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang 
- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

2 Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba  (https://m.tempo.co/read/ news/2016/03/28/063757367/
setengah-enghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba) diakses tanggal 31 Agustus 2016.
3  Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta Orang (http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/
Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia. Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang), diakses Tanggal 20 Agustus 2016.
4 Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman, si Gembong Narkoba (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetan-
kasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba), diakses Tanggal 20 Agustus 2016).
5 Pasal (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam 
bentuk bukan tanaman  eratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  itambah 1/3 (sepertiga).
6 Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, 
menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 
1 (satu) kilogram atau melebihi  5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku  dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
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Asasi Manusia.7  Karena hak asasi manusia 
menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP 
dan peraturan perundang–undangan Indonesia 
menjelaskan bahwa: Pasal 10 KUHP menentukan 
jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam 
Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu 
pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia 
masih merupakan dilema karena hak asasi 
manusia juga mengatur bahwa setiap manusia 
memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya. 

Jika dilihat dari aspek hukum pidana 
menurut Undang–Undang (UU) Narkotika juga 
berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM 
melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya 
martabat manusia/human dignity).8  Hukuman 
mati apakah pantas dijatuhkan kepada bandar 
narkoba sedangkan di sisi lain negara mengakui 
hak hidup merupakan salah satu hak asasi 
manusia yang mutlak dipertahankan dan dijaga 
demi keberlanjutan kehidupan umat manusia. 

Hukuman mati merupakan salah satu 
bentuk hukuman yang diatur di dalam undang–
undang dan merupakan salah satu hukuman 
paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. 
Tetapi jika ditelusuri lebih jauh bahwa hukuman 
mati bertentangan dengan hak asasi manusia 
yaitu hak asasi untuk hidup. Berdasarkan 
latar belakang permasalahan di atas dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan hukuman mati bagi 
Bandar Narkoba di Indonesia ? 

2. Bagaimana hukuman mati bagi Bandar 
Narkoba ditinjau dari aspek hak asasi 
manusia ?

B. Pembahasan

B.1.  Penegakan Hukuman mati bagi Bandar 
Narkoba di Indonesia dan hukuman mati 
bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek 
Hak Asasi Manusia.

B.1.1.  Penegakan Hukuman Mati Bagi Bandar 
Narkotika di Indonesia

Hukuman mati merupakan sanksi yang 
terberat dari semua pidana yag diancamkan 

terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang 
selanjutnya disebut pidana mati adalah salah 
satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh 
hakim kepada terpidana yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.9

Hukuman mati menurut pendapat para ahli 
menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan 
apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah 
memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia 
adalah individu yang sangat berbahaya bagi 
masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat 
tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari 
masyarakat atau dari pergaulan hidup. 

Hukuman mati merupakan hukuman yang 
paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana 
pelaku tindak kejahatan. Berbagai kejahatan 
tingkat berat dapat dipertimbangkan hakim 
untuk dijatuhkan hukuman tingkat berat 
(hukuman mati) apabila dapat dibuktikan 
dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang 
cukup dan mengarah kepada terdakwa. Jenis 
kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman 
berat atau hukuman mati yang terdapat di dalam 
KUHP dan di luar KUHP yaitu sebagai berikut: 

a. di dalam KUHP

KUHP Indonesia membatasi kemungkinan 
dijatuhkannya pidana mati atas beberapa 
kejahatan yang berat-berat saja. Yang 
dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang 
berat itu adalah :

1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan 
wakil presiden)

2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing 
untuk bermusuhan atau berperang, jika 
permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)

3) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu 
perang) 

4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja 
atau kepala negara-negara sahabat yang 
direncanakan dan berakibat maut) 

5) Pasal 340 (pembunuhan berencana) 

6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan luka berat 
atau mati) 

7 UU Nomor 39 Tahun 199 Pasal 4 menjelaskan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan 
hak untuk tidak  dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun.
8 Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, 2010, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, (Bogor : Ghalia Indonesia 
), hlm. 36.
9 Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 
Mati Pasal 1 ayat (3).
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7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan 
kekerasan yang mengakibatkan luka berat 
atau mati) 

8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan 
sungai yang mengakibatkan kematian).

b. di luar KUHP

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam 
KUHP, undang-undang hukum pidana diluar 
KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana 
mati. Peraturan tersebut antara lain :10, 

1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana 
Militer (KUHPM) ; Pasal 64, Pasal 65, Pasal 
67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 
Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), 
Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) 
ke-1 dan ke -2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) 
dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).

2) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 
Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, 
amunisi atau sesuatu bahan peledak; Pasal 
1ayat (1).

3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor5 (PNPS) 
Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa 
Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang 
memperberat ancaman hukuman terhadap 
tindak pidana yang membahayakan 
pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.  

4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) 
Tahun 1959 tentang memperberat ancaman 
hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

5) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) 
Tahun 1963 tentang pemberantasan 
kegiatan subversi.

6) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 
1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 
tentang kejahatan penerbangan dan 
kejahatan terhadap sarana/prasarana 
penerbangan. Mengenai ancaman pidana 
mati atas kejahatan penerbangan kejahatan 
terhadap sarana/prasarana penerbangan 
dalam KUHP diatur pada pasal 479.

8) Undang–Undang Nomor 31Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Korupsi

9) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

10) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
terorisme.

11) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika.

B.1.2. Bandar Narkoba dan Jenis Peredaran 
Gelap Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI ), Bandar adalah orang yang 
mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan 
sembunyi-sembunyi. Bandar narkotika dapat 
diartikan sebagai orang yang mengendalikan 
suatu aksi kejahatan narkotika secara 
sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak 
yang membiayai aksi kejahatan itu.  Dalam 
praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: 
orang yang menjadi otak di balik penyelundupan 
narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, 
dan sebagainya. Secara sempit dapat dikatakan 
bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah 
orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan 
penyerahan Narkotika/Psikotropika. Pengedar 
belum tentu berarti bandar narkotika.11 

Dalam kasus tindak pidana narkoba 
yang dianggap sebagai kejahatan yang paling 
serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan 
dapat menghancurkan masa depan anak 
bangsa. Namun, dalam sejumlah penelitian 
menunjukkan, ternyata tidak ada korelasi positif  
antara hukuman mati dengan berkurangnya 
tingkat kejahatan tersebut, di Indonesia justru 
menunjukkan peningkatan dari pengguna dan 
pengedar, sampai pada adanya produsen. Dalam 
kaitan ini, upaya penanggulangan narkoba di 
negara-negara maju sudah mulai dilakukan 
dengan meningkatkan pendidikan sejak dini 
dan melakukan kampanye anti narkoba, serta 
penyuluhan tentang bahayanya. Demikian 
seriusnya penanggulangan masalah narkoba 
bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja 
sama internasional dalam memerangi kejahatan 
narkoba tersebut.12

10 Pidana Mati Dalam KUHP dan di Luar KUHP (http://www.wawasanpendidikan.com/2016/ 01/pidana-mati-dalam-kuhp-dan-diluar-
kuhp.html), diakses Tanggal 31 Agustus 2016.
11 Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar? (http://www.hukumonline. com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-
bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar), diakses Tanggal 20 Agustus 2016.
12 Arief Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) hlm. 56
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Karena kejahatan narkoba itu bukan hanya 
membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan 
manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan 
narkoba itu bukan hanya menghilangkan 
belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi 
menghancurkan kehidupan dan masa depan 
generasi penerus bangsa. Kalau ingin bangsa 
dan negara ini selamat, kita tak boleh toleran 
terhadap kejahatan narkoba, korupsi, dan 
terorisme.13

Pasal 11 KUHP Pidana mati dijalankan oleh 
algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan 
tali yang terikat di tiang gantungan pada leher 
terpidana kemudian menjatuhkan papan 
tempat terpidana berdiri. Filosofis pidana 
mati bagi bangsa Indonesia tidaklah terlepas 
dari pandangan dan sikap bangsa Indonesia 
sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR 
Nomor XVII/MPR/1998 yang menyebutkan 
bahwa pandangan dan sikap bangsa Indonesia 
mengenai hak asasi manusia adalah bersumber 
dari ajaran agama, nilai moral universal, dan 
nilai luhur budaya bangsa, serta  berdasarkan 
Pancasila.

B.1.3. Penerapan Hukuman Mati pada Bandar 
Narkoba 
Hukuman mati di Indonesia diatur dalam 

Pasal 10 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang memuat dua macam hukuman, 
yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. 
Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, 
hukuman penjara, hukuman kurungan dan 
hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri 
dari pencabutan hak tertentu, perampasan 
barang tertentu, dan pengumuman keputusan 
hakim. Di dalam perkembangan kemudian, 
terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat 
ancaman hukuman mati,14 yaitu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirubah 
dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, Undang–Undang No. 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukuman mati ini, 
manusia seolah- olah mengambil peran sebagai 
Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati 
seseorang, setiap manusia sebenarnya memiliki 
hak untuk hidup sehingga pemberlakuan 
hukuman mati banyak yang menentang.

Penjatuhan hukuman mati juga diatur 
di dalam KUHP dan di luar KUHP yang 
merupakan hukum positif artinya hukum yang 
berlaku sekarang di Indonesia. Hukuman mati 
bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-
Undang Dasar 194515 dan melanggar Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (HAM).16 Seharusnya 
pertimbangan tidak menjatuhkan hukuman 
mati dengan tidak membandingkannya dengan 
UUD, karena Indonesia hingga saat ini masih 
mempertahankan pidana mati. 

Penjatuhan hukuman mati menurut 
Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan 
hukuman mati tidak bertentangan dengan 
konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi 
penegak hukum dan pemerintah agar serius 
untuk menyikapi serta tanggap terhadap 
putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan 
oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara 
khususnya kasus narkoba baik pengadilan 
tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat 
Peninjauan Kembali (PK). Agar putusan tersebut 
benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan 
dengan baik tanpa ada unsur -unsur yang dapat 
melemahkan penegakan hukum di Indonesia 
serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM).17

Hukuman mati dilakukan dengan berbagai 
cara di dunia. Dahulu hukuman mati dipandang 
relevan dan sah dilakukan secara terbuka di 
depan umum, dengan cara dipancung, dibakar, 
atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir 
seluruh dunia, hukuman mati dilakukan 
untuk kejahatan - kejahatan subversif berupa 
penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan 
Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, 

13 Pendapat Mahfud MD pada harian Seputar Indonesia (SINDO), 19 Oktober 2012. https://saripedia.wordpress.com/tag/hukuman-
mati-menurut-undang-undang/ Diakses Tanggal 30 Agustus 2016.
14 UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003).  
15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia.
16 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia.
17 Http://www.bukhori_dpr@yahoo.com/KH.BukhoriYusuf, AnggotaDPRRI/Hukuman-Bagi-Pengedar-dan-Penyalahguna-Narkoba/22 
23 -10-2013/firefrox.html.document/. (Diakses Tanggl 29 Agustus 2016).
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kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, 
dan lain-lain. 18 

Hukuman mati merupakan salah satu 
tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan 
menimbulkan efek jera para pelaku tindak pidana. 
Menurut Muzakir dalam “Kutipan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 
2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
terhadap UUD 1945” (Sindo :2007:5) pidana 
mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk 
mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi 
proteksi pada asas perlindungan masyarakat. 
Inti dari pidana mati atau hukuman mati 
sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu 
untuk memberikan saluran kepada masyarakat 
yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak 
ada saluran lewat perundang-undangan yakni 
lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat 
akan mengambil tindakan main hakim sendiri.19

Pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 
Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan 
umum atau peradilan militer, pelaksanaan 
hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak 
sampai mati. Pasal 10 undang-undang tersebut 
mengatur bahwa eksekutor yang ditunjuk adalah 
satu bintara, 12 (dua belas) orang tamtama, 
dan di bawah pimpinan seorang perwira, yang 
semuanya berasal dari satuan Brigade Mobil 
(Brimob). 

Di dalam artikel terikat Konvensi 
Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus, 
diberitakan bahwa MK dalam putusannya pada 
30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman 
mati dalam Undang-Undang Narkotika dan 
menyatakan bahwa hukuman mati dalam 
Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan 
dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 
lantaran jaminan hak asasi manusia dalam 
UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. 
Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti 
dipakai dengan menghargai dan menghormati 
hak asasi orang lain demi berlangsungnya 

ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan 
demikian, MK, hak asasi manusia harus dibatasi 
dengan instrumen undang-undang, yakni hak 
untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali 
diputuskan oleh pengadilan.20

Alasan lain pertimbangan putusan MK 
salah satunya karena Indonesia telah terikat 
dengan konvensi internasional narkotika dan 
psikotropika yang telah diratifikasi menjadi 
hukum nasional dalam Undang-Undang 
Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, 
Indonesia justru berkewajiban menjaga dari 
ancaman jaringan peredaran gelap narkotika 
skala internasional, yang salah satunya 
dengan menerapkan hukuman yang efektif dan 
maksimal.21

Dalam konvensi tersebut Indonesia telah 
mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan 
luar biasa serius terhadap kemanusiaan 
(extra ordinary) sehingga penegakannya butuh 
perlakuan khusus, efektif dan maksimal. 
Salah satu perlakuan khusus itu, menurut 
MK, antara lain dengan cara menerapkan 
hukuman berat yakni pidana mati. Dengan 
menerapkan hukuman berat melalui pidana 
mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, 
MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar 
perjanjian internasional apa pun, termasuk 
Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik 
(ICCPR) yang menganjurkan penghapusan 
hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 
6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih 
diberlakukannya hukuman mati kepada negara 
peserta, khusus untuk kejahatan yang paling 
serius.22

Dalam pandangan MK, keputusan pembikin 
undang-undang untuk menerapkan hukuman 
mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 
tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika, Pasal 3 Universal Declaration of 
Human Rights, dan Undang-Undang HAM sebab 
ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang 

18 Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia (https://
makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-
perdebatan-hukum-di-indonesia/), diakses tanggal 31 Agustus 2016.
19 Fajar Hari Kundoro, Tesis dengan Judul Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba, 
( Jakarta :Universitas Indonesia ), hlm 23.
20 Hak Hidup vs Hukuman Mati (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ef039a2d0c28/hak-hidup-vs-hukuman-mati), 
diakses tanggal 31 Agustus 2016.
21 Ibid.
22 Ibid.
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Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati 
dan cermat, tidak diancamkan pada semua 
tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam 
Undang-Undang tersebut.23

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap Freddy 
Budiman sebagai Bandar narkoba sebagai salah 
satu langkah tepat negara untuk memberikan 
efek jera dan menyelamatkan masyarakat dari 
kehancuran akibat peredaran narkoba yang 
semakin meningkat. Eksekusi mati kepada satu 
orang penjahat lebih baik dilakukan daripada 
memeliharanya karena sama halnya pemerintah 
memelihara penyakit yang siap menyebar 
sewaktu-waktu. Dengan mengeksekusinya 
sudah menyelamatkan generasi bangsa yang 
tidak berdosa.

B.2. Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba 
ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

B.2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. 
Di dalam kehidupan tersebut melekat hak-hak 
lainnya yang harus dijunjung tinggi oleh orang 
lainnya. Menurut undang–undang bahwa Hak 
Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia.24 John Locke 
menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang 
langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa 
kepada manusia sebagai hak yang kodrati. 
Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di 
dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya 
fundamental atau mendasar bagi kehidupan 
manusia dan pada hakikatnya sangat suci. 
Menurut Muladi, HAM ialah segala hak pokok 
atau dasar yang telah melekat pada diri manusia 
dalam kehidupannya.25

Pentingnya pembicaraan tentang HAM 
tersebut, bahkan pengaturan HAM merupakan 
perhatian dunia internasional dengan dibuatnya 

deklarasi HAM, sejak dulu di Inggris dan negara-
negara Eropa lainnya. HAM merupakan hak 
yang melekat pada setiap diri manusia yang 
tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain 
yang diberikan Tuhan sejak manusia lahir. 
Apabila seseorang, pemerintah atau orang lain 
mengganggu Hak asasi orang lain, maka dapat 
dituntut sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. 

B.2.2. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang 
menjunjung tinggi tentang HAM dan sudah 
mengatur HAM di dalam undang–undang. Di 
dalam UUD 1945 sudah mengatur HAM dan 
dengan dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 
39 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya, 
maka HAM sudah merupakan persoalan menarik 
untuk diangkat dan dibahas lebih lanjut. 

Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi 
manusia semata-mata untuk kepentingan 
manusia sendiri, artinya setiap manusia/
individu dapat menikmati hak asasi manusianya. 
Manusia merupakan satu pribadi utuh dan 
dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang 
jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia 
mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari 
orang lain.26 Hak asasi manusia merupakan 
hak asasi yang mutlak harus dijunjung tinggi 
eksistensinya oleh manusia lainnya meskipun 
hak asasi manusia orang lain dibatasi oleh hak 
asasi manusia lainnya.

Hukum Hak Asasi Manusia intinya 
menjamin hak yang paling mendasar dari semua 
hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup 
sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 dan 
8 DUHAM, demikian pendapat G. Robertson 
Pasal 5 yang berbunyi: “ Tak ada  seorang pun 
boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum 
secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan 
martabak. Sedangkan Pasal 8 berbunyi, “ Setiap 
orang berhak atas penyelesaian yang efektif 
oleh peradilan nasional untuk mendapatkan 
perlindungan yang sama terhadap tindakan–
tindakan yang melanggar hak–hak mendasar 

23 Ibid.
24 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
25 9 Pengertian HAM–Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli (http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-
asasi-manusia-menurut-para-ahli.html) Diakses Tanggal 29 Agustus 2016.
26 Masyhur Effendi, 1994, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 
hlm. 47
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yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau 
oleh hukum”.27

Pembentukan dan pengakuan hak asasi 
manusia di Indonesia sejak Indonesia merdeka 
dan  terdapat di dalam peraturan perundang–
undangan adalah :

1) Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 
Alinea Pertama

2) Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 
alinea Keempat

3) Batang Tubuh Undang–Undang Dasar 1945

4) Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia 
tertuang dalam ketetapan MPR No.XVII/
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

5) Peraturan Perundang–Undangan di dalam 
Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia.

B.2.3. Hak Asasi Manusia Internasional

Dunia internasional mengakui eksistensi hak 
asasi manusia sebagai hak dasar yang dihormati 
setiap bangsa di dunia. Sejarah dan latar belakang 
lahirnya hak asasi manusia adalah karena 
adanya kesadaran manusia terhadap harga 
diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. 
Walaupun HAM sudah melekat pada diri 
manusia sejak lahir dan merupakan karunia 
dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kenyataannya 
sering kali kita masih melihat adanya suatu 
perbuatan yang tidak menghormati HAM. 
Tindakan kesewenang-wenangan seseorang atau 
suatu bangsa dianggap berhak menindas dan 
merendahkan bangsa lainnya. 

Pengakuan tentang hak asasi manusia ini 
secara meluas oleh bangsa-bangsa sedunia 
adalah adanya Piagam PBB, yaitu Universal 
Declaration of Human Rights. Para Pendirinya, 
seperti negara Amerika Serikat, Prancis, Uni 
Soviet, dan Inggris, pada tanggal 10 Desember 
1948 telah menyatakan berlakunya hak asasi 
manusia. Hal ini berarti bahwa negara anggota 
PBB berkewajiban memasukkan hak asasi 
manusia ke dalam undang-undang dasar 
negaranya masing-masing.28 

Dengan berbagai bentuk penindasan 
tersebut membawa akibat kesengsaraan dan 
ketidakadilan terhadap umat manusia. Untuk 
memperjuangkan pengakuan dan perlindungan 
hak asasi manusia telah ada sejak zaman 
dahulu. Bahkan pengakuan terhadap hak 
asasi manusia telah muncul dalam kitab - 
kitab suci dari berbagai agama dan dokumen-
dokumen yang lain. Timbulnya kesadaran untuk 
menegakkan dan meningkatkan hak asasi 
manusia disebabkan adanya ketidakadilan, 
penjajahan, perbudakan, dan kezaliman para 
penguasa. Dalam menuntaskan hal ini, banyak 
negara membuat pernyataan tentang HAM dalam 
deklarasi internasional yang meliputi.29

1. Piagam Magna Charta (1215)

Piagam Magna Charta dicetuskan oleh para 
bangsawan Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, 
yang mengakui hak kemerdekaan diri. Naskah 
ini memberikan batasan terhadap kekuasaan 
raja untuk tidak berbuat sewenang-wenang 
terhadap rakyat.

2. Petition of Rights (1628)
Pada dasarnya, Petition of Right berisi 

pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak 
rakyat beserta jaminannya. Suatu dokumen 
yang lahir karena tuntutan rakyat yang duduk 
di parlemen kepada Raja Charles III. 

3. Hobeas Corpus Act (1679)
Hobeas Corpus Act memuat jaminan 

seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan 
dengan semena-mena, kecuali menurut 
peraturan perundangan yang berlaku. Piagam 
ini lahir pada masa pemerintahan Charles II di 
Inggris.

4. Bill of Rights (1689)
Bill of Right berisi negara mengatur tentang 

kebebasan berbicara dan mengeluarkan 
pendapat, hak warga negara untuk memeluk 
agama, dan hak parlemen untuk mengubah 
keputusan raja.

5. Declaration of Independence (1776)
Declaration of Independence adalah 

pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat. 

27 Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, Op.Cit, hlm. 68.
28 HAM Internasional (https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional), diakses Tanggal 20 Agustus 2016.
29 Pengakuan dan Jaminan HAM dalam Deklarasi Internasional (http://klikbelajar.com/pengetahuan-sosial/pengakuan-dan-jaminan-
ham-dalam-deklarasi-internasional/), diakses Tanggal 19 Agustus 2016.
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Dalam dokumen ini tertulis pernyataan bahwa 
sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama 
sederajat oleh Penciptanya, bahwa semua 
manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak 
hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk 
menikmati kebahagiaan.

6. Declaration des Drouts de L’homme et Du 
Citoyen(1789)

Declaration des Drouts de L’homme et Du 
Citoyen berisi pernyataan hak-hak asasi manusia 
dan warga negara. Pernyataan ini mencanangkan 
hak atas kebebasan (liberte), kekuasaan (egalite), 
dan persaudaraan (fraternite).

7. The Four Freedom (1941)

The Four Freedom dipelopori oleh Presiden 
Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yang 
mengemukakan adanya empat kebebasan, 
yaitu (a) Kebebasan untuk berbicara dan 
mengeluarkan pendapat, (b) Kebebasan untuk 
beragama, (c) Kebebasan dari rasa takut, dan (d)
Kebebasan dari kekurangan.

8. Universal Declaration of Human Rights (1948)

Piagam Universal Declaration of Human Right 
memuat hak asasi manusia yang diterima dan 
diproklamirkan oleh majelis umum PBB, yang 
setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai 
hari hak asasi manusia sedunia.

B.2.4. Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba 
dari aspek Hak Asasi Manusia

Pengaturan tentang HAM sejak tahun 
1945 tertuang di dalam Undang–Undang 
Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa 
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 
Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
menyatakan bahwa; (1)Setiap orang berhak 
untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya, (2)Setiap 
orang berhak hidup tenteram, aman, damai, 
bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan (3)Setiap 
orang berhak atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat.

Setiap manusia mempunyai hak asasi 
untuk hidup dan kehidupannya. Seperti yang 
disampaikan di atas bahwa hak asasi manusia 
yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang 
lainnya. Dalam analisa terhadap kasus hukuman 

mati Freddy Budiman, bahwa Freddy Budiman 
memiliki hak asasi manusia yaitu hak hidup. 
Tetapi hak hidup bagi Freddy Budiman dibatasi 
oleh hak hidup orang lainnya. Apalagi hak 
hidupnya digunakan dengan cara mengancam 
nyawa orang lain dengan mengedarkan secara 
gelap narkoba yang akan membunuh nyawa 
orang lainnya. 

Memberikan hukuman mati bagi Bandar 
Narkoba sesuai dengan ancaman Pasal 114 ayat 
(2) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah 
tepat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. 
Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada 
satu orang yang merusak dan menghancurkan 
orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap 
hidup tapi kehancuran semakin besar bagi orang 
lain dalam suatu negara. 

Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar 
Narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi 
manusia tidak bertentangan hasil konvensi 
internasional karena membunuh satu orang lebih 
baik daripada menghancurkan orang banyak 
akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga 
dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi 
internasional tentang hak sipil dan politik 
bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan 
pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba 
atau juga Bandar Narkoba ini menghancurkan 
umat manusia yang lebih besar sehingga sangat 
tepat jika diberikan hukuman mati untuk 
memberantas kejahatan yang dilakukannya dan 
menyelamatkan manusia yang lebih banyak.    

C. Penutup 

Berdasarkan uraian dan analisis di atas 
dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukuman mati bagi Bandar 
Narkoba harus dilakukan demi kepentingan 
umat manusia yang lebih banyak dengan 
membunuh satu orang dapat menyelamatkan 
banyak orang lainnya sehingga membunuh 
bandar narkoba artinya dapat mengayomi 
masyarakat lainnya dari penyalahgunaan 
narkoba akibat peredarannya yang semakin 
meningkat.

2. Eksekusi hukuman mati bagi Bandar 
Narkoba tidak bertentangan dengan hak 
asasi manusai karena tidak bertentangan 
dengan Konvensi Internasional Hak Sipil 
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dan Politik (ICCPR) sehingga hukuman mati 
dapat diterapkan di Indonesia dan juga 
hukuman mati di atur di dalam KUHP dan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
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Abstrak
Sebagai bangsa, kita terus mencari bentuk bagaimana menyikapi masa lalu dengan satu resep, keadilan atas 
korban. Sampai disini tentu kita mengalami dilema pada tujuan transisi, yaitu konsolidasi demokrasi. Desakan 
penghakiman kepada pelaku kelam masa lalu, mulai dari pelaku pelanggar HAM sampai koruptor, tidak hanya 
menjadi penghambat konsolidasi demokrasi, tetapi ia adalah musuh dalam selimut. Hal ini akan menimbulkan 
pertanyaan tentang bagaimana kedaulatan hukum dalam transisi demokrasi? Kedaulatan hukum dalam masa 
transisi, adalah hal yang penting. Perumusan konstitusi baru dan pembentukan institusi baru adalah bukti 
betapa transisi memberi ruang untuk tegaknya kedaulatan hukum. Bahkan dalam masa transisi, kedaulatan 
hukum menjadi faktor utama apakah transisi akan berjalan ke arah yang lebih baik, atau akan kembali ke 
masa lalu yang kelam. Jika rasa keadilan yang di masa lalu terinjak-injak oleh kekuasaan otoriter, maka dimasa 
transisi, kedaulatan hukum menjadi jembatan bagi negara untuk kembali mendapatkan kepercayaan rakyatnya. 
Jika kedaulatan hukum ini berjalan baik, maka konsolidasi demokrasi bisa diwujudkan sebagai penegasan akan 
komitmen bersama hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Kata kunci : kedaulatan, demokrasi, keadilan

Abstract
A Nation is always questioning a form to judge the past with justice for the victim. From here a dilemma on transition 
purpose is democration consolidation. Judgment pressure to the perpetrator of the past, start with human rights 
violators to corruptor, not just as an obstacle of the democration consolidation, but also as an enemy in the blanket. 
The question is, how the sovereignty of law standing in the democration transition?  The sovereignty of law, in a 
period of transition is an important thing. New constitutions, regulations, and institutions proved that how transitions 
can deliver spaces for the sovereignty of law. Even in a transtition, it becomes the main factor, will it be on a better 
direction or back in a dark past. If the sense of justice had trampled by the authority, then the sovereignty of law 
would became the bridge for the state to get back people trust. If the sovereignty of law can go along, a democration 
consolidation can be stand up as a commitment to live as one democratic nation.

Keyword: Sovereignty, democration, justice.

A.  Pendahuluan

Dalam penghujung abad 20, fenomena 
yang berlangsung dibeberapa wilayah telah 
mengubah lansekap politik dunia. Pertama, 
jatuhnya resim otoriter sayap kanan di selatan 
Eropa pada pertengahan tahun 1970an. Kedua, 
pergantian diktator militer oleh pemerintah sipil 
terpilih seantero Amerika Latin mulai akhir 1970 
sampai akhir 1980. Ketiga, menurunnya aturan 

otoriter di Asia Selatan dan Timur yang dimulai 
pertengahan tahun 1980. Keempat, hancurnya 
rejim komunis di Eropa Timur pada akhir 1980. 
Kelima, bubarnya Uni Sovyet dan berdirinya 15 
republik paska Sovyet tahun 1991. Keenam, 
menurunnya resim satu partai di banyak negara 
di Afrika pada pertengahan tahun 1990an. 
Ketujuh, trend liberalisasi di beberapa negara 
Timur Tengah dalam tahun 1990an.1

1 Carothers, Thomas. 2002. The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy 13 (1):5-21. (http://www.journalofdemocracy.
org/articles-files/gratis/Carothers-13-1.pdf.), diakses tanggal 1 Mei 2016.
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Penyebab, bentuk dan langkah trend berbeda 
tersebut di atas bervariasi. Namun kesemuanya 
menunjukkan karakteristik gerakan simultan, 
yakni perubahan dari aturan diktatorial menjadi 
lebih liberal dan demokratisasi pemerintahan. 
Hasilnya seringkali dilihat oleh banyak pengamat, 
terutama pengamat barat, sebagai trend global 
demokrasi sebagaimana dipopulerkan oleh 
Samuel Huntington sebagai the third wave of 
democracy. 

Dengan dipengaruhi karya Rostow (1970) 
dalam mengidentifikasi apa yang dinamakan 
“interval antara satu rejim politik dan yang lain”, 
Guillermo O.Donnell dan Philippe Schmitter 
(1986) membuat gagasan transisi sebagai 
perhatian utama perbandingan politik. Para 
penganjur demokrasi kemudian memperluas 
model tersebut menjadi paradigma universal 
untuk memahami demokratisasi.2 

Carothers (2002) menguraikan lima 
asumsi dasar yang menjelaskan paradigma 
transisi. Pertama, yang merupakan payung 
dari kesemuanya, adalah sebuah negara yang 
bergerak menjauh dari aturan-aturan diktatorial 
dapat dipahami sebagai negara dalam transisi 
menuju demokrasi. Kedua, asumsi bahwa 
demokratisasi cenderung untuk dikemas dalam 
rangkaian urutan tahapan-tahapan. Diawali 
dengan “pembukaan”, sebuah periode dari 
gejolak demokrasi dan liberalisasi politik dimana 
tampak perpecahan dalam resim diktator yang 
berkuasa. Kemudian diikuti “penerobosan”, 
hancurnya sebuah resim dan kemunculan 
cepat sistem demokrasi baru dengan datangnya 
pemerintah baru melalui pemilihan nasional dan 
penguatan struktur kelembagaan demokrasi. 
Setelah transisi datanglah “konsolidasi”, proses 
lambat namun bertujuan dimana bentuk-bentuk 
demokrasi ditransformasikan menjadi demokrasi 
substansif melalui reformasi kelembagaan 
negara, regularisasi pemilihan, penguatan 
masyarakat sipil dan pembiasaan keseluruhan 
masyarakat pada aturan main baru yakni 
demokrasi.

Ketiga, asumsi yang mempercayai 
determinasi pentingnya sebuah pemilihan 

(elections). Keempat, asumsi bahwa kondisi yang 
melandasi transisi suatu negara seperti tingkat 
ekonomi, sejarah politik, warisan kelembagaan, 
etnis, tradisi sosio kultural dan jenis-jenis 
struktural lainnya tidak akan menjadi faktor 
utama pada saat atau pada hasil proses transisi. 
Kelima, paradigma transisi bersandar pada 
asumsi bahwa transisi demokrasi yang membuat 
gelombang ketiga dibangun pada negara 
koherent. Proses demokratisasi diasumsikan 
melibatkan beberapa desain ulang kelembagaan 
negara seperti penciptaan institusi pemilihan 
baru, reformasi parlemen, reformasi lembaga 
yudisial, tapi hanya sebagai modifikasi dari 
fungsi negara yang telah ada sebelumnya.3

Tampaknya, upaya-upaya untuk menilai 
kemajuan gelombang ketiga demokrasi terkadang 
ditolak sebagai hal yang prematur. Demokrasi 
itu tidak dibangun dalam hari dimana aktivis 
demokrasi menuntut hal tersebut. Terlampau 
dini untuk mencapai penilaian tentang hasil 
lusinan transisi demokrasi diutarakan dalam 
dua dekade terakhir.

Gelombang demokratisasi dipenghujung 
abad ke dua puluh, juga menyapa Indonesia. 
Perubahan resim Orde Baru ke orde Reformasi 
yang ditandai pemilihan umum 1999 di Indonesia 
pun kerap kali dilihat dan diterjemahkan atas 
bingkai yang sama, yakni transisi demokrasi. 
Seperti yang diungkapkan oleh Ikrar Nusa Bakti 
(2002) bahwa secara teoritis transisi dari resim 
otoriter pada demokrasi dipahami mengambil 
tempat dalam fase-fase berbeda. Sedikitnya 
ada empat fase yang seharusnya dijalani oleh 
politik Indonesia, yakni: pra-transisi, liberalisasi, 
transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. 
Tahap utama dari demokrasi (maturasi) 
diperkirakan terjadi didalam periode yang 
lama. Adapun pendapat Ikrar tersebut di atas 
didasarkan formulasi yang diajukan oleh Gerry 
Van Klinken (1999) yang membagi transisi pada 
empat tahap berbeda yakni: pembusukan sistem 
otoriter, transisi, konsolidasi dan akhirnya 
maturasi.4

Dengan menggunakan metode tersebut, 
Ikrar (2002) pun akhirnya harus menempatkan 

2 Dankwart A. Rustow, Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model, Comparative Politics Vol.2 No.3, Apr. 1970, hlm 337.
3 Carothers,……Op. Cit.
4 Ibid.
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pada tulisannya ihwal “zona abu abu” demokrasi 
khususnya di masa pemerintahan Presiden 
Megawati. Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa 
transisi politik Indonesia tidak berjalan maju 
namun mundur dan tidak ada garansi transisi 
akan berjalan maju pada demokrasi. Ciri buruk 
dari transisi demokrasi di Indonesia ditandai 
dengan situasi dimana prosedur demokrasi 
dijalankan tapi substansi demokrasi dihiraukan.

Guillermo O’Donnell dan Philippe C. 
Scmitter berpendapat bahwa transisi adalah 
interval (selang waktu) antara satu rezim politik 
dan rezim yang lain. Transisi dibatasi oleh 
dimulainya proses perpecahan rezim otoritarian 
oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, 
kembalinya beberapa bentuk pemerintahan 
otoriter atau kemunculan beberapa alterntif 
revolusioner. Guillermo O’Donnell dan Philippe 
C. Scmitter juga menilai, sudah jadi ciri masa ini 
yakni tidak menentunya aturan main politik. Hal 
itu disebabkan bukan hanya aturan itu berubah 
terus menerus dalam masa transisi itu, tetapi juga 
karena aturan main itu dipertarungkan antar 
elit politik. Menurutnya, selama masa transisi 
bila ada aturan-aturan yang efektif, cenderung 
berada dalam genggaman pemerintah otoriter. 
Biasanya penguasa ingin mempertahankan 
kekuasannya untuk menentukan aturan dan 
hak-hak yang dalam kondisi demokrasi yang 
mantap dipagari oleh perundang-undangan. 

Oleh karena itu penguasa akan berusaha 
memodifikasi aturan itu demi kepentingan 
dirinya. Dalam ketidakpastian inilah menurut 
Schmitter, banyak orang yang berkeinginan 
menjadi pencari keuntungan. Muncullah politisi-
poitisi instant yang berkarakter pragmatis 
karena hanya ingin mendapatkan keuntungan 
dari kencangnya tarikan-tarikan kepentingan 
elit. Menurut Adam Przeworski (1993), transisi 
menuju demokrasi sebagai sebuah proses 
penciptaan institusi-institusi spesifik, dengan 
berbagai efek terhadap kapasitas beragam 
kelompok untuk mewujudkan kepentingan-
kepentingan mereka.5

Sebagaimana diuraikan di atas, transisi 
demokrasi adalah kondisi serba tidak menentu. 
Di satu sisi transisi bisa menjadi jalan 
kita sebagai sebuah bangsa untuk menuju 

pelembagaan demokrasi, tetapi pada sisi lain, ia 
bisa menjadi jebakan untuk kita kembali terjatuh 
pada otoritarianisme wajah baru. Untuk itu, 
menentukan agenda-agenda pokok dalam masa 
transisi menjadi penting tidak hanya sebagai 
kompas, tetapi jauh dari itu adalah pegangan 
bersama untuk langkah-langkah yang terukur 
menuju Indonesia yang demokratis.

Secara umum, agenda transisi senantiasa 
terbelah menjadi dua agenda pokok. Pertama, 
bagaimana menyikapi masa lalu. Kedua, 
bagaimana mengelola masa depan yang terdesain 
dengan agenda-agenda yang lahir dari konvensi 
bersama rakyat Indonesia dalam rangka 
pembangunan sistem hidup kita berbangsa dan 
bernegara yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

Dengan demikian, sebagai bangsa, kita 
terus mencari bentuk bagaimana menyikapi 
masa lalu dengan satu resep yakni keadilan atas 
korban. Namun, sampai di sini, tentu kita akan 
mengalami dilema pada tujuan transisi, antara 
keadilan dan konsolidasi demokrasi. Desakan 
penghakiman kepada pelaku kelam masa lalu, 
mulai dari pelaku pelanggar hak asasi manusia 
sampai dengan koruptor, tidak hanya menjadi 
penghambat konsolidasi demokrasi, tetapi juga 
menguji kualitas diri bangsa. Para pelaku ini, 
seiring dengan waktu, umumnya bermutasi 
dengan topeng baru. Bahkan tidak sedikit yang 
menampilkan wajah pro demokrasi dengan 
kekuatan materi yang dimilikinya.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka 
penulis merumuskan pokok permasalahan yang 
akan dibahas dalam makalah kecil ini adalah 
bagaimana kedaulatan hukum dalam transisi 
demokrasi. 

B. Pembahasan

B.1. Dilema Kedaulatan Hukum

Sulit membayangkan negara tanpa aturan 
hukum yang jelas, dimana kekuasaan dimiliki 
oleh manusia yang kuat dan yang lemah ditindas 
sedemikian rupa tanpa perlindungan. Siapapun 
tidak ingin kondisi seperti ini, bukan hanya 
mengembalikan peradaban manusia ke zaman 
kuno, juga dapat mempercepat punahnya 
spesies manusia.

5 Guillremo O’Donnell dan Philippe C Schmitter, Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta:LP3ES, 1993, hlm. 6
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Usaha untuk menaati kedaulatan 
hukum dalam masa gejolak politik sering kali 
menimbulkan dilema. Terdapat ketegangan 
antara kedaulatan hukum dalam masa transisi, 
yang sering kali melihat ke belakang selain ke 
depan, mapan sekaligus dinamis. Dalam dilema 
ini, kedaulatan hukum pada akhirnya menjadi 
kontekstual; alih-alih merupakan dasar tatanan 
hukum saja, ia juga memediasi pergeseran 
normatif yang mencirikan masa-masa tidak 
biasa tersebut. Di negara-negara demokratis, 
pandangan kita adalah bahwa kedaulatan 
hukum memiliki arti ketaatan pada aturan 
yang sudah ada, yang dipertentangkan dengan 
tindakan pemerintah secara sewenang-wenang.6

Dilema kedaulatan hukum ini biasanya 
muncul di lingkup-lingkup politik yang 
kontroversial, di mana nilai perubahan legal 
mengalami ketegangan dengan nilai ketaatan 
pada prinsip hukum yang menjadi preseden. 
Pada masa biasa, masalah ketaatan pada 
kontinuitas legal ini dilihat sebagai tantangan 
yang ditimbulkan perubahan politik dan social 
dalam jangka waktu yang panjang. Dengan 
demikian, ide tentang kedaulatan hukum sebagai 
kontinuitas legal tercakup dalam prinsip stare 
decisis, suatu predikat ajudikasi dalam system 
hukum Anglo-Amerika. Konsep kedaulatan 
hukum yang mendasari konstitusi mensyaratkan 
kontinuitas, sehingga penghargaan terhadap 
preseden, dengan sendirinya menjadi tidak dapat 
diabaikan. Namun dalam masa transformasi, 
nilai kontinuitas legal mengalami ujian yang 
berat. Pertanyaan tentang batasan normatif 
perubahan politik dan hukum yang sah bagi 
rezim-rezim yang mengalami transformasi 
sering kali ditempatkan dalam kerangka-
kerangka dua kutub. Hukum sebagaimana 
tertulis dibandingkan hukum sebagai hak, 
hukum positif dipertentangkan dengan hukum 
kodrat.7 Sederhananya, sejauh mana ketaatan 
pada hukum yang dibuat pada masa rezim 
lama yang represif konsisten dengan kedaulatan 
hukum? Sebaliknya, sejauh mana diskontinuitas 
hukum bisa dimandatkan dalam kedaulatan 
hukum? Konteks transisional menggabungkan 

pertanyaan-pertanyaan tentang legalitas kedua 
rezim ini dan kaitannya satu sama lain.

B.2. Konstruksi Transisional Tentang 
Legalitas.

Apa yang menjadikan suatu hukum 
dianggap positif? Teori yang diterima luas tentang 
kedaulatan hukum menyatakan bahwa salah 
satu syarat hukum adalah bahwa ia diketahui 
masyarakat. Dalam masa transisi, sering kali 
terdapat celah antara hukum yang tertulis dan 
hukum yang diterima-pahami. Oleh karena 
itu, penting untuk dicatat bahwa pemahaman 
tentang kedaulatan hukum dikonstruksikan 
secara sosial dengan menawarkan prinsip untuk 
menilai legalitas pada masa-masa peralihan 
antara kediktatoran dan demokrasi. Pengakuan 
tentang adanya celah legitimasi antara hukum 
tertulis dan hukum yang dipahami secara sosial 
memberikan cara untuk menjelaskan konstruksi 
hukum dalam pemerintahan non-liberal. Bahkan, 
dengan berkurangnya kepercayaan publik dalam 
suatu sistem politik, bisa diharapkan bahwa 
celah ini akan melebar dan mendorong transisi.8

Suatu konsep mediasi lain dari kedaulatan 
hukum transisional adalah hukum internasional. 
Hukum internasional memposisikan institusi 
dan proses yang mengatasi hukum dan politik 
domestik. Pada masa gejolak politik, hukum 
internasional menawarkan konstruksi hukum 
alternatif yang bersifat kontinyu dan tahan 
lama, meskipun mengalami perubahan politik 
yang substansial. Pengadilan lokal menaati 
pemahaman internasional ini. 

Hukum internasional berfungsi sebagai 
konsep mediasi untuk menekan dilema 
kedaulatan hukum yang ditimbulkan keadilan 
suksesor pada masa transisi dan untuk 
menjustifikasi legalitas pengadilan lokal dari 
kecemasan tentang retroaktivitas.9 Pada masa 
transformasi politik, masalah legalitas terpisah 
dari masalah teori hukum sebagaimana berlaku 
di negara-negara demokratis di masa biasa. 

Terdapat pertanyaan-pertanyaan teknis 
di luar inti tentang legitimasi rezim yang baru, 
termasuk sifat dan peran badan pengadilan 

6 Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom ,Chicago: University of Chicago Press, 1944,  hlm. 72 
7 Ruti G. Teitel, Keadilan Transisional Sebuah Tinjauan Komprehensif, Jakarta, Elsam, 2004, hlm. 2.
8 Ibid, hlm. 12.
9 Hans Kelsen, The Rule against Ex Post Facto Laws and the Prosecution of the Axis War Criminals, Judge Advocate Journal, hlm. 8-12.
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transisional. Pilihan prinsip ajudikasi akan 
menimbulkan pertanyaan terkait institusi 
mana yang berwenang meletakkan kerja-kerja 
transformatif: pada badan pengadilan atau 
legislatif? Institusi apa yang memiliki legitimasi 
untuk menjalankan transformasi normatif yang 
substansial?

Konstruksi kedaulatan hukum transisional 
yang terbebas dari politik memiliki sejumlah 
kedekatan dengan pemahaman kedaulatan 
hukum yang berlaku pada saat-saat normal. 
Namun, kontroversi tentang keadilan 
transisional dalam konteks yang amat 
terpolitisasi merupakan kasus yang berat 
untuk tetap taat terhadap kedaulatan hukum. 
Meskipun terdapat perubahan politik yang 
radikal, tujuannya adalah kedaulatan hukum 
yang tidak dimotivasi oleh politik. Karna itu, 
Jurisprudensi transisional memberikan harapan 
untuk mencapai kedaulatan hukum yang anti-
politik.

Dilema keadilan transisional timbul pada 
masa perubahan politik substansial. Jika sistem 
hukum berada dalam perubahan, tantangan 
terhadap perubahan umum tentang kedaulatan 
hukum tentu saja amat berat. Pada masa ini, 
pengadilan konstitusional yang baru dibentuk 
harus menanggung beban institusional untuk 
menciptakan pemahaman baru terhadap 
kedaulatan hukum. Beban transformasi untuk 
menjadi sistem yang taat pada kedaulatan 
hukum ini hingga titik tertentu diberikan kepada 
badan pengadilan, terutama badan pengadilan 
konstitusional yang baru.

B.3. Menapak Jalan Teoritik Keadilan 
Transisional.

Hukum dalam periode perubahan radikal 
umumnya dipahami sebagai anti struktural, 
sebagai prinsip yang melampaui kenyataan 
dan paradigma yang menantang. Periode 
perubahan normatif umumnya dilihat menjadi 
antiparadigmatik. Tetapi, fenomenologi legal 
yang mencirikan periode perubahan politik 
mengungkapkan pola-pola yang menunjukkan 
sebuah paradigma. Sebagaimana telah kita lihat, 

manifestasi keadilan yang diupayakan selama 
periode transformatif sangat beragam: retributif, 
reparatoris, birokratis, konstitusional, dan 
historis. Akan tetapi, melampaui berbagai respon 
legal yang beragam, pengaturan menjadi bukti, 
yang mengungkapkan proses-proses distingtif 
yang dipadukan dengan perubahan politik. 
Melampaui kategori-kategori legal, sebuah 
paradigma hukum muncul yaitu paradigma 
jurisprudensi transisional.10

Karena gambaran yang mendefinisikan 
transisi adalah perubahan normatif transisi itu 
sendiri, praktik-praktik hukum menjembatani 
suatu perjuangan yang persisten di antara dua 
titik: dukungan terhadap konvensi yang mapan 
dan transformasi yang radikal. Utamanya, 
suatu posisi yang dipengaruhi secara dialektis 
kemudian muncul. Dalam konteks perubahan 
radikal politik, jurisprudensi transisional 
mendamaikan konsepsi parsial dan non-ideal  
tentang keadilan: bentuk-bentuk sementara 
dan terbatas dari konstitusi, sanksi, reparasi, 
pemurnian [pemulihan nama baik], dan sejarah. 
Melampaui kategori-kategori hukum, bentuk 
legal yang distingtif menengahi gerakan di antara 
rezim-rezim yang sudah dan sedang berkuasa. 
Peran hukum di sini bersifat transisional, 
dan tidak mendasar, konstruktif terhadap 
perubahan-perubahan kritis dalam status, hak, 
dan tanggung jawab individual – dan, lebih 
luas lagi, terhadap pergantian dalam hubungan 
kekuasaan. Sebagaimana peran hukum adalah 
untuk memajukan konstruksi perubahan 
politik, manifestasi hukum transisional 
dipengaruhi secara lebih tegas lagi oleh nilai-
nilai politis dalam rezim di masa transisi dari 
pada manifestasi hukum dalam negara-negara 
di mana kedaulatan hukum telah ditegakkan.11

Interpretasi makna kedaulatan hukum 
dalam periode-periode transformasi substansial 
sering kali ditangani oleh pengadilan-pengadilan 
konstitusional, khususnya ketika institusi-
institusi tersebut merupakan institusi yang 
sama sekali baru yang dimunculkan oleh 
transisi itu sendiri. Sistem judisiari transisional 
mempraktikkan kebebasan interpretatif yang 

10 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 
1970, hlm. 52-76
11 Ruti G. Teitel, Op Cit. hlm. 3-5.
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masuk akal dan wajar, mengukir kedaulatan 
hukum yang tak jauh beda yang secara simultan 
mendukung aspek-aspek legalitas konvensional 
sembari melakukan kerja perubahan normatif. 
Jadi, ajudikasi dalam periode-periode ini 
hampir selalu mengungkapkan suatu kombinasi 
dinamis dari imperatif-imperatif konvensional 
dan transformatif. Kendati bukan merupakan 
tindakan dari badan-badan pembuat keputusan 
politik, namun respon-respon ajudikatoris 
tersebut menjadi simbol-simbol signifikan 
dari pembebasan kedaulatan hukum. 
Ketika pengadilan-pengadilan konstitusional 
mendahului transisi, institusi-institusi lain 
yang dirasuki dengan legitimasi dan otoritas 
yang baru ditemukan, seperti komisi-komisi 
publik, menjadi ajang bagi praktik-paraktik 
transformatif.12

Pada saat yang sama, transisi bervariasi 
dalam perluasannya terhadap transformasi 
normatif dan dalam kepatuhan terhadap 
legalitas konvensional. Dengan demikian, 
sebuah teori tentang keadilan transisional 
harus mengembangkan sebuah bahasan 
yang dengannya kita memahami kontinum 
transformatif yang bersamanya transisi ditata. 
Modalitas yang mungkin merentang mulai dari 
modalitas “kritis”, yang mengacu pada repertoire 
hukum transformatif yang ditujukan secara 
maksimal pada penolakan kebijakan rezim 
sebelumnya, hingga pada modalitas “residual”, 
yang bertujuan memantapkan tatanan hukum 
yang sedang berlaku sekarang. Sebaliknya, 
modalitas “restoratif” menarik kekuatan normatif 
dari keberpulangan pada warisan negara di 
masa lalu. Sebagaimana disarankan oleh tipologi 
ini, modalitas yang bervariasi berhubungan 
dengan perbedaan-perbedaan dalam cakupan 
transformasi politik yang baru, kendatipun tidak 
harus dalam cakupan liberalisasi, khususnya 
ketika sebuah repertoire “restoratif” bisa secara 
meyakinkan memanfaatkan atau berdiri tegak 
di atas tradisi yang tepat, yang telah hidup 
sebelumnya.

B.4.Transisi Indonesia dan Masa Depan 
Kedaulatan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan di atas, 
bagaimana beban kedaulatan hukum menjadi 

satu narasi panjang, yang tidak hanya mengusik 
system hukum sebelum masa perubahan tetapi 
juga mencari system baru yang mewakili rasa 
keadilan masyarakat dengan dibentuknya 
institusi-institusi baru yang lebih dipercaya, yang 
tentunya lahir dalam masa transisi tersebut. 

Instusi-institusi baru ini, menjadi penting 
setelah ketidakpercayaan masyarakat pada 
institusi-institusi lama yang cenderung menjadi 
perpanjangan tangan resim otoriter yang telah 
tumbang. Ia menjadi cahaya penerang langit 
kepastian kedaulatan hukum. Di Indonesia, 
pasca jatuhnya resim otoriter orde baru, berbagai 
institusi-intitusi untuk menegakkan kedaulatan 
hukum lahir. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Mahkamah Konstitusi sebagai benteng 
konstitusi negara, Komisi Yudisial adalah 
sederet institusi-institusi baru sebagai respon 
atas upaya penegakan kedaulatan hukum dalam 
masa transisi Indonesia.

Selain soal ketidakpercayaan di atas, Todung 
Mulya Lubis, juga menegaskan pentingnya 
penghayatan konstitusionalitas negara hukum. 
Menurutnya, penerapannya meninggalkan 
keraguan. Pemerintah memegang interpretasi 
yang lebih sempit dari negara hukum. Negara 
hukum ditempatkan lebih rendah dari konsep 
besar yang disebut negara integralistik yang 
muncul kembali dibawah orde baru. Gagasan 
tentang cek and balance, pemisahan kekuasaan, 
independensi peradilan, proses hukum, judicial 
review, yang merupakan dasar-dasar negara 
hukum telah direndahkan di dalam rumah 
“negara integralistik”.

Sebaliknya, gagasan tentang kekeluargaan 
dan harmoni menang di atas yang lain, dengan 
penafsiran mereka yang berlebihan, seluruh 
gagasan negara hukum dikonfrontasi dengan 
ancaman yang sangat serius. Karena itu, 
jaminan Hak Asasai Manusia (HAM) disituasikan 
dalam lingkungan yang tidak baik, meskipun 
beberapa pembaharuan telah dilakukan melalui 
perundang-undangan yang baru, masa depannya 
akan selalu menjadi subyek dari penafsiran 
negara integralistik.

Untuk itu, penataan institusi hukum 
bukanlah soal emosi dan kecurigaan belaka pada 
sisi keberpihakan..Kehadiran institusi-institusi 

12 Ibid
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baru tersebut secara substansial hendak 
menegaskan kembali dasar-dasar negara hukum 
di Indonesia. Sejalan dengan itu, kehadiran 
konstitusi baru tidak kalah penting dari istitusi-
institusi tersebut. Mengingat proses ke depan 
tetaplah harus terbingkai dengan aturan main.

Dengan melakukan kajian terhadap 
perubahan konstitusi negara-negara Afrika, 
terutama pasca gejolak social yang mengantarkan 
negera-negara tersebut memasuki masa transisi, 
Clive Napier melihat ada dua argument dasar 
yang perlu diartikulasikan guna pembentukan 
konstitusi baru. Pertama, panggilan untuk hak 
asasi manusia, akuntabilitas dan demokratisasi 
harus tegas terkait dengan perintah konstitusi. 
Seseorang tidak dapat memiliki satu tanpa yang 
lain. Hak asasi manusia dan proses demokrasi 
tidak bisa dipengaruhi oleh elit kepemimpinan 
atau partai politik. Salah satu kebutuhan 
penjamin bahwa mereka dilindungi dan 
ditingkatkan oleh lembaga netral dari beberapa 
macam. Misalnya, jika satu adalah untuk 
memiliki pemilihan umum yang bebas dan adil, 
salah satu kebutuhan independen struktur 
pengawasan, tak terkekang oleh eksekutif. Ini 
pasti menunjukkan peran utama konstitusi 
dalam menentukan bagaimana struktur tersebut 
harus dibuat.

Kedua, kebutuhan untuk pembangunan 
ekonomi yang pesat di benua tersebut diakui 
secara luas. Namun, kasus untuk pembangunan 
ekonomi dan linkage konstitusional nyaris tidak 
diartikulasikan. Bisnis perusahaan, dalam 
rangka kemakmuran, memerlukan jaminan 
tertentu. Misalnya, mereka membutuhkan 
prediktabilitas dan kepastian dalam lingkungan 
di mana mereka beroperasi. Hak milik perlu 
dan harus dijamin, keberadaan hukum mereka 
harus diakui dalam hukum. Entitas ahli hukum 
harus memiliki akses ke sistem peradilan. Sistem 
peradilan harus, lebih jauh, dapat menjamin 
kepastian kontrak dan ditegakkan oleh sistem 
hukum. Sebuah sistem hukum yang stabil 
membutuhkan dukungan konstitusional.

Dukungan konstitusional ini tentu saja 
selain konstitusi tersebut lahir dari kehendak 
rakyat yang jauh dari rekayasa elit politik serta 
eksisnya institusi-institusi hukum baru, juga 
situasi pasca gejolak praktis semakin terkontrol 

melalui kesadaran kolektif untuk mulai menata 
tujuan baru bersama. Prasyarat dari situasi yang 
kondusif inilah yang kemudian menjadi dasar 
dari negara-negara yang mengalami transisi 
menjadikan rekonsiliasi dan kebenaran dalam 
satu kata komisi. 

Sebagai komisi, tidak hanya sebuah 
entitas yang diciptakan untuk mengungkapkan 
kebenaran, tetapi juga diciptakan untuk 
membawa rekonsiliasi. Menurut Jorge Correa, 
Rekonsiliasi adalah tujuan moral yang sangat 
penting dari pemerintahan transisi. Selain 
menempatkan rekonsiliasi sebagai jalan 
mewujudkan perdamaian dimana rekonsiliasi 
dipahami sebagai de-polarisasi, mengingat 
luka masa lalu tidak boleh hanya dibalut, 
tetapi disembuhkan, juga mendamaikan orang 
dengan sejarah mereka sebagai bangsa, yang 
diawali dengan mendamaikan setiap individu 
dengan masyarakatnya. Sebuah komitmen dan 
penegasan akan bangsa yang beradab.

Dengan demikian, kedaulatan hukum dalam 
masa transisi sebuah negara ke arah yang lebih 
demokratis, bukanlah persoalan mengurai benang 
kusut tanpa ujung. Berbagai upaya, pengamatan 
dari para pemikir yang telah diuraikan diatas, 
menjelaskan bahwa meskipun transisi adalah 
sebuah situasi yang tidak normal, kedaulatan 
hukum tetaplah menjadi prioritas dengan segala 
upaya pembangunan system hukum, mulai 
dari konstitusi sampai pada institusinya untuk 
diterapkan. Dilema kedaulatan hukum dalam 
masa transisi, lebih kepada negoisasi sebagai 
bagian dari dialektika social atas beban masa 
lalu dan bagaimana menyambut fajar hari esok 
yang lebih demokratis.

Berangkat dari berbagai piranti tersebut, 
transisi di Indonesia berjalan pelan kearah 
demokrasi. Masih tetap dalam jalan setapak itu. 
Hanya saja liberalisasi politik yang menjadi ciri 
demokrasi prosederal telah dijalankan dengan 
baik, harus dibarengi dengan pelembagaan 
demokrasi yang lebih substansial. Ini penting 
untuk mempercepat kepercayaan masyarakat 
pada negara.

Amandemen UUD 1945 tentu saja harus kita 
pahami sebagai penemuan kembali konstitusi 
kita. Begitupula dengan kehadiran institusi-
institusi hukum yang semakin hari menjadi 
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harapan rakyat akan tegaknya kedaulan hukum 
seperti sepak terjang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam menghajar para koruptor 
dan Komisi Yudisial (KY) yang semakin hari juga 
semakin tegas menindak hakim “nakal”..

C. Penutup

Kedaulatan hukum dalam masa transisi, 
adalah hal yang penting. Perumusan konstitusi 
baru dan pembentukan institusi baru adalah 
bukti betapa transisi memberi ruang untuk 
tegaknya kedaulatan hukum. Bahkan dalam 
masa transisi, kedaulatan hukum menjadi factor 
utama apakah transisi akan berjalan kearah 
yang lebih baik, atau akan kembali ke masa lalu 
yang kelam.

Jika rasa keadilan yang di masa lalu terinjak-
injak oleh kekuasaan otoriter, maka dimasa 
transisi, kedaulatan hukum menjadi jembatan 
bagi negara untuk kembali mendapatkan 
kepercayaan rakyatnya. Karena terkadang 
masyarakat tidak bisa membedakan antara 
negara dan resim. Jika kedaulatan hukum ini 
berjalan baik, maka konsolidasi demokrasi bisa 
diwujudkan sebagai penegasan akan komitmen 
bersama hidup berbangsa dan bernegara yang 
demokratis.

Sebagai saran, institusi-institusi hukum 
yang dibentuk pada masa transisi, untuk 
mewakili rasa keadilan masyarakat, biasanya 
hanya bersifat sementara. Karena itu perbaikan 
pada institusi lama, baik system maupun 
kapasitas dan integritas penegak hukum mesti 
terus dibenahi. Jika kepercayaan masyarakat 
sudah mulai kembali, maka itu adalah tanda 
untuk membubarkan institusi-institusi hukum 
yang dibentuk dimasa transisi yang bersifat 
sementara.

Untuk Indonesia, sepertinya kita belum bisa 
mengukur sampai kapan institusi-institusi yang 
bersifat sementara tersebut dalam masa transisi 
ini akan dibubarkan, mengingat progress institusi 
kelihatannya butuh waktu yang cukup lama 
berbenah, untuk mendapatkan kepercayaan 

bangsa Indonesia jauh panggang dari api. Hal ini 
terbukti dengan berbagai aparat yang tertangkap 
melakukan korupsi. 

Meski demikian, harapan tidak boleh mati. 
Bukankah menyalakan lilin lebih baik dari pada 
senantiasa mengutuk kegelapan? Karna itu, 
besar harapan saya tulisan ini mendapatkan 
masukan dan kritikan yang konstruktif sebagai 
proses belajar bersama mengarungi samudra 
ilmu.
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Abstrak
Dalam negara hukum (rechtsstaat) modern, fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan 
bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan undang-undang 
bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Namun lebih dari itu, undang-undang 
adalah salah satu instrumen untuk megatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang 
diharapkan. Mengingat penting dan strategisnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap 
negara akan berusaha membuat undang-undang yang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses 
pengusulan, pembahasan, persetujuan, sampai penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip 
checks and balances antar lembaga negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Tulisan 
ini mengkaji proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang yang terdapat di 5 (lima) negara 
kesatuan yang menganut sistem bikameral, baik yang menggunakan sistem Strong Bicameralism maupun Medium 
Strength Bicameralism. Kelima negara tersebut adalah  Indonesia, Perancis, dan Algeria, yang menggunakan 
Medium Strength Bicameralism serta Kolombia, dan Kongo yang menggunakan sistem Strong Bicameralism.

Kata kunci: negara hukum, checks and balances, sistem bikameral.

Abstract
Within the modern state of law (rechtsstaat), legislation not only provides form of values and norms that are applied 
and livde in a society, and law is not just a product of state function in the area of regulations. More than that, law 
is one of the instruments to arrange and direct peoples lives to achieve the goal that has been set. Considering the 
importance and strategic of law in state life, every state will try to form ideal laws through their making process, 
starting from proposal, discussion, approval, until establishment and enactment which are performed with checks 
and balances principle between state institutions in accordance with their respective positions and authorities. This 
article analyzes checks and balances process on law making process in 5 (five) unitary states which use bicameral 
system, either Strong Bicameralism system or Medium Strength Bicameralism system. Those 5 (five) countries are 
Indonesia, France, and Algeria which use Medium Strength Bicameralism system, and Columbia and Kongo which 
use Strong Bicameralism system.

Keywords: state of law, checks and balances, bicameral system

A. Pendahuluan

Negara Indonesia yang dicita-citakan, sesuai 
cita-cita the founding father, adalah negara hukum 
(rechtsstaat) bukan negara yang didasarkan atas 
kekuasaan belaka (machtsstaat). Pasal 1 Ayat (3) 
Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945 
menentukan: “Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum”.1 Ide dasar negara hukum Indonesia 
tidak bisa dilepaskan dari ide dasar tetang 
rechtsstaat (negara hukum) yang meletakkan 

dasar perlindungan hukum pada asas legalitas 
dengan menempatkan undang-undang sebagai 
hukum positif.2 Dalam tradisi hukum di 
negara-negara yang menganut sistem hukum 
eropa kontinental (civil law), seperti Indonesia, 
keberadaan undang-undang sebagai salah satu 
bentuk implementasi dari prinsip-prinsip negara 
hukum adalah suatu keniscayaan. 

Karena itu, dalam implementasi ide nagara 
hukum Indonesia, undang-undang mempunyai 

1 Republik Indonesia, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
MPR RI, 2002), Pasal 1 Ayat (3). 
2 Philipus M. Hardjon, “Ide Dasar Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Makalah, 1994, hlm. 4.
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kedudukan yang sangat strategis. Dalam negara 
hukum (rechtsstaat) modern, fungsi peraturan 
perundang-undangan bukan hanya memberikan 
bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma 
yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan 
undang-undang bukan hanya sekedar produk 
dari fungsi negara di bidang pengaturan.3 Namun 
lebih dari itu, undang-undang adalah salah satu 
instrumen untuk megatur dan mengarahkan 
kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang 
diharapkan.

Dalam konsepsi negara hukum, undang-
undang merupakan salah satu bentuk formulasi 
norma hukum dalam kehidupan bernegara. 
Dalam pandangan Paul Scholten, bahwa hukum 
itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga 
orang harus memberikan tempat yang tinggi 
kepadanya.4 Dalam pandangan Bagir Manan5, 
keberadaan undang-undang dan kegiatan 
pembentukan undang-undang (legislasi) 
mempunyai peranan yang sangat penting dan 
strategis. 

Mengingat penting dan strategisnya undang-
undang dalam kehidupan bernegara, maka 
setiap negara akan berusaha  membuat undang-
undang yang ideal melalui proses pembentukan 
mulai dari proses pengusulan, pembahasan, 
persetujuan, sampai penetapan dan pengesahan 
yang dilakukan dengan prinsip checks and 
balances antar lembaga negara sesuai dengan 
kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. 
Proses checks and balances dalam pembentukan 
undang-undang bisa dilakukan melalui 
kerjasama baik antar lembaga yang ada dalam 
lembaga legislatif maupun kerjasama antara 
lembaga legislatif dan eksekutif yang mengacu 
pada teori pembagian kekuasaan. Pinsip dasar 
dari teori Pembagian Kekuasaan adalah adanya 
kerjasama antara organ-organ negara dalam 
menjalankan fungsi negara. Misalnya untuk 
menjalankan fungsi legislatif dilakukan bersama 
oleh eksekutif dan badan perwakilan.6 Prinsip 
checks and balances dalam pembentukan undang-
undang akan melahirkan  pola hubungan antar 
lembaga-lembaga negara yang melaksanakan 

tugas legislatif dalam menjalankan fungsi 
parlemennya yang selanjutnya melahirkan 
adanya teori sistem parlemen yang secara umum 
dapat dikategorikan dalam sistem unikameral, 
bikameral, dan multikameral. 

Indonesia adalah negara kesatuan yang 
menganut sistem parlemen bikameral, sehingga 
proses pembentukan undang-undang yang 
dirumuskan dalam UUD Negara RI Tahun 
1945 dan peraturan perundang-undangan 
lainnya harus mengacu pada prinsip-prinsip 
bicameralisme. Tulisan ini mengkaji proses 
checks and balances dalam pembentukan 
undang-undang yang terdapat di 5 (lima) negara 
kesatuan yang menganut sistem bikameral, baik 
yang menggunakan sistem Strong Bicameralism 
maupun Medium Strength Bicameralism. Kelima 
negara tersebut adalah  Indonesia, Perancis, dan 
Algeria, yang menggunakan Medium Strength 
Bicameralism serta Kolombia, dan Kongo yang 
menggunakan sistem Strong Bicameralism. 

B. Pembahasan
B.1. Bikameralisme

Dalam sistem parlemen bikameral, parlemen 
memiliki dua majelis yang melaksanakan semua 
fungsi parlemen, baik fungsi pengawasan 
maupun fungsi legislasi. Dalam sistem bikameral 
ini terdapat upaya dekonsentrasi kekuasaan 
dalam melakukan pengawasan terhadap 
pemerintah dan pembuatan undang-undang 
dengan membentuk dua majelis, yang biasanya 
terdiri dari Majelis Rendah (Lower House) dan 
Majelis Tinggi (Upper House). Kedua majelis 
tersebut memiliki kedudukan yang sederajat, 
tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. 
Perbedaannya terletak pada keanggotaan dan 
kewenangan sebagai wujud pembagian tugas 
dari masing-masing majelis.7 Namun dalam 
praktiknya, meskipun sebuah parlemen terdiri 
dari dua kamar, kewenangan untuk membentuk 
undang-undang hanya ada pada salah satu 
kamar, atau jika kedua kamar mempunyai 
kewenangan untuk membentuk undang-undang 
maka terdapat perbedaan kategori undang-
undang.8

3 Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 17.
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, 2006), hlm. 96.
5 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia (Jakarta: Ind-Hill, 1992), hlm. 8
6 Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara (Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Ketiga, 1982), hlm. 3.
7 Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 99. 
8 Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral, Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai 
Negara (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 21.
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Sistem parlemen dua kamar pada umumnya 
diterapkan di negara-negara federal, namun 
cukup banyak pula negara-negara kesatuan yang 
menerapkannya. Penerapan sistem parlemen 
dua kamar dalam negara federal didasarkan 
atas kenyataan bahwa negara federal terdiri dari 
beberapa negara bagian, sehingga kedaulatan 
dalam negara terbagi antara pemerintah federal 
dan pemerintah negara bagian yang keduanya 
harus terwakili dalam parlemen. Karena itu 
struktur parlemennya terdiri dari dua kamar, 
yaitu satu kamar mewakili rakyat secara 
keseluruhan dan satu kamar mewakili negara 
bagian. Sedang penerapan sistem parlemen dua 
kamar di negara kesatuan dimaksudkan untuk 
menjaga keutuhan negara dan agar lebih dapat 
menampung aspirasi dan kepentingan daerah. 
Struktur parlemen dua kamar dalam negara 
kesatuan terdiri dari satu kamar mewakili 
rakyat secara keseluruhan dan satu kamar lagi 
mewakili kepentingan daerah. Dengan demikian 
struktur parlemen dalam sistem parlemen dua 
kamar, baik dalam negara federal maupun 
negara kesatuan, terdiri dari satu kamar yang 
merupakan perwakilan politik dan satu kamar 
lagi merupakan perwakilan teritorial.9 Menurut 
hasil penelitian Arend Lijphart di 36 negara, 
sistem parlemen dua kamar ada yang diterapkan 
secara kuat (strong bicameralism), menengah 
atau sedang (medium-strength bicameralism), 
dan ada yang diterapkan secara lemah (weak 
bicameralism).10

B.2. Pembentukan Undang-Undang di Republik 
Indonesia

Pembentukan undang-undang menurut 
UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 
melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 

persetujuan Presiden, dengan ketentuan sebagai 
berikut:
1. Pengajuan usul RUU kepada DPR dapat 

dilakukan oleh Anggota DPR,11 Presiden,12 
atau DPD khusus untuk RUU yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah.13 
RUU tentang APBN diajukan oleh Presiden 
untuk dibahas bersama DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD.14

2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama.15 

3. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan 
dengan otonomi daerah; hubungan pusat 
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah; pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah; serta memberikan pertimbangan 
kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 
agama.16 

4. Jika RUU tidak mendapat persetujuan 
bersama antara DPR dan Presiden, RUU itu 
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 
DPR masa itu.17

5. Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN 
yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 
menjalankan APBN tahun yang lalu.18

6. Presiden mengesahkan RUU yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi UU.19 Jika 
RUU yang telah disetujui bersama tersebut 
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut 

9 Saefuddin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 124.
10 Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (New Haven and London: Yale 
Universitry Press, 1999), hlm. 211.
11 Republik Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
MPR RI, 1999), Pasal 21.
12 Ibid., Pasal 5 Ayat (1).
13 Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
MPR RI, 2001), Pasal 22D Ayat (1).
14 Ibid., Pasal 23 Ayat (2).
15 Republik Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., Pasal 20 Ayat (2).
16 Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., Pasal 22D Ayat (2).
17 Republik Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., Pasal 20 Ayat (3).
18 Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., Pasal 23 Ayat (3).
19 Republik Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., Pasal 20 Ayat (4).
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disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi 
UU dan wajib diundangkan.20

7. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, 
Presiden berhak menetapkan Peraturan 
Pemerintah sebagai Pengganti Undang-
Undang (PERPU).21 

8. PERPU harus mendapat persetujuan DPR 
dalam persidangan yang berikut,  jika tidak 
mendapat persetujuan, maka PERPU itu 
harus dicabut.22

Dari berbagai ketentuan di atas maka 
proses checks and balances dalam pembentukan 
undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 
1945 dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Pemberian kewenangan yang sama dan 
berimbang kepada DPR dan Presiden untuk 
mengajukan usul RUU. Namun kewenangan 
DPD dalam pengusulan RUU tidak 
berimbang karena hanya terbatas pada RUU 
tertentu. Sedang khusus  pengusulan RUU 
APBN hanya dimiliki oleh Presiden. 

b. Pemberian kewenangan yang sama dan 
berimbang baik kepada DPR dan Presiden 
untuk membahas semua RUU untuk 
mendapatkan persetujuan bersama. Sedang 
kewenangan DPD dalam ikut membahas 
RUU sangat tidak berimbang karena hanya 
terbatas pada RUU tertentu. Itu pun tidak 
disertai dengan kewenangan DPD untuk 
ikut memberikan persetujuan bersama. 
Hanya DPR dan Presiden yang mempunyai 
kewenangan untuk ikut memberikan 
persetujuan bersama. Tidak ada RUU 
yang dapat disahkan menjadi UU tanpa 
persetujuan bersama antara DPR dan 
Presiden. Dengan demikian kewenangan 
yang berimbang hanya dimiliki oleh DPR 
dan Presiden. Sedang kewenangan DPD 
tidak berimbang dengan kewenangan DPR 
dan Presiden. 

c. Sebagai kontrol (checks) ada batas waktu 
30 (tiga puluh) hari bagi Presiden untuk 
mengesahkan RUU yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama menjadi UU, jika 
sampai batas waktu tersebut Presiden tidak 
mengesahkan maka RUU tersebut tetap sah 
menjadi UU dan wajib diundangkan. 

d. Pemberian kewenangan dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa kepada Presiden 
untuk menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (PERPU) 
diimbangi dan dikontrol dengan kewenangan 
DPR untuk memberi persetujuan atau 
tidak memberi persetujuan terhadap 
PERPU yang telah ditetapkan Presiden 
pada persidangan berikutnya. Jika DPR 
memberikan persetujuan maka PERPU 
tersebut ditetapkan menjadi UU, dan jika 
DPR tidak memberikan persetujuan maka 
PERPU tersebut harus dicabut.

e. Sebagai perimbangan, diberikan kewenangan 
kepada Presiden untuk menjalankan 
APBN tahun yang lalu jika RAPBN yang 
diajukan oleh Presiden tidak mendapatkan 
persetujuan bersama dari DPR.

B.3. Pembentukan Undang-Undang di Republik 
Perancis 

Pembentukan undang-undang di Pernacis 
menurut Constitution of France Republic (1958) 
dilakukan oleh parlemen dua kamar yang terdiri 
dari National  Assembly dan Senate bersama 
Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. RUU bisa diajukan baik oleh Perdana 
Menteri maupun anggota Parlemen.23

2. RUU inisiatif Pemerintah diajukan kepada 
salah satu kamar parlemen, khusus RUU 
tentang keuangan dan jaminan sosial harus 
diajukan kepada National Assembly dan 
RUU tentang organisasi wilayah dan tentang 
lembaga yang mewakili bangsa Perancis di 
luar negeri harus diajukan kepada Senate.24

3. Pembahasan RUU usulan Pemerintah 
dilakukan pada salah satu kamar, kemudian 
hasilnya disampaikan kepada kamar lainnya 
untuk dipertimbangkan.25

20 Republik Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
MPR RI, 2000), Pasal 20 Ayat (5).
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 75), Pasal 22 Ayat  (1).
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., Pasal 22 Ayat  (2, 3).
23 Constitution of France Republic (http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/) Article 40, dikunjungi 17 Maret 2011.
24 Ibid., Article 39.
25 Ibid.
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4. Pembahasan RUU dilakukan di komisi tetap, 
kecuali jika Pemerintah atau kamar yang 
sedang membahas meminta dilakukan di 
kamar khusus.26

5. Anggota parlemen dan Pemerintah 
mempunyai hak untuk melakukan  perubahan 
pada RUU yang sedang dibahas.27 Namun 
usulan perubahan RUU oleh Parlemen tidak 
boleh menyebabkan pengurangan sumber 
pendapatan pemerintah atau peningkatan 
pengeluaran pemerintah.28

6. Jika terjadi perbedaan pendapat antara 
Pemerintah, National Assembly, dan Senate  
selama proses pembahasan RUU, maka atas 
permintaan salah satu pihak, Constitutional 
Council akan menetapkan dalam waktu 8 
hari.29

7. Setiap RUU dibahas di kedua kamar untuk 
mendapatkan persetujuan bersama, tetapi 
jika masih terdapat perbedaan setelah 2 
(dua) kali pembahasan atau pemerintah 
menyatakan keadaan mendesak setelah 1 
(satu) kali pembahasan pada tiap kamar 
maka Perdana Menteri dapat membentuk 
Joint Committee dengan jumlah anggota 
yang seimbang. Namun jika Joint Committee 
tidak dapat mencapai persetujuan maka 
keputusan terakhir ada pada National 
Assembly.30

8. Khusus dalam pembahasan RUU organik 
(institutional), jika terdapat perbedaan 
pendapat antar kedua kamar, maka 
persetujuan ada di tangan National Assembly 
berdasarkan suara terbanyak, namun jika 
RUU tersebut berhubungan dengan Senate 
maka harus disetujui dengan waktu yang 
sama oleh kedua kamar. Selanjutnya RUU itu 
baru diundangkan setelah ada pernyataan 
tidak bertentangan dengan konstitusi dari 
Constitutional Council.31

9. Khusus dalam pembahasan RUU tentang 
Keuangan, jika National Assembly pada 
pembahasan pertama dalam waktu 
40 (empat puluh) hari tidak dapat 
mencapai persetujuan, maka Pemerintah 

menyerahkannya kepada Senate dan Senate 
harus mengesahkannya dalam waktu 15 
(lima belas) hari. Jika Senate tidak juga 
memberikan persetujuan maka berlaku 
ketentuan pembahasan RUU secara umum. 
Jika dalam waktu 75 hari Parlemen tidak 
juga memberikan persetujuan, maka 
Pemerintah akan mengaturnya dalam 
Ordinance (Peraturan Pemerintah).32

10. Khusus dalam pembahasan RUU tentang 
Jaminan Sosial, jika National Assembly 
pada pembahasan pertama dalam 
waktu 20 (dua puluh) hari tidak dapat 
mencapai persetujuan, maka Pemerintah 
menyerahkannya kepada Senate dan Senate 
harus mengesahkannya dalam waktu 15 
(lima belas) hari.33

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, 
maka proses checks and balances dalam 
pembentukan undang-undang menurut 
Konstitusi Republik Perancis dilakukan dalam 
bentuk sebagai berikut: 

a. Pemberian kewenangan yang berimbang 
antara Pemerintah dan Anggota Parlemen 
untuk dapat mengajukan usul RUU.

b. Pemberian kewenangan yang berimbang 
antara National Assembly dan Senate untuk 
menerima usul RUU dari pemerintah, kecuali 
RUU usul Pemerintah tentang Keuangan dan 
Jaminan Sosial harus diajukan pertama kali 
kepada National Assembly dan RUU tentang 
organisasi wilayah dan tentang lembaga 
yang mewakili bangsa Perancis di luar negeri 
harus diajukan pertama kali ke Senate. 

c. Pemberian kewenangan yang sama kepada 
National Assembly dan Senate untuk 
membahas RUU dari pemerintah yang 
diajukan kepadanya. 

d. Sebagai perimbangan dan kontrol, diberikan 
pula kewenangan yang sama kepada kedua 
kamar, yaitu National Assembly dan Senate, 
untuk memberikan pertimbangan terhadap 
RUU yang telah disetujui oleh salah satu 
kamar. 

26 Ibid., Article 43.
27 Ibid., Article 44.
28 Ibid., Article 40.
29 Ibid., Article 41.
30 Ibid., Article 45.
31 Ibid., Article 46.
32 Ibid., Article 47.
33 Ibid. 
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e. Sebagai perimbangan dan kontrol, diberikan 
pula kewenangan yang sama kepada 
Anggota Parlemen dan Pemerintah untuk 
mengajukan usul perubahan terhadap RUU. 

f. Sebagai kontrol, usulan perubahan RUU 
oleh Parlemen tidak boleh menyebabkan 
pengurangan sumber pendapatan 
pemerintah atau peningkatan pengeluaran 
pemerintah. 

g. Sebagai wujud perimbangan hak, jika  
terjadi perbedaan pendapat antara 
Pemerintah, National Assembly, dan Senate 
selama proses pembahasan RUU, maka 
penyelesaiannya bisa diserahkan kepada 
Constitutional Council  (Komisi Konstitusi), 
namun jika perbedaan pendapat hanya 
terjadi antara National Assembly dan Senate 
akan diselesaikan oleh Joint Committee yang 
dibentuk oleh Perdana Menteri, dan jika 
Joint Committee tetap tidak dapat mencapai 
persetujuan maka kewenangan lebih 
diberikan kepada National Assembly untuk 
mengambil keputusan. 

h. Kontrol terhadap RUU tertentu yang 
berkaitan dengan kelembagaan negara 
(undang-undang organik) dilakukan dengan 
perlunya ada pernyataan bahwa RUU itu 
tidak bertentangan dengan konstitusi oleh 
Constitutional Council sebelum diundangkan 
jika terjadi perbedaan pendapat antara 
National Assembly dan Senate.  

i. Kontrol terhadap pembentukan RUU tentang 
Keuangan dilakukan dengan memberikan 
batas waktu dalam pembahasan kepada 
kedua kamar parlemen,  dan jika dalam 
batas waktu yang telah ditentukan parlemen 
tidak dapat mencapai persetujuan maka 
sebagai perimbangannya Pemerintah akan 
mengaturnya dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah. 

B.4. Pembentukan Undang-Undang di Republik 
Rakyat Demokratik Algeria

Pembentukan undang-undang di Algeria 
menurut Konstitusi Republik Rakyat Demokratik 

Algeria (Conatitution of the People’s Democratic 
Republic of Algeria) dilakukan oleh parlemen dua 
kamar yang terdiri dari Majelis Rakyat Nasional 
(People’s National Assembly) dan Dewan Nasional 
(Council of Nation) beserta dengan Pemerintah, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pengusulan RUU dilakukan oleh Kepala 
Pemerintahan (Head of Government) atau 
20 orang Anggota Majelis Rakyat Nasional 
(deputies).34

2. RUU usul Pemerintah diserahkan oleh 
Kepala Pemerintahan (Head Government) 
kepada Majelis Rakyat Nasional (People’s 
National Assembly).35

3. RUU harus dibahas oleh Majelis Rakyat 
Nasional (People’s National Assembly) dan 
Dewan Nasional (Council of Nation).36

4. Majelis Rakyat Nasional (People’s National 
Assembly) hanya membahas RUU yang 
diajukan kepadanya.37

5. Dewan Nasional (Council of Nation) 
merundingkan usulan RUU yang diajukan 
oleh Majelis Rakyat Nasional (People’s 
National Assembly), dan persetujuan 
diberikan jika ¾ anggotanya menyetujui.38

6. Jika terjadi ketidaksetujuan antara kedua 
kamar, yaitu antara Majelis Rakyat Nasional 
(People’s National Assembly) dan Dewan 
Nasional (Council of Nation), maka dibentuk 
komisi dengan jumlah anggota yang 
sama banyak dari tiap kamar, yang atas 
permintaan Kepala Pemerintahan (Head of 
Government) komisi tersebut bertemu untuk 
membahas RUU dimaksud.39

7. Apabila RUU disetujui dan sudah diajukan 
kepada Kepala Pemerintahan (Head 
Government), maka terhadap RUU tersebut 
tidak dapat diadakan perubahan kecuali 
atas persetujuan Pemerintah.40

8. Apabila RUU tidak disetujui, maka RUU 
tersebut tidak dibahas lagi.41

9. Khusus untuk RUU tentang Keuangan, 
Parlemen harus memberikan persetujuan 

34 Constitution of the People’s Democratic Republic of Algeria. Article 119 (1, 2). Jimly Asshiddiqie, et. al., ed., Kompilasi Konstiusi Sedunia 
Jilid I. (Jakarta: Setjend dan Kepaniteraan MK RI, 2005).
35 Ibid., Article 119 (3).
36 Ibid., Article 120 (1).
37 Ibid., Article 120 (2).
38 Ibid., Article 120 (3).
39 Ibid., Article 120 (4).
40 Ibid., Article 120 (5).
41 Ibid., Article 120 (6).
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dalam batas waktu maksimal 75 hari, 
dan jika terlewati maka Pemerintah akan 
mengundangkannya dengan Peraturan 
Pemerintah (ordinance).42

Dari berbagai ketentuan di atas maka 
proses checks and balances dalam pembentukan 
undang-undang menurut Konstitusi Republik 
Rakyat Demokratik Algeria dilakukan dalam 
bentuk sebagai berikut:

a. Pemberian hak yang sama dan berimbang 
dalam pengusulan RUU antara Pemerintah 
dan Majelis Rakyat Nasional (People’s 
National Assembly) sebagai kamar pertama 
parlemen. Namun tidak demikian halnya 
dengan Dewan Nasional (Council of Nation) 
yang tidak mempunyai kewenangan 
mengusulkan RUU. 

b. Kedua kamar parlemen, yaitu Majelis Rakyat 
Nasional (People’s National Assembly) sebagai 
kamar pertama dan Dewan Nasional (Council 
of Nation) sebagai kamar kedua, mempunyai 
kewenangan yang sama dan berimbang 
dalam hal memberikan persetujuan terhadap 
RUU. Berbeda dengan Pemerintah yang 
tidak mempunyai kewenangan untuk ikut 
membahas RUU bersama dengan parlemen.

c. Dewan Nasional (Council of Nation) sebagai 
kamar kedua tampaknya lebih berfungsi 
sebagai pengontrol terhadap RUU yang 
diajukan dan telah disetujui baik oleh Majelis 
Rakyat Nasional (People’s National Assembly) 
maupun Pemerintah, sebab tidak ada RUU 
yang bisa disahkan menjadi undang-undang 
tanpa persetujuan Dewan Nasional (Council 
National). 

d. Baik Pemerintah, Majelis Rakyat Nasional 
(People’s Nation Assembly), maupun Dewan 
Nasional (Council of Nation) sama-sama 
tidak mempunyai hak veto dalam proses 
pembentukan undang-undang. Jika terjadi 
kemacetan (deadlock) dalam pencapaian 
persetujuan antara Majelis Rakyat Nasional 
(People’s Nation Assembly) dan Dewan 
Nasional (Council of Nation) maka sebagai 
kontrol Pemerintah mengusulkan dibentuk 
Komisi Bersama (Joint Commitee) antara 

kedua kamar tersebut dengan jumlah 
anggota yang sama untuk melakukan 
pembahasan bersama guna memadukan 
pendapat sehingga bisa diperoleh 
persetujuan bersama. Jika RUU tidak 
mendapatkan persetujuan parlemen, maka 
RUU itu tidak akan dibahas lagi.

e. Meskipun Pemerintah tidak mempunyai 
kewenangan untuk ikut bersama-sama 
parlemen membahas RUU dan juga  tidak 
mempunyai hak veto, namun suatu RUU 
yang sudah mendapat persetujuan bersama 
dari dua kamar parlemen, hanya bisa 
dilakukan perubahan atas persetujuan 
Pemerintah.

f. Khusus untuk RUU tentang Keuangan 
(APBN) jika kedua kamar Parlemen tidak 
dapat memberikan persetujuannya dalam 
jangka waktu tertentu, yaitu paling 
lambat 75 hari, maka Pemerintah akan 
mengundangkan dan memberlakukan RUU 
tentang keuangan tersebut dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah. Di sini Pemerintah 
mempunyai kewenangan yang lebih untuk 
menghindari kemacetan penyelenggaraan 
pemerintahan karena belum disetujuinya 
RUU tentang keuangan yang memang 
sangat vital untuk mendukung pelaksanaan 
pemerintahan sehari-hari.

B.5. Pembentukan Undang-Undang di Republik 
Kolombia

Pembentukan undang-undang di Kolombia 
menurut Constitution of Colombia (1991), 
dilakukan oleh Congress yang terdiri dari dua 
kamar, yaitu Chamber of Representatives dan 
Senate,43 bersama Pemerintah dengan proses 
sebagai berikut:
1. RUU dapat diusulkan oleh Chamber of 

Representatives, Senate, Pemerintah, 
serta oleh rakyat dan lembaga negara 
tertentu, seperti Mahkamah Konstitusi (the 
Constitutional Court), Dewan Pengadilan 
Tinggi (the Superior Council of the Judicature), 
Mahkamah Agung (the Supreme Court of 
Justice), Dewan Nasional (the Council of 
State), Dewan Pemilihan Nasional (the 

42 Ibid., Article 120 (7).
43 Constitution of Colombia. Aritcle 1, http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/ colombia.html,  dikunjungi 15 Maret 2011.
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National Electoral Council), Kejaksaan Umum 
Nasional (the National Attorney General), 
Pengawas Umum Keuangan Republik (the 
Comptroller General of the Republic).44

2. RUU yang berkaitan dengan perpajakan 
diusulkan oleh Chamber of Representatives, 
sedang RUU yang berkaitan dengan 
hubungan luar negeri diusulkan oleh 
Senate,45 sedang RUU tentang anggaran 
negara diusulkan oleh Pemerintah.46

3. Pemerintah hanya dapat memasukkan 
perubahan terhadap RUU tertentu. Chamber 
of Representatives dan Senate dapat 
memasukkan perubahan terhadap RUU 
yang diajukan Pemerintah.47 

4. RUU tidak akan menjadi hukum tanpa 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
(1) diterbitkan resmi oleh Kongres sebelum 
dikirim kepada komite yang bersangkutan; 
(2) disetujui pada pembahasan pertama 
dalam komite tetap sesuai ruang masing-
masing, dan Kongres akan menentukan 
kasus-kasus di mana pembahasan pertama 
akan digelar dalam sesi bersama komite 
permanen dari kedua kamar; (3) disetujui 
pada setiap ruang pada pembahasan kedua; 
(4) mengamankan persetujuan pemerintah.48

5. RUU yang diusulkan dapat ditolak jika 
tidak memuat isu atau perubahan tertentu 
dan tidak ada relevansinya,49 namun RUU 
tersebut dapat dipertimbangkan kembali 
untuk dibahas.50

6. Jangka waktu pembahasan pada setiap 
kamar, yaitu antara pembahasan pertama 
dan kedua tidak boleh kurang dari 8 (delapan) 
hari, dan jangka waktu persetujuan RUU 
pada setiap kamar minimal 15 (lima belas) 
hari.51

7. Jika terjadi perbedaan antara Chamber of 
Representatives dan Senate, maka masing-
masing membentuk Joint Committee yang 

bertugas membuat rancangan yang akan 
diusulkan pada masing-masing kamar, 
tetapi jika terjadi lagi perbedaan pendapat 
maka RUU itu tidak diterima.52

8. RUU yang sudah pernah dibahas tetapi 
tidak dapat diselesaikan dalam satu masa 
persidangan akan diajukan pada masa 
persidangan berikutnya, tetapi tidak boleh 
melebihi dua masa persidangan.53

9. RUU yang sudah disetujui oleh kedua 
kamar dikirimkan kepada Pemerintah 
untuk mendapatkan persetujuan, tetapi 
jika Pemerintah menolak maka RUU 
itu dikembalikan pada kamar yang 
mengusulkannya.54

10. Pemerintah memiliki tenggat waktu 6 
(enam) hari untuk mengembalikan disertai 
keberatan bagi setiap RUU yang tidak lebih 
dari 20 pasal, tenggat waktu  10 (sepuluh) 
hari untuk RUU yang berisi 21-50 pasal, dan 
sampai dengan 20 (dua puluh) hari untuk 
RUU yang lebih dari 50 pasal. Jika setelah 
mencapai batas waktu tersebut Pemerintah 
belum mengembalikan disertai keberatan, 
maka Presiden harus menyetujuinya dan 
menyebarluaskan RUU. Jika Chamber of 
Representatives dan Senate sedang reses 
dalam tenggat waktu tersebut, Presiden 
wajib untuk mengumumkan apakah RUU 
tersebut disetujui atau ditolak dalam tenggat 
waktu yang disebutkan di atas.55

11. RUU yang dikembalikan disertai keberatan 
dari Pemerintah tersebut akan dibahas 
kembali oleh masing-masing kamar, jika 
½ + 1 anggota dari masing-masing kamar 
menyetujuinya maka Presiden harus 
menyetujui pula. Tetapi hal ini tidak terjadi 
jika RUU tersebut harus diperbaiki karena 
menurut Presiden dianggap inkonstitusional 
dan telah diputuskan inkonstitusional oleh 
Mahkamah Konstitusi.56

44 Ibid., Aritcle 154, 155, 156.
45 Ibid., Aritcle 154.
46 Ibid., Aritcle 200 (4).
47 Ibid., Aritcle 154.
48 Ibid., Aritcle 157.
49 Ibid., Aritcle 158.
50 Ibid., Aritcle 159.
51 Ibid., Aritcle 160.
52 Ibid., Aritcle 161.
53 Ibid., Aritcle 162.
54 Ibid., Aritcle 165.
55 Ibid., Aritcle 166.
56 Ibid., Aritcle 167.
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12. Jika Presiden tidak melakukan tugasnya 
untuk mengundangkan RUU yang 
seharusnya diundangkan, maka President of 
Congress yang akan mengundangkannya.57

13. RUU tentang anggaran penerimaan dan 
pengeluaran yang diajukan Pemerintah 
kepada Chamber of Representatives dibahas 
oleh Komisi Ekonomi dari kedua kamar, dan 
jika Congress tidak menyetujuinya maka 
Pemerintah menggunakan anggaran tahun 
sebelumnya.58

Dengan demikian maka proses checks and 
balances antara Chamber of Representatives, 
Senate, dan Presiden dalam pembentukan 
undang-undang menurut Konstitusi Republik 
Kolombia dilakukan dalam bentuk:  

a. Pemberian kewenangan yang berimbang 
antara Chamber of Representatives, Senate, 
dan Presiden untuk mengajukan usul RUU. 
Pemberian kewenangan khusus dalam 
mengajukan RUU juga diberikan secara 
berimbang, yaitu hak pengajuan RUU 
tentang perpajakan hanya dimiliki oleh 
Chamber of Representatives, hak pengajuan 
RUU tentang hubungan luar negeri hanya 
dimiliki oleh Senate, dan hak pengajuan RUU 
tentang anggaran negara hanya dimiliki oleh 
Presiden. 

b. Pemberian kewenangan yang berimbang 
antara Chamber of Representatives, Senate, 
dan Presiden untuk mengajukan usul 
perubahan terhadap RUU yang diusulkan 
pihak lain. 

c. Sebagai kontrol, setiap RUU bisa menjadi UU 
jika telah disetujui oleh kedua kamar, yaitu 
Chamber of Representatives dan Senate, dan 
jika terdapat perbedaan antara keduanya 
maka dibentuk Joint Committee untuk 
membahas dan mencari jalan keluarnya. 

d. Meskipun Presiden tidak mempunyai 
kewenangan untuk ikut membahas RUU, 
sebagai kontrol Presiden dapat mengajukan 
keberatan terhadap RUU yang telah 
disetujui oleh kedua kamar, namun sebagai 

perimbangannya keberatan Presiden itu 
bisa ditolak balik oleh Congress dengan 
persetujuan ½ + 1 suara dari masing-
masing kamar, kecuali jika keberatan 
Presiden itu dengan alasan bahwa RUU itu 
inkonstitusional dan juga telah diputuskan 
inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. 

e. Presiden wajib mengundangkan atau 
mengumumkan RUU yang telah 
disetujui menjadi UU, jika Presiden tidak 
mengundangkannya maka pengundangan 
atau pengumuman dilakukan oleh President 
of Congress.

B.6. Pembentukan Undang-Undang di Republik 
Demokratik Kongo

Pembentukan  undang-undang di Kongo 
menurut Constitution Democratic Republic of 
Congo Tahun 2006 dilakukan oleh parlemen 
yang terdiri National Assembly  (Majelis Nasional)  
dan Senate (Senat) bersama dengan Pemerintah 
dengan ketentuan: 

1. RUU dapat berasal dari Pemerintah, anggota 
National Assembly, dan Senator, namun 
khusus untuk RUU tentang keuangan 
negara harus diusulkan oleh Pemerintah 
kepada National Assembly.59

2. Masing-masing kamar parlemen membahas 
RUU yang diajukan.40 Pemerintah dapat 
mengajukan usul perubahan terhadap RUU 
yang sedang dibahas, tetapi tidak turut serta 
dalam voting.41

3. Setiap RUU dikaji secara sistematis oleh 
kedua kamar dengan memperhatikan usulan 
yang identik. Jika terdapat perbedaan 
pendapat antara kedua kamar maka 
dibentuk Joint Committee (komisi gabungan) 
untuk membahasnya secara bersama. 
Jika Joint Committee (komisi gabungan) 
tidak dapat mengambil keputusan, maka 
keputusan terakhir diserahkan kepada 
National Assembly. Dalam hal ini National 
Assembly dapat mengambil kembali naskah 
yang telah dibahas oleh Joint Committee atau 
naskah terakhir yang divoting oleh National 

57 Ibid., Aritcle 168.
58 Ibid., Aritcle 200 (4), 346, 348.
59 Ibid., Article 130.
40 Ibid., Article 132.
41 Ibid., Article 133.



Vol. 13 N0. 03 - September  2016 : 261 - 272 

270

Assembly dan dapat melakukan perbaikan 
jika diperlukan melalui satu atau lebih 
perubahan yang disetujui oleh Senate.42

4. Presiden mengesahkan RUU yang telah 
disetujui oleh National Assembly dan Senate 
menjadi undang-undang dalam jangka 
waktu 6 (enam) hari.43

5. Dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah 
diundangkan, Presiden dapat meminta 
National Assembly atau Senate untuk 
membahas kembali UU yang telah disahkan, 
baik secara keseluruhan maupun pasal-
pasal tertentu, namun National Assembly 
dan Senate dapat menerima atau menolak 
permintaan Presiden tersebut.44

6. Khusus mengenai RUU mengenai keuangan 
negara diatur: (a) Masing-masing kamar, 
yaitu National Assembly dan Senate 
membahas dan berwenang untuk melakukan 
perubahan terhadap RUU tentang anggaran 
negara yang diajukan oleh pemerintah; 
(b)  Jika RUU tentang anggaran negara 
tidak dapat ditetapkan pada waktunya oleh 
kedua kamar, maka pemerintah meminta 
untuk diperbolehkan melakukan pinjaman 
temporer; (c) Pemerintah melaksanakan 
anggaran yang telah disetujui parlemen, 
namun perubahan yang dilakukan oleh kedua 
kamar dalam parlemen tidak menyebabkan 
terjadinya pengurangan pendapatan atau 
peningkatan pengeluaran.45

Dari ketentuan di atas dapat proses checks 
and balances dalam pembentukan undang-
undang menurut Konstitusi Republik Demokratik 
Kongo dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: 

a. Pemberian kewenangan yang sama kepada 
masing-masing, baik anggota National 
Assembly, Senator, maupun Presiden untuk 
mengajukan RUU, kecuali RUU tentang 
keuangan negara harus diajukan oleh 
Pemerintah kepada National Assembly. 

b. Pemberian kewenangan yang sama kepada 
National Assembly dan Senate untuk 
membahas dan melakukan perubahan 

terhadap semua RUU dan jika terjadi 
perbedaan pendapat antara keduanya 
diselesaikan melalui Joint Committee, namun 
jika Joint Committee tetap tidak dapat 
mencapai kesepakatan untuk mengambil 
keputusan, maka keputusan terakhir 
diberikan kepada National Assembly sebagai 
kamar pertama.

c. Meskipun Presiden tidak mempunyai 
kewenangan untuk ikut membahas dan 
mengambil keputusan terhadap RUU, 
namun dalam jangka waktu 15 (lima 
belas) hari setelah RUU disahkan, Presiden 
mempunyai kewenangan meminta kedua 
kamar, yaitu National Assembley dan Senate 
untuk membahas kembali UU yang telah 
disahkan itu, dan permintaan Presiden itu 
bisa diterima atau ditolak oleh kedua kamar.

d. Meskipun kedua kamar parlemen 
mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perubahan terhadap RUU tentang anggaran 
negara, tetapi perubahan tersebut tidak boleh 
berakibat pada menurunnya pendapatan 
dan naiknya pengeluaran negara. 

C.  Penutup

Berdasarkan uraian di atas proses checks 
and balances dalam pembentukan undang-
undang di 5 (lima) negara kesatuan dengan 
sistem bikameral dapat disimpulkan sebagai 
berikut:

1. Dalam pengajuan RUU, Indonesia 
memberikan kewenangan sangat terbatas 
kepada DPD (dalam hal ini sebagai kamar 
kedua) untuk dapat mengusulkan RUU 
tertentu. Sedangkan untuk usulan RUU 
tentang APBN, pada kelima negara sama-
sama memberikan kewenangan hanya 
kepada Presiden.

2. Dalam hal pembahasan RUU keempat 
negara, kecuali Indonesia memberikan 
kewenangan yang berimbang kepada kedua 
kamar yang ada dalam parlemen. Hanya 
Indonesia yang memberikan kewenangan 

42 Ibid., Article 135.
43 Ibid., Article 136.
44 Ibid., Article 137.
44 Ibid., Article 126.
45 Ibid., Article 126.
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sangat terbatas kepada kamar kedua (DPD) 
untuk ikut membahas RUU terrtentu. 

3. Dalam pembahasan undang-undang, 
keempat negara tidak memberikan 
kewenangan keterlibatan Presiden, kecuali 
di Indonesia yang memberikan kewenangan 
kepada Presiden sama dan berimbang 
dengan kamar pertama (DPR) dalam 
membahas RUU. 

4. Dalam hal pemberian persetujuan dan 
pengambilan keputusan terhadap RUU 
keempat negara memberikan kewenangan 
kepada kedua kamar parlemen secara 
berimbang dan tidak melibatkan Presiden. 
Hanya Indonesia yang dalam pemberian 
persetujuan dan pengambilan keputusan 
tidak melibatkan kamar kedua (DPD), 
tetapi justru melibatkan Presiden dengan 
kewenangan yang sama dengan kamar 
pertama (DPR). 

5. Di keempat negara, terdapat mekanisme 
untuk mengatasi kebuntuan (deadlock) 
dalam pembahasan dan permberian 
persetujuan terhadap UU baik melalui Joint 
Committee maupun Constitutional Council 
sebagai akibat dari adanya perimbangan 
kewenangan antar kamar pertama dan 
kedua dalam pembentukan undang-undang. 
Hanya di Indonesia tidak ada mekanisme 
untuk mengatasi jika pembahasan dan 
pemberian persetujuan bersama antara 
DPR dan Presiden mengalami kebuntuan 
(deadlock), sehingga pembahasan RUU bisa 
berlarut-larut atau gagal diambil keputusan.

Dengan demikian, pengaturan mengenai 
pembentukan undang-undang di Indonesia yang 
perlu ditinjau kembali secara lebih saksama 
diantaranya adalah mengenai: (1) lemahnya 
kewenangan DPD yang tidak seimbang dan 
tidak  bisa menjadi pengontrol bagi dominasi 
DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-
undang karena hanya berhak mengusulkan dan 
ikut membahas serta memberi pertimbangan 
terhadap RUU tertentu yang sanngat terbatas, 
tanpa kewenangan untuk ikut memberikan 
persetujuan dan mengambil keputusan; 
(2) kewenangan Presiden/Pemerintah yang 
berimbang untuk membahas dan  memberikan 
persetujuan terhadap semua RUU bersama DPR 

tanpa disertai dengan mekanisme jalan keluar 
untuk mengatasi kebuntuan (deadlock).
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Abstrak
Sebagai hukum dasar tertulis (a written constitution), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaats/
rule of law). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia 
(basic rights/fundamental rights) sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Upaya mewujudkan 
konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia, konstitusi 
haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (historical 
change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution). Hanya 
permasalahannya kinerja pemerintah sebagai pelaksana konstitusi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) masih 
belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya penguatan kesadaran 
berkonstitusi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga 
negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, 
haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip 
yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh 
konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.

Kata kunci: Membangun, kesadaran berkonstitusi, hak konstitusional dan hukum konstitusi

Abstract
As a basic law written, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 section (3) expressly states that 
Indonesia is a State of Law. One element that is owned by the state law is the fulfillment of basic human rights 
(basic rights/fundamental rights) as disclosed by Friedrich Julius Stahl. Efforts to achieve a constitution that can 
follow the development and fulfillment of basic human rights, constitution must have a dynamic aspect and were 
able to capture the phenomenon of historical change. So as to make it as a constitution that is always alive. The 
problem is the government’s performance as an executor constitution (executive, legislative and judicial) is still not 
provides justice and satisfaction for those seeking justice. Therefore, the strengthening of constitutional awareness 
is a necessity in order to protect and fulfill the basic rights of citizens. The Constitution as the basic law major and 
is the result of the will of the entire people’s representative, must be implemented in earnest in every joint life of the 
nation. The principle which arises is any act, deed, and/or rules of all the authorities delegated by the constitution, 
must not be contrary to the basic rights in the Constitution itself.

Keywords: build, constitutional awareness, constitutional rights and constitutional law.

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan 
penegasan dalam perubahan UUD 1945 
adalah prinsip negara hukum, sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 
yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Bahkan secara historis 

negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang 
diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana 
dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 
sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan 
negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia 
berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan 
kekuasaan belaka (Machtsstaat)1. 

1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan.
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Implikasi ketentuan Pasal 1 Ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945, memposisikan Negara 
Indonesia sebagai negara hukum yang menganut 
supremasi konstitusi, yaitu: konstitusi, 
konstitusionalitas dan konstitusionalisme. 
Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis 
yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan 
perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan 
konstitusi dan konstitusionalisme merupakan 
paham berkonstitusi warga negara. Oleh 
karenanya negara Indonesia diwajibkan 
melakukan pengakuan normatif dan empirik 
terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu 
bahwa semua masalah diselesaikan dengan 
hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan 
normatif mengenai supremasi hukum terwujud 
dalam pembentukan norma hukum secara 
hirarkis yang berpuncak pada supremasi 
konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud 
dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat 
yang mendasarkan pada aturan hukum. Segala 
tindakan pemerintahan harus didasarkan atas 
peraturan perundang-undangan yang sah dan 
tertulis. Peraturan perundang-undangan harus 
ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului 
perbuatan yang dilakukan. Artinya setiap 
perbuatan administratif harus didasarkan atas 
aturan atau rules and procedures2.

Namun disisi yang lain ketika praktek 
negara hukum demokrasi sudah dilaksanakan, 
acap kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan 
sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap 
pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. Contoh yang paling faktual 
adalah: Kekisruhan tentang banyaknya warga 
negara yang hilang hak memilihnya karena tidak 
terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); 
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir; Putusan 
Peninjauan Kembali (PK) dengan terpidana 
Pollycarpus diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) setelah MA memutus bebas dalam memori 
kasasi. Padahal secara teoritis dalam ketentuan 
hukum acara pidana, PK hanya dapat diajukan 
oleh terpidana atau oleh kuasa hukumnya, jadi 
putusan PK yang Menghukum Pollycarpus dinilai 

keliru karena diajukan oleh Kejaksaan Agung 
(Kejagung); Sengketa Pilkada Lampung yang 
melibatkan Alzier Dianis Thabrani (Kader Partai 
Golkar) dengan Sjachroedin Z.P (Kader PDIP). 
Dalam kasus tersebut, MA memutuskan untuk 
memenangkan Alzier sehingga berhak ditetapkan 
sebagai Gubernur Lampung. Tetapi hingga 
berakhirnya masa jabatan Presiden Megawati 
Soekarnoputri, Alzier tidak dapat dilantik karena 
Presiden sudah terlanjur melantik Sjachroedin 
sebagai Gubernur Lampung; dll.

Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, 
mengatakan komunitas hukum Indonesia yang 
diharapkan mampu memposisikan diri sebagai 
pencerah justru masih lamban dalam menangkap 
dan menyelesaikan segala persoalan hukum 
yang begitu komplek, hal tersebut berimplikasi 
terhadap lambannya penegakan hukum3. 
Memang keterpurukan hukum di Indonesia tidak 
bisa sepenuhnya ditumpahkan kepada para 
penegak hukum, karena keterpurukan hukum 
saat ini sebagai akibat dari tidak optimalnya 
berbagai komponen dalam sistem hukum 
(legal structure, legal substance, legal culture)4 
serta yang terpenting adalah masih rendahnya 
kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan 
masyarakat5.

Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya 
lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk 
mengawal konstitusi, MK selayaknya diberikan 
kewenangan untuk memutus Constitutional 
Complaint dan Constitutional Question, yaitu 
pengaduan atau pertanyaan konstitusional ke 
MK atas pelanggaran hak konstitusional yang 
tidak ada instrumen hukum atasnya untuk 
memperkarakannya atau tidak tersedia lagi 
atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan 
yang diajukan perorangan (individu) warga 
negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya 
(constitutional rights atau basic rights) dirugikan 
oleh keputusan suatu institusi negara, baik 
legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 

Hanya permasalahannya kewenangan MK 
untuk memutus constitutional complaint dan 

2 Jimly Asshiddiqqie, (2005), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Konstitusi Press Jakarta, hlm. 68. 
3 Anis Ibrahim, (2007), Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, (Malang: In-TRANS, hlm. 32.
4 legal structure berarti kerangka, bentuk permanen, lembaga institusionalnya. Struktur hukum berarti lembaga peradilan, hakim, 
termasuk orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. legal substance adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan 
ketentuan yang mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. legal culture berarti elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang 
dalam masyarakat.
5 Lawrence M .Friedman, (2009), Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 15-19.
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Constitutional Question saat ini masih terkendala 
belum termuatnya secara ekplisit di dalam UUD 
1945. Tetapi dengan mengingat pentingnya 
perlindungan terhadap hak konstitusional 
warga negara, maka fungsi MK sebagai 
lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu 
memiliki kewenangan constitutional complaint 
dan Constitutional Question. Selama ini salah 
satu kewenangan MK adalah menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945 (Judicial review), 
yang berarti hanya sebatas pelanggaran hak 
konstitusional warga negara dalam bentuk 
undang-undang.

Secara tersurat konstitusi memang tidak 
memuat kewenangan constitutional complaint dan 
Constitutional Question, namun secara tersirat 
terkandung adanya hak-hak konstitusional 
warga yang dilindungi oleh negara. Sehingga 
bagi setiap warga negara yang merasa hak-
hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan 
penguasa dapat mengajukan perkara kepada 
lembaga peradilan yang berwenang, dalam hal ini 
adalah MK (sesuai fungsinya sebagai pengawal 
konstitusi). Hal tersebut terkait erat dengan teori 
pembangunan hukum responsif, yakni teori 
yang menyatakan bahwa bingkai hukum pada 
prinsipnya harus partisipatif, serta berisi nilai-
nilai yang tepat berdasarkan asas-asas hukum 
yang berkembang dalam masyarakat6.

Pertanyaan selanjutnya adalah mekanisme 
apa yang dapat ditempuh untuk tindakan 
atau keputusan penyelenggara negara yang 
melanggar hak konstitusional warga negara? 
Dalam beberapa aspek memang dapat digunakan 
mekanisme peradilan biasa, terutama terhadap 
pelanggaran yang terjadi karena penyalahgunaan 
wewenang dan penafsiran yang keliru. Hal itu 
dapat dilakukan, baik melalui peradilan pidana, 
perdata, maupun tata usaha negara. Namun 
proses peradilan itu tetap memiliki celah, yaitu 
dasar hukum yang digunakan untuk mengadili 
adalah pada tingkat undang-undang ke bawah. 
Bukankah hak konstitusional warga negara 
dijamin konstitusi ? Bagaimana jika tidak ada 
ketentuan hukum yang dilanggar, tetapi nyata-
nyata melanggar hak konstitusional warga 
negara? Bagaimana pula jika terjadi kesalahan 

penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim 
dalam proses peradilan yang dilalui dari 
tingkat pertama hingga terakhir? Bagaimana 
bentuk penguatan kesadaran berkonstitusi 
terhadap hak-hak konstitusional warga negara. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengemuka 
karena pentingnya perlindungan terhadap hak 
konstitusional warga negara, terutama hak dan 
kebebasan dasar yang dijamin konstitusi.

B. Pembahasan
B.1. Konstitusi dan Kesadaran Berkonstitusi

Secara etimologi, istilah konstitusi sangat 
beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap 
negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris 
adalah constitution dan constituer dalam bahasa 
Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari 
bahasa Latin yaitu constitutio yang berarti 
dasar susunan badan. Dalam bahasa Belanda 
istilah konstitusi disebut dengan grondwet yang 
terdiri atas kata grond berarti dasar dan kata 
wet berarti undang-undang. Dengan demikian 
istilah konstitusi sama dengan undang-undang 
dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah 
konstitusi disebut verfassung7. 

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian 
konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. 
Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih 
luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi 
meliputi undang-undang dasar (konstitusi 
tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). 
Dengan demikian dapat dikatakan undang-
undang dasar termasuk ke dalam bagian 
konstitusi. Kedua, konstitusi memiliki arti yang 
sama dengan undang-undang dasar8. Pengertian 
yang kedua ini pernah diberlakukan dalam 
praktek ketatanegaraan Republik Indonesia 
dengan disebutnya Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan 
istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
1949.

Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama 
dan merupakan hasil representatif kehendak 
seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan 
sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, 
prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, 

6 Op.Cit,  Anis Ibrahim, hlm. 77.
7 Riyanto, A. (2000), Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo, hlm. 17-19.
8 Ibid., Riyanto, hlm. 49-51.
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perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas 
yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh 
bertentangan dengan basic rights dan konstitusi 
itu sendiri. 

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
merupakan konstitusi bangsa dan negara 
Indonesia adalah aturan hukum tertinggi 
yang keberadaannya dilandasi legitimasi 
kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh 
karena itu, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang 
sebagai bentuk kesepakatan bersama (general 
agreement) ”seluruh rakyat Indonesia” yang 
memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus 
membawa konsekuensi bahwa Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan 
dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut 
dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu 
prinsip utama tegaknya negara hukum yang 
demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Solly 
Lubis mengemukakan bahwa Undang-Undang 
Dasar adalah sumber utama dari norma-norma 
hukum tata negara. Undang-Undang Dasar 
mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat 
perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur 
tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta 
hubungan satu sama lain9.

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat 
tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan 
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. 
Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan 
dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan 
dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat 
tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar 
konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa 
dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus 
dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah kontitusi 
juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap 
warga negara. Oleh karenanya konstitusi harus 
dikawal dengan pengertian agar selalu benar-
benar dilaksanakan. 

Sesuai dengan salah satu pengertian negara 
hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara 
negara serta warga negara harus dilakukan 
berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka 
yang harus mengawal konstitusi adalah segenap 
penyelenggara dan seluruh warga negara dengan 
cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban 
konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan 
aparat penyelenggara negara telah memahami 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan 
wewenangnya berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan 
yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengimbangi pelaksanaan konstitusi 
oleh seluruh warga negara, maka dibutuhkan 
adanya kesadaran berkonstitusi warga negara 
untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang telah dibuat 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan melakukan 
kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik 
dalam bentuk Peraturan Perundang Undangan, 
kebijakan, maupun tindakan penyelenggara 
negara10.  

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual 
diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang 
yang memancarkan wawasan, sikap, dan 
perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen 
luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. 
Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu 
bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya 
mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi11.

Dalam perspektif hukum, kesadaan 
berkonstitusi adalah bagian dari kesadaran 
hukum yang bersama isi/substansi hukum 
(konstitusi) dan pemegang peran (struktur) 
yaitu aparat negara atau penyelenggara negara 
merupakan komponen-komponen utama dalam 
system hukum. Eefektif atau tidaknya hukum 
(konstitusi) dalam suatu masyarakat atau negara 

9 M. Solly Lubis, (1978), Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni Bandung, hlm. 48-49.
10 J.M. Gaffar. (2007). Mengawal Konstitusi,  http://www.koransindo.com Html 25 Oktober 2007.
11 Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah. (2007), Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: 
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI Bandung, hlm. 18.
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akan sangat ditentukan oleh ketiga komponen 
tersebut. 

Kesadaran berkonstitusi saangat ditentukan 
oleh pengetahuan dan pemehaman akan 
isi konstitusi. Oleh karenanya perlu upaya-
upaya sosialisasi atau pemasyarakatan dan 
internalisassi (pembudayaan) konstitusi 
kepada seluruh komponen bangsa. Dalam 
konteks ini, institusi-institusi pendidikan 
memegang peranan strategis bagi upaya-upaya 
sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan 
mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan 
budaya kepada peserta didik (siswa/mahasiswa).  

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah 
bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian 
dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi 
mempunyai tiga unsur pokok yaitu: (1) Perasaan 
wajib atau keharusan untuk melakukan 
tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi 
negara itu ada dan terjadi di dalam setiap 
sanubari warga negara, siapapun, di manapun 
dan kapanpun; (2) Rasional, kesadaran moral 
dapat dikatakan rasional karena berlaku 
umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau 
penyangkalan. Dengan demikian kesadaran 
berkonstitusi merupakan hal yang bersifat 
rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal 
objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat 
disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat 
bagi setiap warga negara; dan (3) Kebebasan, 
atas kesadaran moralnya, warga negara bebas 
untuk mentaati berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negaranya termasuk 
ketentuan konstitusi negara12.  

Kesadaran berkonstitusi warga negara 
memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan 
derajat setiap warga negara dalam melaksanakan 
ketentuan konstitusi negara. Tingkatan 
kesadaran berkonstitusi menurut N.Y. Bull, 
dalam Kosasih Djahiri, terdiri dari: (1) Kesadaran 
yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau 
kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi 
negara yang tidak jelas dasar dan alasannya 
atau orientasinya; (2) Kesadaran yang bersifat 
heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan 

ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan 
dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam 
atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap 
sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi; 
(3) Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu 
kesadaran atau kepatuhan terhdap ketentuan 
konstitusi negara yang berorientasikan pada 
kiprah umum atau khalayak ramai; dan (4) 
Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu 
kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi 
negara yang didasari oleh konsep kesadaran 
yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini 
merupakan tingkatan kesadaran yang paling 
tinggi13.

Penanda warga negara yang memiliki 
kesadaran berkonstitusi adalah warga negara 
yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi 
(constitutional literacy). Berkaitan dengan 
hal tersebut, Toni Massaro menyatakan, 
bahwa kemelekkan terhadap konstitusi akan 
mengarahkan warga negara untuk berpartisipasi 
melaksanakan kewajibannya sebagai warga 
negara14. Udin S. Winataputra mengidentifikasi 
beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi warga 
negara Indonesia yang meliputi: (1) Kesadaran dan 
kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi 
kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa 
dengan perwujudan perilaku sehari-hari; (2) 
Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan 
Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah 
Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku 
sehari-hari; (3)  Kepekaan dan ketanggapan 
terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
perwujudan perilaku sehari-hari; (4) Kepekaan 
dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah 
Negara untuk memajukan kesejahteraan umum 
dengan perwujudan perilaku sehari-hari; (5) 
Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban 
Pemerintah Negara untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku 
sehari-hari; (6) Kepekaan dan ketanggapan 
terhadap kewajiban Pemerintah Negara 
yang melaksanakan ketertiban dunia yang 

12 Frans V. Magnis-Suseno, (1985). Etika Umum. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25. 
13 A. Kosasih Djahiri, (1985), Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT. Bandung: Jurusan PMPKN IKIP 
Bandung, hlm. 24.
14 Tony M. Massaro, (1993), Constitutional Literacy; A Core Curriculum for a Multicultural Nation. London: Duke University Press, hlm. 
637.
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berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial; Dll.

B.2. Memfungsikan UUD NRI Tahun 1945

Secara konseptual terdapat beberapa fungsi 
konstitusi, yaitu:(1) Fungsi ideologis, yaitu 
bahwa konstitusi memerlukan komitmen atas 
ideologi, misal di Indonesia ideology Pancasila; 
(2) Fungsi nasionalistis, yakni bahwa konstitusi 
memelihara nasionalisme negara, member 
sumbangan kepada rasa persatuan dan identitas 
nasional, misal melalui bendera, lambing dan 
lagu kebangsaan; (3) Fungsi struktur, yaitu 
konstitusi membangun harapan-harapan 
politik dan bagaimana harapan-harapan 
tersebut akan dipenuhi atau diwujudkan; (4) 
Fungsi rasionalitas, yaitu bahwa keinginan-
keinginan politik, tujuan-tujuan politik dan 
pendirian-pendirian politikdiekspresikan dalam 
terminologi hukum sehingga sehingga bersifat 
nasional dan objektif; (5) Fungsi hubungan 
masyarakat, yaitu bahwa konstitusi menjadi 
bukti kelahiran suatu negara dan keberadaanya 
dalam komunitas internasional; (6) Fungsi 
registrasi, yaitu konstitusi merekam hasil konflik 
dan perkembangan politik melalui proses seleksi 
dan perdebatan para pemimpin bangsa; (7) 
Fungsi simbol, yaitu konstitusi harus memenuhi 
kebutuhan manusia akan norma-norma dan 
nilai-nilai fundamental, misal demokrasi, HAM, 
rule of law, keadilan, kebebasan, dsb.; (8) 
Fungsi pembatas, yaitu konstitusi mencegah 
perubahan politik secara anarkis dan radikal 
atau inkonstitusional, misal separatisme, 
pemberontakan, dan lain-lain15.

Upaya untuk memfungsikan UUD 1945 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, maka konstitusi/UUD 1945 
harus diusahakan fungsional, yaitu prinsip-
prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 
harus diwujudkan dalam realitas kehidupan 
kenegaraan dan kemasyarakatan. Artinya UUD 
1945 harus membumi atau dilaksanakan secara 
sungguh-sungguh oleh seluruh komponen 
bangsa.

Prinsip-prinsip dalam UUD 1945 yang harus 
dibumikan dalam kehidupan kenegaraan dan 
kemasyarakatan adalah: (1) Bentuk negara 
kesatuan Pasal 1 Ayat (1), artinya tidak ada 
kesatuan organisasi yang bersifat negara dalam 
NKRI; (2) Bentuk pemerintahan republic Pasal1 
Ayat (1), yaitu dimungkinkannya sirkulasi 
pemerintahan secara berkala, karena Presiden 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 
dipilih melalui pemilihan umum secara langsung 
oleh rakyat; (3) Sistem pemerintahan presidensial, 
yaitu Presiden tidak bertanggungjawab kepada 
lembaga perwakilan (MPR, DPR maupun DPD) 
dan Presiden juga tidak dapat membubarkan 
DPR (Pasal 7C). Disediakan mekanisme 
konstitusional untuk memberhentikan Presden 
dan/atau Wakil Presiden di tengah jalan; (4) 
Kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 Ayat (2) ), 
sehingga rakyat melalui Pemilu periodik menurut 
asas “Luber dan Jurdil” (Pasal 22E), dapat ikut 
menentukan pengisian jabatan publik, yaitu 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, anggota DPR, 
DPD dan DPRD dan bahkan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah (Pasal 18); (5) Prinsip negara 
hukum (Pasal 1 Ayat (3) ), yaitu dianutnya sistem 
pembagian kekuasaan antara berbagai cabang 
kekuasaan dengan menurut prinsip checks 
and balances, pengakuan dan perlindungan 
HAM (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) dan 
kekuasan kehakiman yang mmerdeka (pasal 
24); (6) Sistem pemerintahan daerah dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dan pengakuan 
serta penghormatan atas keistimewaan dan 
kekhususan daerah (Pasal 18, Pasal 18A dan 
Pasal 18B); (7) Sistem kekuasaan kehakiman 
yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung 
(MA) serta badan-badan peradilan yang berada 
di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan tata usaha negara, peradilan militer) 
dan Mahamah Konstitusi (MK); (8) Sistem 
perekonomian menurut demokrasi ekonomi dan 
asas kekeluargaan (Pasal 33); dan (9) Sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta 
dengan TNI (bidang pertahanan) dan POLRI 
(bidang keamanan) sebagai kekuatan utama dan 
rakyat sebagai kekuatan pendukung(Pasal 30)16.

15 Op. Cit., Jimly Asshiddiqiie, hlm. 33.
16 Abdul Mukthie Fadjar, (2009), Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi, Makalah disampaikan 
pada Seminar Nasional “Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Kesadaran berkonstitusi Bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Sekolah 
Dasar Se Kota Malang, 26 November 2009,di Universitas Kanjuruhan Malang.
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B.3.Mahkamah Konstitusi dan Penyadaran 
Berkonstitusi

B.3.1.Peran Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MKRI) dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia adalah sebagai salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
penegak hukum dan keadilan, dan untuk 
menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara 
bertanggungjawab sesuai dengan kehendak 
rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan 
MKRI sekaligus untuk menjaga terselenggaranya 
pemerintahan negara yang stabil dan merupakan 
koreksi terhadap pengalaman kehidupan 
ketatanegaraan masa lalu yang sering terjadi 
tafsir ganda atas konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat 
mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, 
yaitu sebagai: (1) Pengawal konstitusi (the guardian 
of constitution); (2) Penafsir akhir konstitusi (the 
final interpreter of constitution); (3) Pengawal 
demokrasi (the guardian of democracy); (4) 
Pelindung hak-hak konstitusional warga negara 
(the protector of citizen’s constitutional rights); 
dan (5) Pelindung hak-hak asasi manusia (the 
protector of human rights). Artinya ketika terdapat 
pelanggaran terhadap hak konstitusional warga 
negara yang pelanggarannya terdapat dalam 
ketentuan aturan hukum atau regulasi dapat 
diluruskan melalui salah satu kewenangannya 
yaitu mekanisme judicial review. 

Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, 
MKRI berfungsi menangani perkara-perkara 
tertentu di bidang ketatanegaraan (konstitusi) 
dan di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 
MKRI mempunyai empat kewenangan dan satu 
kewajiban konstitusional, yaitu berwenang 
memeriksa, mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final. 
Empat kewenangan dan satu kewajiban 
itu adalah: (1) Menguji Undang Undang 
terhadap Undang Undang Dasar; (2) Memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannnya diberkan Undang Undang 
Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; 
(4) Memutus perselisihan hasil pemilhan umum; 
dan (5) Wajib memutus pendapat DPR mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Melalui putusan-putusan perkara 
konstitusional yang ditangani MKRI berdasar 
empat kewenangan dan satu kewajiban 
konstitusional, MKRI telah berperanan 
mewujudkan konstitusi dalam kehidupan 
bernegara yang nyata, yakni “menegakkan 
konstitusi”. Sebagai penegak konstitusi, 
MKRI berkepentingan tumbuhnya kesadaran 
berkonstitusi dalam masyarakat dan di kalangan 
penyelenggara negara agar tidak terbiasa 
mengambil jalan pintas atau main hakim sendiri 
dalam menyelesaikan konflik atau masalah-
masalah ketatanegaraan dan politikdalam 
praktik kehidupan bernegara.  

B.3.2.Ius Constituendum Constitutional 
Complaint dan Constitutional Question 

B.3.2.1. Constitutional Complaint

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) 
dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU Nomor 
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 
bahwa kedudukan MK adalah: (1) Merupakan 
salah satu lembaga negara yang melakukan 
kekuasaan kehakiman; (2) Merupakan kekusaan 
kehakiman yang merdeka; dan (3) Sebagai 
penegak hukum dan keadilan. Sedangkan 
tugas dan fungsi MK berdasarkan Penjelasan 
Umum UU MK adalah menangani setiap 
perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi 
tertentu dalam rangka menjaga konstitusi 
agar dilaksanakan secara bertanggung jawab 
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 
demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk 
menjaga terselenggaranya pemerintahan yang 
stabil, dan juga merupakan koreksi pengalaman 
ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan 
oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas, secara 
jelas sudah tersirat bahwa kebebasan dan hak-
hak konstitusi warga negara dilindungi oleh 
UUD 1945, hal ini berarti bahwa negara melalui 
perangkatnya tidak bisa melanggar hak-hak 
warga tersebut. Karena hak-hak konstitusi warga 
negara merupakan hak dasar yang wajib untuk 
dillindungi oleh negara. Kewenangan dalam 
menyelesaikan perkara terkait pelanggaran 
konstitusional warga negara pada umumnya 
disebut kewenangan constitutional complaint. 
Constitutional complaint atau dalam bahasa 
jerman disebut vervasungsbeschwerde dapat 
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diartikan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap 
orang atau kelompok tertentu untuk melakukan 
hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok 
tertentu untuk melakukan pernyataan sikap 
tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan 
pemerintah terhadapnya17.

Menurut Moh. Mahfud MD,18 pengertian 
constitutional complaint adalah pengajuan perkara 
ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang 
tidak ada instrumen hukum atasnya untuk 
memperkarakannya atau tidak tersedia lagi 
atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan. 
Selanjutnya Ahmad Syahrizal, constitutional 
complaint adalah mekanisme pengaduan 
konstitusional bagi setiap warga negara atau 
masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan 
pelanggaran hak konstitusional kepada peradilan 
konstitusi19. 

Selain itu Dalam negara hukum modern 
yang demokratis, constitutional complaint juga 
merupakan mekanisme gugatan konstitusional 
sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak 
asasi manusia. Sehingga dengan memberikan 
kewenangan constitutional complaint  diharapkan 
dapat memberikan jaminan agar dalam proses-
proses menentukan dalam penyelenggaraan 
negara, baik dalam pembuatan perundang-
undangan, proses administrasi negara dan 
putusan peradilan tidak melanggar hak-hak 
konstitusional warga negara.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemahaman 
tentang constitutional complaint hampir sama dan 
mengandung makna yang tidak jauh berbeda. 
Dan apabila dikaitkan dengan paradigma hukum 
yang berkembang saat ini, dimana masih banyak 
kasus pelanggaran konstitusional terhadap 
warga negara, sementara aturan hukum yang 
tersedia belum mampu melindungi hak-hak 
konstitusional mereka. Karena itu, langkah 
yang tepat dilakukan adalah melalui mekanisme 
constitutional complaint. 

Negara-negara yang sudah melakukan 
ketentuan constitutional complaint adalah: 

(1)  Konstitusi Jerman, pasal 93 ayat (1) butir 42 
secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah 
Konstitusi Federal Jerman diberi kewenangan 
constitutional complaint, yang ditentukan 
didalam: Bundesverfassunggericht yang 
berwenang menangani dan mengadili “… on 
complaint of constitutionally, being field by 
any person claiming that’s one of his basic 
rights or one of his basic rights or one of his 
rights under article 20 IV or under article 33, 
38, 101, 103 0r 104 has been violated by 
public authority”; 

(2)  Article 66 Constitution of The state of Bavaria 
(1946) menentukan: “The Constitutional 
Court rules complaint of infringement of 
constitutional rights by any public authority 
(article 48 section 3, article 120). Article 
120: “every resident of Bavaria who deems 
his constitutional rights violated by an 
authority my have resource to be Bavarian 
Constitutional Court For Protection”; 

(3)  Article 68 Section Constitutional Court act of 
Korea, menegaskan bahwa: “Any person who 
claims that is basic rights wich is guarantee 
by the constitution has been violated by an 
exercise or non exercisew of governmental 
right power my file a constitutional complaint, 
except the judgement of ordinary court, with 
the Constitutional Court: provide by the other 
laws, no one my file a constitutional complaint 
without having exhausted all such process”. 
Selanjutnya Article 68 Section 2 menentukan 
: “If motion made under article 41 section 1 
for adjudication on constitutionally of statutes 
rejected, the party file constitutional complaint 
with the Constitutional Court”20. 

Adapun mekanisme pelaksanaan 
constitutional complaint, dapat diberikan kapada 
Mahkamah Konstitusi dengan perluasan 
kewenangan bukan penambahan kewenangan 
sehingga tidak perlu melakukan perubahan UUD 
1945. Dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban  yang 
dimiliki Mahkamah Konstitusi, satu-satunya 

17 Anonym, “Federal Constitutional Court Of Germany”, http:Wikipedia.com/, diakses pada tanggal 20 november 2010.
18 Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada, hlm. 287
19 Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi  Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa Normatif, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm. 102.
20 Atmaja, (2008), Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Dimensi Konstitusionalisme, dalam buku mmelanjutkan pelembagaan Mahkamah 
Konstitusi, Usulan perubahan terhadap undang-undang RI No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Democratic Reform 
Support Program “DRSP”, hlm. 78.
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yang langsung berkenaan dengan penghormatan, 
perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional 
warga negara adalah kewenangan untuk menguji 
Undang-Undang terhadap UUD 1945 “Judicial 
Review”. Namun, menurut Jimly Assiddiqie, 
istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan 
istilah “constitutional review” atau pengujian 
constitutional mengingat bahwa kewenangan 
Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-
undang terhadap UUD 1945. 

Dalam sistem “constitutional review” 
mencakup 2 (dua) tugas pokok, yaitu: (1) 
Menjamin berfungsinya sistem demokrasi 
dalam hubungan peran atau “interpaly” antara 
cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan 
yudikatif. Constitutional review dimaksudkan 
untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau 
penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu 
cabang kekuasaan; (2) Untuk melindungi setiap 
individu warga negara dari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh lembaga Negara yang merugikan 
hak-hak fundamental mereka yang dijamin 
dalam konstitusi21.

Sedang untuk syarat legal standing sebagai 
pemohon, dalam mekanisme constitutional 
complaint, kerugian faktual merupakan 
keharusan untuk memenuhi syarat  sebagai legal 
standing. Hal ini berbeda dengan praktik yang 
selama ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi, 
di mana bukan hanya pihak yang secara faktual 
telah menderita kerugian hak konstitusional, 
tetapi pihak yang (menurut penalaran yang wajar) 
potensial menderita kerugian konstitusional oleh 
berlakunya suatu undang-undang pun telah 
dianggap cukup memenuhi syarat untuk bisa 
diterima22. 

B.3.2.2. Constitutional Question

Constitutional Question adalah mekanisme 
review atau pengujian suatu aturan  hukum yang 
diajukan oleh hakim yang sedang mengadili suatu 
perkara, dan dalam proses peradilan itu muncul 
pertanyaan tentang konstitusionalitas ketentuan 
aturan hukum yang akan digunakan dalam 
menilai dan mengambil putusan. Mekanisme 

constitutional question, juga diperlukan sebagai 
bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya 
supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap 
hak konstitusional warga negara. 

Fungsi dari mekanisme constitutional 
question adalah: (1) Menghindari adanya 
putusan hakim yang bertentangan dengan 
konstitusi dan melanggar hak konstitusional 
warga negara; (2) Memberi ruang pengujian 
terhadap peraturan perundang-undangan 
semakin luas, apalagi hakim pengadilan adalah 
profesi yang mempunyai kapasitas lebih untuk 
mengetahui adanya kemungkinan pertentangan 
norma; dan (3) Menghindari adanya pelanggaran 
hak konstitusional yang tidak diperlukan karena 
pengajuan judicial review harus menunggu 
adanya putusan pengadilan atau proses 
pengadilan dihentikan sementara23.

Negara yang telah menerapkan mekanisme 
constitutional question, terutama negara-negara 
yang menganut pengujian konstitusional aturan 
hukum melalui pengadilan Mahkamah Konstitusi. 
Mekanisme constitutional question di beberapa 
negara merupakan salah satu mekanisme 
pengajuan judicial review. Constitutional Question 
merupakan pemberian hak kepada pengadilan 
untuk mengajukan pertanyaan konstitusional 
kepada Mahkamah Konstitusi. Negara Kroasia 
mengatur mekanisme constitutional question 
dalam Section IV “Review of the Constitutionality 
of Laws and the Constitutionality and Legality 
of Other Regulations Constitutional Act Kroasia. 
Article 35 paragraf (1) menyatakan bahwa pada 
saat pengadilan menemukan bahwa aturan 
hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan 
konstitusi, perkara harus dibekukan dan 
diajukan pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi 
(When the court of justice in its proceedings 
determines that the law to be applied is not 
accordance with the constitution, it shall stop 
the proceedings and requaire the Supreme Court 
to present to the Contitutional Court a request of 
review of the constitutionality of the law). 

Selanjutnya Konstitusi Korea Selatan, 
secara eksklusif  bahwa salah satu wewenang 

21Jimly Assiddiqie, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional Di berbagai negara, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 10-11.
22 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya), Jurnal 
Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, hlm. 44.
23 Mohamad Ali Safaat, 2009, Menggagas Constitutional Question Di Indonesia, Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasioanal 
di Universitas Brawijaya Malang Kerjasama Sekjen dan kepaniteraan MKRI dengan Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang, 21 November 2009, hlm. 1.
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Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah 
memutus konstitusionalitas suatu aturan 
hukum atas permintaan pengadilan (Article 111 
Constitution of Korea; The Constitutional Court 
shall have jurisdiction over thefollowing matters: 
1. The constitutionality of a law upon the request 
of the courts;…)24.

Terdapat dua jenis mekanisme pengujian 
constitutional question, yaitu: (1) Dapat diajukan 
langsung oleh pengadilan di semua tingkat yang 
sedang memeriksa suatu perkara, misalnya 
Angola, Austria, Jerman, Korea Selatan, Latvia, 
Lithuania, Malta, Slovenia, dan Spanyol; dan 
(2) Pengajuan constitutional question dilakukan 
melalui Mahkkamah Agung, yaitu di Belarus, 
Kroasia, Georgia, dan Russia.

Dasar pemikiran diadopsinya praktik 
Constitutional Question adalah banyaknya 
perkara pengujian UU dengan alasan kerugian 
konstitusional yang diderita oleh pemohon 
karena sudah diadili dan bahkan dihukum 
berdasarkan ketentuan UU yang diragukan 
konstitusionalitasnya. Misalnya dalam perkara 
pengujian pasal-pasal KUHP yaitu Perkara Nomor 
013-022//PUU-IV/2006, yang diajukan oleh 
Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, Perkara 
Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh 
Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis.Semua 
pemohon dalam perkara-perkara dimaksud telah 
diadili dan divonnis bahkan telah menjalani 
hukuman sebelum mengajukan permohonan ke 
MK.

Untuk menerapkan mekanisme constitutional 
question tidak perlu dilakukan dengan 
Perubahan UUD 1945 guna menambahkan 
wewenang tersebut pada MK. Constitutional 
question sangat mungkin ditempatkan sebagai 
bagian dari wewenang MK menguji undang-
undang terhadap UUD. Seorang hakim tentu 
dirugikan kewenangan konstitusionalnya 
untuk menegakkan hukum dari keadilan jika 
harus menerapkan suatu jetentuan undang-
undang yang diragukan konstitusionalnya. 
Melalui mekanisme constitutional question dapat 
dihindarkan terjadinya ketidakadilan karena 

menjamin putusan hakim tidak melanggar 
hak konstitusional warga negara yang dijamin 
dalam UUD 1945 dan mencegah terjadinya 
ketidakpastian hukum karena adanya putusan 
hakim yang ternyata dikemudian hari ketentuan 
yang dijadikan dasar dibatalkan oleh MK.

C. Penutup

Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis 
yang  tertinggi, konstitusionalitas merupakan 
perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan 
konstitusi dan konstitusionalisme merupakan 
paham berkonstitusi warga negara. Membangun 
kesadaran berkonstitusi bukan perkara yang 
mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, 
serta berhadapan dengan berbagai hambatan. 
Faktor subtansi (isi konstitusi), struktural (aparat 
penyelenggara negara) dan kultural (kesediaan 
masyarakat untuk sadar dan mematuhi 
konstitusi) merupakan komponen yang dikelola 
secara simultan dan terus menerus.

Secara substansi memfungsikan UUD 1945 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, dengan cara menerapkan 
prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 
1945 dalam realitas kehidupan kenegaraan 
dan kemasyarakatan. Artinya UUD 1945 harus 
membumi atau dilaksanakan secara sungguh-
sungguh oleh seluruh komponen bangsa.

Mahkamah Konstitusi (MK) selaku 
lembaga negara yang diatur dalam UUD 
1945 dan UU MK secara prinsip diposisikan 
sebagai pengawal konstitusi (the guardian of 
constitution), penafsir akhir konstitusi (the final 
interpreter of constitution), pengawal demokrasi 
(the guardian of democracy), pelindung hak-
hak konstitusional warga negara (the protector 
of citizen’s constitutional rights), dan pelindung 
hak-hak asasi manusia (the protector of human 
rights). Sehingga, harus memiliki kewenangan 
untuk menyelesaikan constitutional complaint 
dan constitutional question untuk melindungi 
hak-hak warga negara yang telah dirugikan hak 
konstitusionalnya. 

24 Ibid., Mohamad Ali Safaat, hlm. 2
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Abstrak
Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar 
selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. 
Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, 
diantaranya:  penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas; 
program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan 
atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan 
peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan 
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program pembentukan Perda, agar 
mengharuskan keberadaan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik pada saat penyusunan 
program pembentukan perda, sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur 
dalam suatu perda.

Kata Kunci : Problematika; Program Pembentukan Perda

Abstract
The Local Regulation Forming program is an instrument that includes legal planning mechanism in order to be 
consistent and reach some goals, an  ideal underlying law in accordance with the direction of regional development. 
Although the stages and mechanism of the Local Regulation Forming program have been established in various 
laws and regulations, but in practice, arise various problems, including: preparation of the Local Regulation Forming 
program is not based on a scale of priorities; the Local Regulation Forming program only lists the title of the local 
regulation draft regulation based on the areas without in-depth study as outlined in both the description, explanation 
or academic draft of the local regulations. To overcome these problems, it needs to make changes to various laws 
and regulations relating to the Local Regulation Forming program, that requires the presence of an explanation or 
information and/or an academic draft at the time of preparation of the Local Regulation Forming program, so that it 
can be seen how the urgency and priority of a problem set in a local regulation.

Keyword : The Local Regulation Forming program,  problems.

A. Pendahuluan

Sejak runtuhnya Orde Baru, gelombang 
reformasi telah mengubah format politik dan 
sistem pemerintahan di Tanah Air. Kewenangan 
pemerintahan yang tadinya sangat terpusat 
di Jakarta kini semakin terdistribusi ke 
pemerintahan di daerah-daerah berdasarkan 
asas desentralisasi. Menurut Hari Sabarno1 
pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan 
otonomi tersebut djalankan dan dikembangkan 
dalam 2 (dua) nilai dasar, yaitu: nilai unitaris dan 

nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris 
diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tidak akan mempunyai 
kesatuan pemerintah lain didalamnya yang 
bersifat negara artinya kedaulatan yang melekat 
pada rakyat, bangsa, dan negara tidak akan 
terbagi diantara kesatuan pemerintahan.2 

Sementara itu, nilai dasar desentralisasi 
teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi.3

1 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, September 2007), hlm. 3.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Secara esensial, dalam penyelenggaraan 
desentralisasi terdapat 2 (dua) elemen penting 
yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah 
otonom dan penyerahan kekuasaan secara 
hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah untuk mengatur dan menangani urusan 
pemerintahan tertentu yang diserahkan.4 Dalam 
rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan 
hak untuk menetapkan peraturan daerah dan 
produk hukum daerah lainnya.  

Pembentukan peraturan daerah (perda) 
merupakan wujud kewenangan yang diberikan 
kepada pemerintahan daerah dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan serta menampung kondisi khusus 
daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.5 Peraturan Daerah menjadi salah satu 
alat dalam melakukan transformasi sosial dan 
demokrasi sebagai perwujudan masyarakat 
daerah yang mampu menjawab perubahan yang 
cepat dan tantangan pada era otonomi dan 
globalisasi saat ini serta terciptanya good local 
governance sebagai bagian dari pembangunan 
yang berkesinambungan di daerah.6 Atas dasar 
itu pembentukan peraturan daerah harus 
dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan 
perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara 
formal telah ditetapkan serangkaian proses yang 
harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, 

proses penyusunan, proses pembahasan, proses 
penetapan dan pengundangan. Salah satu yang 
harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ 
pembentuk perda adalah proses perencanaan, 
pada proses ini sangat membutuhkan 
kajian mendalam, apakah suatu pemecahan 
permasalahan di daerah harus diatur dengan 
perda atau cukup dengan bentuk produk hukum 
daerah lainnya. Dalam proses perencanaan 
ini pula dapat diketahui bagaimana landasan 
keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, 
sosiologis maupun yuridis yang biasanya 
dituangkan dalam suatu penjelasan atau 
keterangan atau Naskah akademik,7 yang untuk 
selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi 
Daerah8/ Program Pembentukan Peraturan 
Daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme 
penyusunan program pembentukan peraturan 
daerah telah ditetapkan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan,9 namun dalam 
praktiknya, timbul berbagai permasalahan, 
diantaranya :10 

a. penyusunan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah belum didasarkan pada 
skala prioritas;

b. program pembentukan peraturan daerah 
hanya berisi daftar judul rancangan 
peraturan daerah tanpa didasarkan atas 
kajian mendalam yang dituangkan baik 
dalam keterangan, penjelasan maupun 
naskah akademik rancangan peraturan 
daerah;

4 Ibid.
5 Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: “Materi muatan 
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi.”
6 Siti Masitah, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 No.4 Desember 2014), 
hlm. 427.
7 Lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 56 dan Pasal 63 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
8 Berdasarkan Ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Semua ketentuan mengenai program 
legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai 
program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Dalam 
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak diketemukan definisi dari Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan 
demikian definisi Program Pembentukan Perda harus merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa: “Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut 
Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.”
9 Pengaturan mengenai Tata cara penyusunan Prolegda/Program Pembentukan Perda dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah.
10 Berbagai permasalahan yang diuraikan didasarkan pada pengalaman penulis selama bertugas sebagai perancang peraturan 
perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sejak Tahun 2011 sampai 
dengan sekarang.
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 
maka lebih lanjut akan diuraikan problematika 
dalam penyusunan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah.

Penelitian yang akan dilakukan adalah 
penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang 
dilakukan dengan menganalisis permasalahan 
dengan menggunakan azas-azas hukum dan 
prinsip-prinsip hukum. Peneliti ingin melihat 
sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang 
menjadi dasar dan landasan bagi permasalahan 
yang sedang dibahas dengan melakukan studi 
kepustakaan (Library Research).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan (menggambarkan) tentang 
fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi 
objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah 
secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-
penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik 
dalam kerangka sistematisasi atau sinkrosnisasi, 
dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan 
demikian akan menjawab permasalahan yang 
menjadi objek penelitian.

Di dalam penelitian ini digunakan beberapa 
pendekatan, dengan pendekatan tersebut 
peneliti akan mendapatkan informasi dari 
berbagai aspek mengenai issue permasalahan 
yang sedang dicari jawabannya. Penelitian ini 
sendiri akan menggunakan metode pendekatan 
normatif atau pendekatan peraturan (statute 
approach). Pendekatan ini dilakukan dengan 
menelaah semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang berkaitan dengan 
permasalahan yang menjadi objek penelitian 
ini. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk 
memecahkan permasalahan yang merupakan 
objek permasalahan dalam penelitian yaitu 
untuk meninjau dasar dan prinsip hukum 
mengenai pembentukan Peraturan Daerah 
yang baik. Pengumpulan data ditempuh dengan 

melakukan studi dokumen dan sebagai data 
pendukung dilakukan dialog dengan pihak yang 
terkait, dalam hal ini peneliti melakukan dialog 
dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum 
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

B. Pembahasan
B.1.Pembentukan perda sebagai manifestasi 

penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
hukum dasar peraturan perundang-undangan11 
mengatur tentang kewenangan daerah 
untuk menetapkan perda dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah, dalam Pasal 
18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 disebutkan 
bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 12 Lebih lanjut 
Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan 
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan.13 

Berlakunya prinsip otonomi dalam negara 
Indonesia yang membagi kewenangan antara 
pusat dan daerah diharapkan segala urusan 
baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-
masing yang diberikan oleh Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan 
otonomi ini telah diisyaratakan oleh Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan 
umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
otonomi berwenang mengatur dan mengurus 
Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan 
masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan 
dengan tatanan hukum nasional dan 
kepentingan umum. Dalam rangka memberikan 
ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk 

11 Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
disebutkan bahwa : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan 
Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
12 Setiap Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten/kota itu mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. Dapat ditafsirkan bahwa basis otonomi itu ditetapkan bukan hanya di tingkat kabupaten dan 
kota, tetapi juga di tingkat provinsi. Dengan demikian struktur pemerintahan berdasarkan ketentuan ini terdiri atas tiga tingkatan yang 
masing-masing mempunyai otonominya sendiri-sendiri, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Lihat Jimly Asshiddiqie, 
Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 58.
13 Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain, seperti 
Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ibid.
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mengatur dan mengurus kehidupan warganya 
maka Pemerintah Pusat dalam membentuk 
kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal 
dan sebaliknya Daerah ketika membentuk 
kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda 
maupun kebijakan lainnya hendaknya juga 
memperhatikan kepentingan nasional. Dengan 
demikian akan tercipta keseimbangan antara 
kepentingan nasional yang sinergis dan tetap 
memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan 
lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan 
secara keseluruhan.14

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga 
antara lain, urusan pemerintahan absolut, 
konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan 
yang konkuren adalah urusan pemerinthan yang 
dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara 
pemerintah pusat dan daerah provinsi dan 
daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan 
konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat 
wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh 
pemerintahan daerah dalam bentuk perda. 
Situasi ini membuat perda makin mempunyai 
kedudukan yang strategis dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara atau dengan kata 
lain peran perda dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan menjadi sangat besar. Kedudukan 
yang strategis dari perda dalam menjalankan 
urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika 
pembentukan perda tersebut dilakukan dengan 
baik dan menjadi bumerang jika dilakukan 
dengan tidak baik.15 Selain mempunyai 
kedudukan yang strategis, peraturan daerah 
juga mempunyai berbagai fungsi yaitu:16

a. Sebagai instrumen kebijakan untuk 
melaksanakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah;

b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah 
tunduk pada ketentuan hirarki peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian 
peraturan daerah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi;

c. Sebagai penampung kekhususan dan 
keragaman daerah, namun dalam 
pengaturannya tetap dalam koridor 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

d. Sebagai alat pembangunan dalam 
meningkatkan kesejahteraan daerah.

Selain mempunyai kedudukan strategis 
dan berbagai fungsi, peraturan daerah juga 
memunyai materi muatan tersendiri, menurut 
Soehino materi yang dapat diatur dalam 
Peraturan Daerah meliputi:17

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi 
beban kepada penduduk, misalnya pajak 
daerah dan retribusi daerah;

2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi 
kebebasan penduduk, misalnya mengadakan 
larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban 
yang biasanya disertai dengan ancaman 
atau sanksi pidana;

3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi 
hak-hak penduduk, misalnya penetapan 
garis sepadan;

4. Materi-materi atau hal-hal yang telah 
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang sedrajat dan tingkatannya 
lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan 
daerah.
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 236 

menentukan bahwa materi muatan perda adalah 
sebagai berikut: 

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah 
dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk 
Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 
bersama kepala Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan 

Tugas Pembantuan; dan

14 Lihat penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014.
15 Rudy Hendra Pakpahan, Pengujian Perda Oleh Lembaga Eksekutif dan Yudikatif, tesis, Universitas Sumatera Utara, hlm. 5.
16 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Panduan Praktis Memahami Perancangan 
Peraturan Daerah, Edisi Kelima, Jakarta, 2011, hlm. 9.
17 Soehino, Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1997 , hlm. 8.



Problematika Penyusunan Program Pembentukan ....(Eka N.A.M. Sihombing)

289

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Perda dapat 
memuat materi muatan lokal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah merupakan 
manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada 
pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah untuk menjalankan hak dan 
kewajibannya.18 Dalam pembentukannya telah 
ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan 
tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk 
yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi 
muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan 
dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta 
keterbukaan.19 Disamping itu juga, tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.20 Semua parameter 
tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi 
daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, 
semakin mendekatkan pelayanan pemerintah 
daerah kepada masyarakat dan yang terpenting 
tidak mengancam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.21 Untuk itu diperlukan perencanaan 
yang matang agar parameter dimaksud 
terakomodir dalam proses pembentukan perda 
maupun materi muatan perda.

B.2.Penyusunan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah sebagai Instrumen 
Perencanaan dan Urgensi Penyusunan 
Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Tahapan perencanaan merupakan 
kunci awal menuju keberhasilan pencapaian 
tujuan yang diinginkan. Menurut Solly Lubis 
Perencanaan adalah bagian dari subsistem dari 
sistem pengelolaan (manajemen), kekhususan 
sifat perencanaan ialah dominannya fungsi 
perencanaan untuk keberhasilan keseluruhan 
manajemen. Menurut pandangan politis strategis, 

jika keseluruhan manajemen mempunyai nilai 
strategis, sendirinya perencanaan sebagai 
bagiannya tentunya juga mempunyai sifat dan 
makna strategis.22 Sebaliknya, jika perencanaan 
sebagai langkah awal manajemen bernilai 
strategis, besar harapan bahwa keseluruhan 
manajemen akan bernilai strategis.23 
Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, 
teknik atau metode untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien 
sesuai dengan sumber daya yang tersedia.24

Dalam pembentukan Peraturan perundang-
undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan 
yang harus dilalui oleh organ pembentuk 
peraturan perundang-undangan agar peraturan 
perundang-undangan yang dihasilkan 
memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap 
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat 
mengakibatkan suatu peraturan perundang-
undangan cacat secara formil. Tahapan 
Perencanaan merupakan tahapan awal dari 
proses pembentukan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan disebutkan bahwa Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan adalah 
pembuatan Peraturan Perundang-undangan 
yang mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan. 

Dalam konteks pembentukan Peraturan 
Daerah, ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa 
Perencanaan penyusunan Perda dilakukan 
dalam program pembentukan Perda.25 Program 
Pembentukan Peraturan Daerah/Program 
Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan 
program pembentukan Peraturan Daerah 
Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
yang disusun secara terencana, terpadu, dan 

18 Eka NAM Sihombing, Menggagas Peraturan Daerah Aspiratif, dalam M.Solly Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Reformasi, Sofmedia, 
Jakarta, hlm. 189.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Solly Lubis, Serba-Serbi Politik dan Hukum, Edisi 2, Cetakan I, PT. Sofmedia-Jakarta, 2011, hlm. 67.
23 Ibid
24 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, PT. Rajagrafindo Persada-Jakarta, 2015, hlm. 24.
25 Lihat juga ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang juga menyebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan dalam Prolegda.
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sistematis.26 Hal tersebut secara jelas menegaskan 
bahwa mekanisme pembentukan peraturan 
daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang 
dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh 
cara atau metode yang pasti, baku dan standar 
yang mengikat semua lembaga yang berwenang 
membuat peraturan perundang-undangan.27 

Hal tersebut menegaskan pula bahwa 
Program Pembentukan Perda (sic)/Prolegda tidak 
saja sebagai wadah politik hukum di daerah, 
atau potret rencana pembangunan materi 
hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan 
dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan serta untuk menampung kondisi 
khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen 
yang mencakup mekanisme perencanaan 
hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita 
hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah 
pembangunan daerah. 28 

Dewasa ini tahu akan masa depannya 
(predictable) adalah kebutuhan bagi masyarakat 
modern.29 Karena itu, maka sebuah prolegda 
mempunyai arti yang sangat penting bagi 
pembentukan produk hukum daerah khususnya 
dan bagi pembangunan daerah umumnya.30 

Menurut Usman, paling tidak terdapat 
empat alasan mengapa pembentukan peraturan 
perundang-undangan daerah perlu didasarkan 
pada Prolegda, yaitu:31 

a. agar pembentukan Perda  berdasar pada 
skala prioritas sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat;

b. agar Perda sinkron secara vertikal dan 
horizontal dengan Peraturan Perundang-
undangan lainnya; 

c. agar pembentukan Perda terkoordinasi, 
terarah, dan terpadu yang disusun bersama 
oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

d. agar produk Peraturan Perandang-undangan 
daerah tetap berada dalam kesatuan sistem 
hukum nasional.

Apabila dihubungkan dengan konstruksi 
otonomi daerah, maka secara umum terdapat  
beberapa alasan esensi program pembentukan 
peraturan daerah dalam  penyusunan Perda, 
yaitu:32

Pertama, sarana sinkronisasi dan 
harmonisasi dengan perencanaan pembangunan 
daerah. Dalam konstruksi ini, kegiatan 
pembangunan di daerah sudah terencana 
melalui RPJMD, Rencana Kerja SKPD sesuai 
dengan visi dan misi daerah. Oleh sebab itu, 
program pembentukan peraturan daerah 
yang disusun setiap tahun anggaran harus 
mengacu pada perencanaan pembangunan 
daerah, sehingga norma yag diperlukan untuk 
mendukung otonomi sejalan dengan arah 
kebijakan pembangunan daerah.

Kedua, sarana menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat daerah. Dengan adanya 
program pembentukan peraturan daerah, yang 
dikaji secara mendalam antara DPRD dan Kepala 
Daerah diharapkan ada skala prioritas untuk 
melahirkan Perda yang berupa pemberdayaan 
(empowering) bagi masyarakat daerah sejalan 
dengan arah kebijakan pembangunan. Dalam 
praktik seringkali Perda yang dilahirkan lebih 
dominan bersifat  pungutan dan organisasi 
perangkat daerah, sedangkan Perda yang 
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 
adakalanya terabaikan.

Ketiga, sarana meningkatkan sinergi 
antara DPRD dan Kepala Daerah dalam 
melahirkan produk hukum, dalam jenis Perda. 
Sejalan dengan division of power yang dianut 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah Perda 

26 terencana maksudnya perumusan Prolegda disiapkan terlebih dahulu secara baik, misalnya melalui kajian akademik sebagaimana 
telah diperintahkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Terpadu maksudnya pembentukan Prolegda dilakukan secara bersama-
sama dan bersinergi antara baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD, dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Sistematis 
maksudnya pembentukan Prolegda mengikuti ketentuan hukum dan dilakukan menggunakan mekanisme yang sistemik, lihat 
Yusdiyanto, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah, dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 
2 Mei-Agustus 2012. Lihat juga ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.
27 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, 2012, hlm. 1. 
dalam http://bphn.go.id/data/documents/pedoman_penyusunan_ prolegda.pdf diakses tanggal 01 Agustus 2016.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Siti Masitah, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Legislasi Volume 11 Nomor 4-Desember 2014, hlm. 427.
32 Marzuki, Peranan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah, 
Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Prolegda yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara 
tanggal 23 April 2015 di Medan, hlm. 9.
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lahir atas kerjasama antara DPRD dengan Kepala 
Daerah. Oleh sebab itu program pembentukan 
peraturan daerah tentu merupakan wujud 
hubungan kerjasama yang bersifat kemitraan 
antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam 
membangun daerah berdasarkan “cheks and 
balances systems”, apalagi harus dipahami 
lahirnya sebuah Perda terkait dengan anggaran, 
evaluasi atau kajian, penyusunan naskah 
akademik dan sebagainya.

Keempat, sarana mewujudkan Perda 
yang baik. Melalui Program Pembentukan 
Peraturan Daerah akan dapat meminimalisir 
munculnya Perda yang tumpang tindih atau 
bermasalah, karena dalam mewujudkan Perda 
yang didasarkan pada Program Pembentukan 
Peraturan Daerah, tentu dilakukan melalui 
pengkajian dan penyelarasan peraturan, apalagi 
dewasa ini pembentukan Peraturan Daerah harus 
disertai naskah akademik, sehingga seharusnya 
Perda yang disusun secara terencana akan  
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu menurut AA. Oka Mahendra33 
,  terdapat beberapa alasan mengapa Prolegda 
diperlukan dalam perencanaan pembentukan 
peraturan perundang-undangan daerah, yaitu:
a. untuk memberikan gambaran obyektif 

tentang kondisi umum mengenai 
permasalahan pembentukan peraturan 
daerah;

b. untuk menentukan skala prioritas 
penyusunan rancangan Perda untuk jangka 
panjang, menengah atau jangka pendek 
sebagai pedoman bersama DPRD dan 
Pemerintah Daerah dalam pembentukan 
Perda;

c. untuk menyelenggarakan sinergi antara 
lembaga yang berwenang membentuk 
peraturan daerah;

d. untuk mempercepat proses pembentukan 
Perda dengan menfokuskan kegiatan 
menyusun Raperda menurut sekala prioritas 
yang ditetapkan; 

e. menjadi sarana pengendali kegiatan 
pembentukan Perda. 

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan 
bahwa penyusunan program peraturan daerah 
merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan. 
Kelemahan dalam aspek perencanaan merupakan 
salah satu faktor kegagalan kedayagunaan dan 
kedayaberlakuan suatu peraturan daerah. 

B.3.Mekanisme penyusunan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah

Mekanisme Penyusunan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah secara rinci 
dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam 
beberapa ketentuan diatas disebutkan bahwa 
Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat 
disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD.34 

Dalam ketentuan Pasal 11, Pasal 12 jo. 
Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 
menentukan bahwa penyusunan peraturan 
daerah melalui program pembentukan perda di 
lingkungan pemerintah daerah adalah sebagai 
berikut:

(1) Kepala daerah memerintahkan pimpinan 
SKPD menyusun Prolegda di lingkungan 
pemerintah daerah. 

(2) Penyusunan Propemperda di lingkungan 
pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan 
oleh perangkat daerah yang membidangi 
hukum provinsi.

33 AA. Oka Mahendra, Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 1 
Tahun 2006.
34 Lihat juga Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah yang disusun oleh Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, bahwa dalam pelaksanaan penyusunan prolegda dapat dilakukan  melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut:
1. Tahap  Inventarisasi

a. Inventarisasi usulan Prolegda di lingkungan Pemerintah;
b. Inventarisasi usulan Prolegda di lingkungan DPRD

2. Tahap seleksi
a. Penyeleksian Usulan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah
b. Penyeleksian Usulan Prolegda di lingkungan DPRD

3. Tahapan koordinasi antara Pemerintah daerah dan DPRD  
4. Tahap Penetapan
5. Tahap penyebarluasan Prolegda
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, 2012, dalam http://
bphn.go.id/data/documents/pedoman_penyusunan_prolegda.pdf diakses tanggal 28 September 2015.
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(3) Penyusunan Propemperda dapat 
mengikutsertakan instansi vertikal terkait 
yang terdiri atas:

a. instansi vertikal dari kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum; dan/
atau

b.  instansi vertikal terkait sesuai dengan:
1) kewenangan;
2) materi muatan; atau
3) Kebutuhan.
(4) Hasil penyusunan Propemperda 

diajukan oleh perangkat daerah 
yang membidangi hukum provinsi/
kabupaten/Kota kepada Kepala 
Daerah melalui Sekretaris Daerah 

(5) Kepala Daerah menyampaikan 
hasil penyusunan Propemperda di 
lingkungan

Demikian juga dengan penyusunan 
pembentukan peraturan daerah di lingkungan 
DPRD diatur dalam Pasal 14 yang menyebutkan: 

(1) Penyusunan Propemperda Provinsi di 
lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan 
oleh Bapemperda.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan 
Propemperda di lingkungan DPRD diatur 
dalam Peraturan DPRD Provinsi 

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa 
Propemperda antara pemerintah daerah dan 
DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui 
Bapemperda, dan hasil penyusunan tersebut  
disepakati menjadi propemperda dan ditetapkan 
dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan 
dengan keputusan DPRD.

Memperhatikan pengaturan yang demikian,  
Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
paling tidak melakukan inventarisasi dan kajian 
tentang berbagai peraturan daerah yang masih 
berlaku maupun yang akan dibentuk, melalui 
kegiatan:35

a. Menginventarisasi seluruh Perda yang 
sudah ada untuk disusun melalui klasifikasi 
sebagai berikut:
1) Perda yang sudah tidak berfungsi 

sebagai instrumen aturan hukum.

Peraturan Daerah yang demikian perlu 
diusulkan untuk dicabut dan diganti 
dengan Perda yang baru.

2) Perda yang sebagian materinya sudah 
tidak sesuai dengan kondisi sosiologis 
masyarakat atau bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, 
sehingga Perda yang demikian perlu 
dilakukan perubahan atau diganti.

3) Perda yang masih berlaku secara efektif.

b. Peraturan Daerah yang harus dibuat, 
dengan memperhatikan:
1) Adanya perintah dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi 
tingkatannya, baik undang-undang 
ataupun peraturan pemerintah

2) Adanya inisiatif dari Anggota DPRD 
maupun dari Pemerintah Daerah 

3) Adanya inisiatif rancangan Peraturan 
Daerah yang berasal dari masyarakat 
yang kemudian disalurkan melalui 
DPRD.

Berdasarkan inventarisasi yang demikian, 
maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
menyusun rancangan Program Pembentukan 
Peraturan  Daerah selama masa Bakti DPRD,  
yang kemudian berdasarkan skala prioritas 
disusun sesuai  tahun anggaran. Rancangan  
dimaksud kemudian dibahas bersama dengan 
Pemerintah Daerah untuk disepakati, yang 
kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna 
DPRD untuk memperoleh persetujuan. Meski 
demikian, dalam hal-hal tertentu dapat terjadi 
pembentukan Peraturan Daerah diluar Program 
Legislasi Daerah, disebabkan beberapa hal: ada 
kebutuhan yang sangat mendesak maupun 
karena perintah peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi untuk membentuk Peraturan 
Daerah. Hal ini dapat diperhatikan dalam 
ketentuan Pasal 239 ayat (5), dan (6)   Undang-
undang No. 23 Tahun 2014 menentukan  
dalam program pembentukan peraturan 
daerah  dapat dimuat daftar kumulatif terbuka 
yang terdiri atas: akibat putusan Mahkamah 
Agung dan terkait APBD. Demikian juga dalam 
program pembentukan peraturan daerah pada 
kabupaten/kota, selain terkait dengan putusan 
Mahkamah Agung dan APBD, dapat memuat 

35 Marzuki, op.cit, hlm. 7.



Problematika Penyusunan Program Pembentukan ....(Eka N.A.M. Sihombing)

293

program pembentukan peraturan daerah yang 
berkaitan dengan penataan kecamatan dan desa.

Bahkan dalam keadaan tertentu, DPRD atau 
kepala daerah menurut Pasal 239 ayat (7) dapat 
mengajukan rancangan peraturan daerah di luar 
program pembentukan peraturan daerah karena 
alasan:
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan 

konflik, atau bencana alam;

b. menindaklanjuti  kerja sama dengan pihak 
lain; 

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang 
memastikan adanya urgensi atas suatu 
Rancangan Perda yang dapat disetujui 
bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang 
khusus menangani bidang pembentukan 
peraturan daerah dan unit yang menangani 
bidang hukum pada Pemerintah Daerah

d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda 
Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten/
Kota, dan 

e. perintah dari ketentuan peraturan perundan-
undangan yang lebih tinggi setelah program 
pembentukan Perda ditetapkan.

B.4.Problematika penyusunan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah

Meskipun tahapan dan mekanisme 
penyusunan program pembentukan perda telah 
diatur secara rinci dalam peraturan perundang-
undangan, namun dalam prakteknya masih saja 
ditemukan berbagai permasalahan sebagaimana 
telah diuraikan terdahulu. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 33 jo. Pasal 40 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa 
Prolegda (baca : Program Pembentukan Perda) 
memuat program pembentukan peraturan 
daerah provinsi, kabupaten/kota dengan 
judul rancangan peraturan daerah provinsi, 
kabupaten/kota, materi yang akan diatur dan 
keterkaitannya dengan peraturan perundang-
undangan lainnya. materi yang akan diatur dan 
keterkaitannya dengan peraturan perundang-
undangan lainnya mengenai konsepsi rancangan 
peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, 
yang meliputi: a. Latar belakang dan tujuan 
penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; 

c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan 
diatur;dan d. Jangkauan dan arah pengaturan. 
Materi yang diatur dimaksud yang telah melalui 
pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam 
naskah akademik. Lebih lanjut ketentuan Pasal 
56 ayat (2) jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 disebutkan bahwa rancangan 
peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan 
Kepala Daerah disertai dengan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa 
sudah seharusnya ketika penyusunan program 
pembentukan perda dilaksanakan, hasil 
pengkajian dan penyelarasan dalam bentuk 
keterangan atau penjelasan dan/atau naskah 
akademik rancangan perda telah ada terlebih 
dahulu. Hasil pengkajian dan penyelarasan 
ini sangat diperlukan untuk mengetahui 
logika akademik sejauhmana urgensi suatu 
permasalahan diatur dalam bentuk perda 
sehingga ditetapkan menjadi skala prioritas 
dalam program pembentukan perda, selain itu 
dalam matriks pengisian program pembentukan 
perda sebagaimana dimaksud dalam lampiran 
I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 terdapat satu kolom yang berisi 
apakah suatu rancangan perda disertai Naskah 
akademik atau disertai dengan keterangan atau 
penjelasan. Namun, berdasarkan hasil kegiatan 
inventarisasi, klassifikasi dan penetapan 
Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera 
Utara pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Utara ditemukan bahwa program pembentukan 
peraturan daerah hanya berisi daftar judul 
rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan 
atas kajian mendalam yang dituangkan baik 
dalam keterangan, penjelasan maupun naskah 
akademik rancangan peraturan daerah.36 
Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/
atau naskah akademik sebelum penetapan 
Program pembentukan peraturan daerah sulit 
untuk diimplementasikan di daerah, dikarenakan 
pembiayaan pembentukan peraturan daerah 
baru dianggarkan setelah program pembentukan 
peraturan daerah ditetapkan, padahal proses 
pembentukan peraturan daerah dimulai dari 
tahapan perencanaan yang didahului dengan 

36 Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi, Klassifikasi dan Penetapan Peraturan Daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2015.
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penyusunan penjelasan atau keterangan dan/
atau naskah akademik dan penetapan program 
pembentukan peraturan daerah.37 Sehingga 
setelah program pembentukan perda ditetapkan 
barulah dimulai pembuatan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik 
ranperda, dan bahkan terkadang penjelasan 
atau keterangan dan/atau naskah akademik 
dibuat setelah penyusunan draft ranperda, yang 
akhirnya penjelasan atau keterangan dan/atau 
naskah akademik menyesuaikan draft ranperda 
bukan sebaliknya. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
perlu dipertimbangkan untuk melakukan 
perubahan terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan 
dengan program pembentukan Perda38 agar 
mengharuskan keberadaan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik39 pada 
saat penyusunan program pembentukan perda, 
sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa 
prioritas suatu permasalahan diatur dalam 
suatu perda. Selain itu untuk memudahkan 
proses pembentukan peraturan daerah sudah 
sepatutnya penganggaran pembentukan 
peraturan daerah, terlebih dahulu dialokasikan 
anggaran untuk pembuatan naskah akademik, 
dengan demikian pada proses penyusunan 
program pembentukan peraturan daerah di 
tahun mendatang tidak mengalami hambatan 
yang berarti. Adapun parameter untuk prioritas 
pembuatan penjelasan atau keterangan dan/
atau naskah akademik dapat dipedomani sebagai 
berikut: 
a. perintah peraturan perundang-undangan 

lebih tinggi; 
b. rencana pembangunan daerah; 
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan; dan 
d. aspirasi masyarakat daerah., 

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa Program Pembentukan 
Perda merupakan instrumen yang mencakup 
mekanisme perencanaan hukum agar selalu 
konsisten dengan tujuan, cita hukum yang 
mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan 
daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme 
penyusunan program pembentukan peraturan 
daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, namun dalam praktiknya, 
timbul berbagai permasalahan, diantaranya:  
penyusunan Program Pembentukan Peraturan 
Daerah belum didasarkan pada skala prioritas; 
program pembentukan peraturan daerah hanya 
berisi daftar judul rancangan peraturan daerah 
tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang 
dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan 
maupun naskah akademik rancangan peraturan 
daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
perlu dipertimbangkan untuk melakukan 
perubahan terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan 
dengan program pembentukan Perda, agar 
mengharuskan keberadaan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik pada 
saat penyusunan program pembentukan perda, 
sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa 
prioritas suatu permasalahan diatur dalam 
suatu perda. Selain itu untuk memudahkan 
proses pembentukan peraturan daerah sudah 
sepatutnya penganggaran pembentukan 
peraturan daerah, terlebih dahulu dialokasikan 
anggaran untuk pembuatan naskah akademik, 
dengan demikian pada proses penyusunan 
program pembentukan peraturan daerah di 
tahun mendatang tidak mengalami hambatan 
yang berarti. 

37 Hasil wawancara dengan beberapa Kepala Bagian Hukum Kabupaten/ pada saat pelaksanaan kegiatan Inventarisasi, Klassifikasi 
dan Penetapan Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada bulan September Tahun 2015.
38 Diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
39 Pentingnya naskah akademik dalam menyertai rancangan peraturan perundang-undangan karena didalam naskah akademik 
itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk dirumuskan 
secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan naskah akademik yang menyertai suatu rancangan peraturan 
perundang-undangan yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai 
materi muatan yang nantinya akan dituangkan kedalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dapat dieliminir seminim 
mungkin. Lihat B.Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 
2014, hlm. 192.
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SUATU DILEMA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPTOR 
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(THE DILEMMA OF CORRECTIONAL EFFORT TOWARD CORRUPTION CONVICTS IN 
CORRECTIONAL INSTITUTION)

Agus Hariadi
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(Naskah diterima 27/06/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016)

Abstrak
Paling tidak ada dua hal pokok yang menyebabkan  masih maraknya korupsi di Indonesia, yaitu pemilihan 
kepala daerah atau anggota legislatif yang berbiaya mahal dan rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. 
Fenomena yang muncul pada saat ini, di samping para koruptor menggunakan jasa penasehat hukum yang 
bertarif mahal, ternyata mereka dalam menjalani proses peradilan sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa 
malu, rasa bersalah, apalagi rasa penyesalan, mereka tetap sumringah, penuh senyum, penuh ketawa, dan 
kepala tetap tegak, berbeda dengan pelaku tindak pidana yang lain. Hal lain yang  mengherankan, masyarakat 
juga kadang-kadang berbuat yang tidak sepantasnya, yaitu dengan  memberikan dukungan yang luar biasa 
kepada para koruptor. Demikian juga petugas lembaga pemasyarakatan (LP) menempatkan para koruptor 
tersebut dalam satu sel sendirian yang terpisah dari narapidana  lain  dengan fasilitas yang cukup memadai 
dan pada gilirannya akan menimbulkan hubungan supply and demand. Dengan adanya narapidana koruptor, 
menyebabkan fungsi LP menjadi tidak berjalan karena para narapidana koruptor memiliki berbagai kelebihan jika 
dibandingkan dengan petugas LP itu sendiri. Untuk itu, ke depan perlu diadakan perombakan agar narapidana 
koruptor ditempatkan dalam LP yang juga dihuni oleh narapidana lain, sehingga di samping lebih memenuhi 
rasa keadilan juga agar narapidana koruptor dapat diberdayakan untuk kemanfaatan narapidana lain maupun 
petugas LP itu sendiri.

Kata kunci: Dilema Pembinaan, Narapidana Korupsi

Abstract
Basically, there are at least two factors that make corruption still rampant in Indonesia. First is the expensive 
cost of the local heads or legislative members’ elections; second is the low punishment by the Judge. The recent 
phenomenon, the corruptors hire for expensive prominent lawyers. Moreover, they do not express any regret or 
even remorse in their case trial. They calmly keep smiling, laughing and having their head up, in contrast to other 
felons. Surprisingly, some people respond in uncommon ways, such as giving tremendous support to them. As those 
to the correctional officers who put them in a cell with special facilities, exclusively away from the other inmates. 
Thus, make some take and give relations as the supply and demand has come between them. As the result, the 
Correctional Institution cannot run its function effectively because of the corruption convicts who have more resources 
than the officers themselves. So, it is important to have evaluation ahead in order that those corruption convicts put 
in together with the other inmates. Hopefully, the solution can fulfill the justice as well as empower the corruption 
convicts for the good of inmates and the correctional officers themselves.

Keywords: Correctional effort dilemma, Corruption convict.

A. Pendahuluan

Kalau kita sempat berjalan-jalan 
mengunjungi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Pengadilan Tipikor) di Jakarta,  maka kita akan 
melihat suasana di pengadilan sangat ramai 
pengunjung. Ramainya pengunjung disebabkan 
karena di pengadilan tersebut akan diadakan 
sidang  perkara tindak pidana korupsi di mana 
terdakwanya merupakan orang-orang terkenal 
atau  figur yang  menarik perhatian publik, 

seperti mantan menteri, mantan anggota DPR/
DPRD, mantan gubernur/bupati/wali kota, 
mantan hakim, pengacara, dan pengusaha. 
Mereka-mereka itulah calon penghuni LP setelah 
dalam persidangan dinyatakan terbukti bersalah 
dan  dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah  memperoleh 
kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, seorang terdakwa pelaku 
tindak pidana korupsi untuk dapat menyandang 
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sebutan narapidana akan menempuh peroses 
persidangan yang cukup lama yang sangat 
menguras pikiran, tenaga, mental, dan uang 
kecuali mereka langsung menerima putusan 
pengadilan tipikor. Namun dalam kenyataannya  
sangat langka, kebanyakan mereka menolak 
putusan pengadilan tipikor dan selalu menempuh 
upaya hukum, baik upaya hukum biasa, seperti 
banding dan kasasi, dan juga upaya hukum luar 
biasa, seperti peninjauan kembali. Nampaknya 
para pelaku tindak pidana korupsi selalu tidak 
puas atas putusan pengadilan, mereka  merasa 
tetap tidak bersalah walaupun bukti-bukti yang 
diajukan jaksa penuntut umum dan keterangan 
ahli maupun para saksi sudah sangat gamblang 
membuktikan adanya tindak pidana korupsi. 
Prinsip yang dipegang, kalau masih ada upaya 
hukum mereka akan menggunakan semuanya, 
tidak perduli jika pada akhirnya pidananya 
justru tambah berat.

Terkait tindak pidana korupsi, ada beberapa 
berita akhir-akhir ini yang cukup menghebohkan 
dan banyak mendapat perhatian dari masyarakat, 
seperti berita tertangkap tangannya Edy 
Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
di area parkir salah satu hotel di Jalan Kramat 
Raya, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 
20 April 2016, sesaat setelah penyerahan uang 
sebesar Rp50 Juta dari Doddy Aryanto Supeno, 
pihak swasta. Uang itu merupakan pemberian 
kedua karena sebelumnya pada bulan Desember 
2015, telah ada penyerahan uang sebesar Rp100 
juta. Uang itu merupakan bagian dari komitmen 
suap Rp500 juta kepada Edy Nasution untuk 
mengamankan permohonan peninjauan kembali 
kasus sengketa perdata antara dua korporasi 
besar. Dalam kasus tersebut, KPK menggeledah 
empat lokasi, yakni rumah Nurhadi  (Sekretaris 
Mahkamah Agung),  ruang kerja Nurhadi di 
Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, dan Kantor PT. Paramount Enterprise 
International di Serpong, Tangerang Selatan. 
Dari lokasi-lokasi itu,  penyidik KPK menyita 
sejumlah uang1.

Belum tuntas penanganan kasus tersebut, 
kita semua dikejutkan dengan tertangkap 
tangannya Janner Purba, Ketua Pengadilan Negeri 

Kepahiang Bengkulu yang  juga menjadi hakim 
Pengadilan Tipikor Bengkulu dan Toton,  hakim 
Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, oleh 
KPK pada hari Senin 23 Mei 2016 karena diduga 
menerima suap sehubungan perkara tindak 
pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan 
pembina RSUD M. Yunus di Bengkulu. Dari 
hasil opersai tangkap tangan, KPK menemukan 
uang sebesar Rp150 juta di mobil milik Janner 
Purba. Uang tersebut, menurut Yuyuk Andriadi, 
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, 
merupakan pemberian yang ke dua setelah pada 
tanggal 17 Mei 2016, Janner menerima uang 
sebesar Rp500 juta dari Edi2.

Ibaratnya tinta yang untuk menulis belum 
kering, kita semua digemparkan pemberitaan 
di berbagai media massa yang memuat hasil 
temuan BPK adanya dugaan kunjungan kerja 
fiktif yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR 
yang berpotensi merugikan keuangan negara 
sebesar Rp945,46 miliar. Namun secara tidak 
terduga dan sulit diterima oleh pikiran yang 
sehat, berita tersebut  akhirnya dianulir sendiri 
oleh Ketua BPK saat melakukan rapat kerja 
dengan DPR.

Korupsi sepertinya sudah merupakan 
penyakit kronis bagi bangsa Indonesia yang 
sangat sulit untuk memberantasnya karena 
pengadilan sebagai benteng terakhir orang 
mencari keadilan, para hakim dan paniteranya 
juga terbelit masalah korupsi. Sebetulnya sudah 
sejak zaman Orde Lama maupun Orde Baru, 
banyak pejabat negara, pejabat, dan pengusaha 
yang terindikasi melakukan tindak pidana 
korupsi, namun kenyataannya pada masa itu 
tidak terlalu banyak yang diproses sampai ke 
pengadilan. Hal tersebut berbeda pada era 
reformasi di mana  para pelaku korupsi, tanpa 
pandang bulu, semua diproses di pengadilan 
dan akhirnya  masuk LP. 

Sebetulnya para pelaku tindak pidana 
korupsi itu  bukanlah orang yang secara materi 
kekurangan, bahkan kalau boleh dikata mereka 
sudah sangat berkecukupan. Demikian juga 
kalau dilihat pendidikannya, mereka rata-
rata berpendidikan sarjana, bahkan ada yang 
bergelar profesor doktor.

1 “Sekretaris MA Diduga Terkait, KPK Cegah Nurhadi Bepergian ke Luar Negeri”. Kompas (22 April 2016).
2 “MA Berhentikan Hakim Tipikor”. Kompas (1 Juni 2016).
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Dengan demikian, pada saat ini  LP selain 
dihuni oleh para narapidana biasa juga dihuni 
oleh  narapidana intelektual yang kemampuannya 
pasti di atas petugas LP itu sendiri.  Jelas hal ini 
merupakan suatu dilema, di satu sisi LP dituntut 
untuk dapat mengembalikan para penghuninya  
menjadi orang baik dan dapat hidup di tengah-
tengah masyarakat secara normal, tetapi di sisi 
lain fungsi tersebut tidak berjalan karena  para 
penghuni hotel prodeo itu  adalah orang-orang  
yang memiliki kepandaian intelektual di atas 
petugas LP, dan mereka pada dasarnya sudah 
tidak memerlukan lagi bimbingan maupun 
pelatihan dari petugas LP karena mereka sudah  
terbiasa menjadi bos di tempat ia bekerja.

B. Pembahasan

B.1. Maraknya Korupsi di Indonesia

Walaupun banner atau pamflet yang berisi 
seruan anti korupsi  terpasang atau terpampang 
di setiap sudut ruang  perkantoran, pelayanan 
publik, dan ruang terbuka umum, demikian 
juga sudah dilakukan pendeklarasian wilayah 
bebas korupsi, pengawasan yang ketat, tetapi 
toh korupsi masih merajalela. Belum selesai 
persidangan sebuah perkara tindak pidana 
korupsi di pengadilan tipikor, sudah menyusul 
lagi ada pejabat negara, pejabat, atau pengusaha 
yang tertangkap tangan karena diduga 
melakukan korupsi, maupun mereka yang 
masih menjalani proses penyelidikan maupun 
penyidikan.

Berdasarkan laporan tahunan Kejaksaan 
Agung tahun 2015 menunjukkan terdapat 
ribuan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, 
baik pusat maupun daerah. Tahun lalu sebanyak 
1.873 kasus korupsi diselidiki kejaksaan. Dari 
jumlah itu, sebanyak 1.717 kasus ditingkatkan 
statusnya ke penyidikan. Namun kasus yang 
dilanjutkan ke penuntutan berkurang menjadi 
1.511 perkara. Sebanyak 206 kasus tak beranjak 
dari tingkat penyidikan. Jumlah tersebut jauh 
lebih kecil dibandingkan temuan Indonesia 
Corruption Watch (ICW), terdapat 652 kasus 
korupsi yang ditangani kejaksaan, kepolisian, 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
mangkrak saat berada dalam tahap penyidikan. 

Dari jumlah itu, 391 kasus  berada di kejaksaan3.

Ada yang mengatakan masih suburnya 
korupsi di Indonesia, salah satunya  disebabkan 
karena adanya pemilihan kepala daerah atau 
pemilihan anggota dewan (DPR/DPRD) yang 
berbiaya mahal. Alasan ini masuk akal karena 
memang untuk maju dalam pemilihan kepala 
daerah harus punya kendaraan, yaitu partai 
politik, demikian juga untuk dapat melenggang 
ke gedung parlemen, orang harus masuk terlebih 
dahulu kejajaran partai politik. Nah untuk 
itulah para calon harus mengeluarkan banyak 
biaya, belum lagi uang untuk kampanye dan 
uang untuk para bobotoh. Apalagi  kalau dalam 
pemilihan kepala daerah sampai berujung di 
Mahkamah Konstitusi, mereka harus merogoh 
kantong lebih dalam lagi untuk  membayar  
penasehat hukum, saksi/ahli, transport, dan  
hotel maupun biaya lainnya. 

Sudah dapat ditebak, setelah  menjadi 
pejabat negara, yang ada di otak mereka adalah 
bagaimana caranya mengembalikan modal yang 
telah mereka keluarkan selama proses pemilihan 
dari pada memikirkan pembangunan dan 
kesejahteraan rakyat maupun konstituennya. 
Kondisi seperti itu, menurut Abdullah Dahlan, 
peneliti ICW, akan melahirkan korupsi politik4. 
Adapun aktor-aktor yang menjadi pelaku korupsi 
paling dominan adalah kepala-kepala daerah 
dan anggota DPRD. Modus kejahatan korupsi ini 
pada umumnya mengenai kebijakan anggaran, 
penyalahgunaan kekuasaan, dan penyimpangan 
terhadap kebijakan di daerah. Pada tingkat 
pusat juga tidak jauh berbeda, seperti kasus 
pembajakan kebijakan APBN yang terkenal 
dengan sebutan praktek mafia APBN5.

Lebih lanjut Abdullah Dahlan mencontohkan 
kasus yang melibatkan Wa Ode Nurhayati 
dalam kasus pengembangan pembangunan 
infrastruktur di daerah. Ini mengkonfirmasi, 
bahwa ada praktik mafia anggaran di DPR. 
Dana alokasi untuk pembangunan daerah 
yang seharusnya dialokasikan untuk daerah 
yang membutuhkan karena daerah tersebut 
mengalami gap fiskal yang jauh. Dana tersebut 
tujuannya untuk menopang daerah yang lemah, 
tetapi dana-dana itu bukan didistribusikan 

3 “206 Kasus Korupsi Tak Selesai, Krisis Moral Aparat Penegak Hukum Mencapai Titik Tertinggi”. Kompas (26 Februari 2016).
4 Komisi Hukum Nasional, “Korupsi Politik” dalam Darurat Hukum, Sumbang Saran, (Jakarta: KHN 2013).
5 Ibid.
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untuk membantu daerah yang lemah, tetapi 
malah dijadikan arena bancakan partai. 
Berdasarkan keterangan para saksi penggunaan 
dana itu sudah menjadi kavling-kavling partai 
dengan kode-kodenya sendiri, ada kode P1 untuk 
pimpinan, kode K untuk pimpinan banggar 
dengan warna-warna yang sudah menjadi khas 
masing-masing partai. Misalnya warna merah 
untuk fraksi ini, warna kuning untuk fraksi itu 
dan semacamnya6.

Sedangkan menurut Eva Kusuma Sundari, 
salah satu upaya untuk meminimalisir korupsi 
politik, khususnya di lingkungan DPR, perlu 
mendirikan Organization of Parliamentarian 
Against Corruption di Indonesia. Harapannya kita 
bisa memperbaiki sistem, yaitu memperbaiki 
akuntabilitas eksternal parlemen dan di saat 
yang sama juga memperbaiki internalnya. Salah 
satu yang kita usulkan adalah memperbaiki 
kode etik yang lebih komprehensif. Karena 
tidak bisa seperti kode etik yang  ada sekarang 
yang belum mengatur secara detail mengenai 
conflict of interest (konflik kepentingan), karena 
banyak anggota DPR yang memiliki PJTKI, tetapi 
bekerjanya di Komisi IX, atau para pemilik 
tambang memilih bekerja di Komisi VII. Inilah 
sesuatu yang incompatible, sehingga tampak 
jelas adanya konflik kepentingan, di satu sisi ia 
sebagai pemain, di sisi lain dia sebagai regulator 
dan di saat yang sama juga sebagai pengawas 
kalau ada panitia kerja (panja), panitia khusus 
(pansus), atau rapat kerja (raker). Jadi hal ini 
perlu diperbaiki, dan saya merasa memang 
sistem di internal DPR masih sangat rawan 
untuk dicurangi7.

Selain itu, maraknya korupsi di Indonesia 
juga disebabkan karena ringannya hukuman 
penjara bagi para koruptor, yakni dari rata-rata 
2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 
tahun 8 bulan pada 2014 dan kemudian 2 tahun 
2 bulan pada 2015,  sehingga tidak menimbulkan 
efek jera. Pada saat yang sama, regulasi untuk 
menambah efek jera bagi koruptor, seperti 
melalui rancangan undang-undang tentang 
perampasan aset tindak pidana, juga belum 

dibahas untuk disahkan menjadi undang-
undang. Kemudian juga belum adanya tekad 
kuat dari lapisan masyarakat paling atas, seperti 
eksekutif dan legislatif, serta elit ekonomi, untuk 
memberantas korupsi8.

Terkait dengan ringannya putusan hakim,  
menurut ICW ada tiga faktor penyebab utama 
mengapa hakim menjatuhkan pidana ringan bagi 
para koruptor. Pertama, tuntutan jaksa penuntut 
umum yang ringan. Hakim dalam menjatuhkan 
vonis juga mengacu pada tuntutan jaksa. Karena 
itu, tuntutan rendah jaksa juga memainkan 
peranan kunci dalam vonis pengadilan tipikor. 
Kedua, ketiadaan pedoman pemidanaan dalam 
menjatuhkan vonis perkara korupsi, sehingga 
hakim cenderung menjatuhkan pidana seringan-
ringannya kepada terdakwa. Ketiga, konstruksi 
hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. 
Secara umum, Pasal 2  ditujukan secara luas 
bagi pelaku korupsi terkait kerugian negara, 
dan Pasal 3 dikhususkan bagi penyelenggara 
negara atau pejabat publik. Namun, pembuat 
UU justru menjatuhkan pidana lebih ringan bagi 
penyelenggara negara atau pejabat publik9. 

B.2. Koruptor Tidak Punya Malu Lagi

Pada saat penggarong uang negara tersebut 
menjalani proses peradilan,  nampak ada hal 
yang sangat luar biasa. Mereka pada umumnya 
selalu menunda-nunda pemeriksaan dengan 
berbagai dalih, seperti belum diterimanya surat 
pemanggilan secara resmi, sakit, dan bahkan ada 
yang melarikan diri ke luar negeri. Sekarang juga 
sedang ngetren mereka ramai-ramai mengajukan 
upaya hukum  praperadilan atas proses 
penetapan sebagai tersangka. Memang dari 
upaya hukum tersebut, ada beberapa tersangka 
korupsi yang beruntung karena pengadilan 
memutuskan bahwa proses penetapan sebagai 
tersangka korupsi oleh penyidik telah melanggar 
hukum tetapi ada juga yang sial karena 
praperadilannya ditolak pengadilan. 

Sebagaimana kita ketahui, pada awalnya 
penetapan seseorang sebagai tersangka tidak 
masuk lingkup praperadilan, tetapi dengan 

6 Ibid. hlm. 10.
7 Ibid. hlm. 7.
8 “Komitmen Elite Jadi Kunci, Ditunggu, Pembangunan Sistem Anti Korupsi”. Kompas (5 April 2016).
9 Aradila Caesar Ifmaini Idris, “Vonis Pengadilan Tipikor”. Kompas (29 Februari 2016)
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adanya putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, 
penetapan sebagai tersangka dimasukan sebagai 
objek pranata praperadilan. Hal demikian 
terlihat jelas dari bunyi Pasal 1 angka 10 
KUHAP yang menyebutkan: Praperadilan adalah 
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa 
dan memutus menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/
atau penahanan atas permintaan tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan 
atau penghentian penuntutan atas 
permintaan demi tegaknya hukum dan 
keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi 
oleh tersangka aatau keluarganya atau 
pihak lain atas kuasanya yang perkaranya 
tidak diajukan ke pengadilan.

Demikian juga Pasal 77 huruf a yang 
menyebutkan: Pengadilan negeri berwenang 
untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang 
ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, 
penahanan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. 

Adapun argumentasi yang digunakan oleh 
MK dengan memasukan penetapan tersangka 
sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan 
terhadap seseorang dalam proses pidana 
memperhatikan tersangka sebagai manusia yang 
mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan 
yang sama di hadapan hukum.

Selain menunda-nunda pemeriksaan 
dan   menggunakan jasa penasihat hukum 
yang bertarif mahal, hal lain yang sangat luar 
biasa adalah para koruptor tersebut sepertinya 
sudah tidak lagi mempunyai rasa malu, rasa 
bersalah, apalagi rasa penyesalan.  Mereka 
tetep menunjukkan wajah yang sumringah, 
penuh senyum, penuh ketawa, dan kepala tetap 
tegak. Mereka juga sangat bersemangat dalam 
menjawab berbagai pertanyaan wartawan, hanya 
beberapa saja para koruptor yang menolak 
untuk diwawancarai. Sangat berbeda dengan 
maling ayam atau penjambret, wajahnya lesu 
tertunduk, kelihatan sangat takut, pakaian  
lusuh,  bersandal jepit,  dan  tidak ada senyum 

maupun ketawa. Masyarakat pun kadang-
kadang juga memperlakukan mereka secara 
berbeda. Tidak sedikit pencuri atau penjambret 
yang babak belur atau meninggal dunia karena 
dihakimi massa, tetapi sebaliknya justru ada 
beberapa koruptor yang mendapat dukungan/
sambutan luar biasa bagaikan seorang pahlawan. 
Masyarakat terkecoh oleh beberapa tingkah 
laku para koruptor yang seolah-olah bertindak 
sebagai dermawan dengan  membagi-bagikan 
uang hasil kejahatannya.

Perilaku masyarakat yang brutal itu bisa saja 
disebabkan karena  kejahatan  yang dilakukan 
oleh maling ayam dan penjambret akibatnya 
dirasakan langsung oleh mereka, sedangkan 
perbuatan koruptor tidak demikian, tidak ada 
uang masyarakat yang hilang dari dompetnya. 
Masyarakat sama sekali tidak sadar bahwa 
dengan perbuatan para koruptor itu dapat 
menyebabkan harga bahan pokok dan sebagainya 
menjadi mahal, sekolah roboh, jalan rusak, gizi 
buruk tidak mendapat perhatian, dan pelayanan 
kesehatan menjadi tidak maksimal. Masyarakat 
pada umumnya juga tidak mengetahui kalau 
tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi dinyatakan sebagai tindak pidana yang 
tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi 
juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, 
yaitu hak-hak sosial dan ekonomi masayarakat. 
Masyarakat masih melihat korupsi itu hanya 
urusan KPK, polisi, dan kejaksaan. 

Perlakuan aparat penegak hukum terhadap 
mereka juga kadang-kadang berbeda. Aparat 
penegak hukum dalam menangani  penjahat 
konvensional  terlihat lebih galak dan lebih 
kasar dari pada jika ia menangani penjahat yang 
berkerah putih. Sering kita lihat di televisi para 
maling ayam dan penjambret digelandang dengan 
tangan terbogol, ditelanjangi hanya memakai 
celana dalam dan rambut yang digunduli. 
Belum lagi saat diperiksa disinyalir sering 
terjadi kekerasan sehingga pada akhirnya akan 
muncul Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang 
berlinang air mata. Tetapi tidak demikian ketika 
mereka menangani para koruptor, mereka lebih 
halus, sopan, dan tidak ada unsur kekerasan. 
Walaupun ketika ditangkap ada koruptor yang 
diborgol, tetapi tidak pernah terjadi ada koruptor 
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yang ditelanjangi hanya memakai cawet dan 
digunduli kepalanya.

Selain ada perbedaan,  di antara kedua 
penjahat tersebut  kadang-kadang juga ada 
titik persamaannya, yaitu dalam hal menerima 
berat ringannya vonis hakim,  mereka sama-
sama dijatuhi pidana penjara antara 1  sampai 
2 tahun 2 bulan.  Bagi koruptor, pidana tersebut 
dirasakan  sangat ringan, tetapi tidak bagi maling 
ayam dan  penjambret, jelas dirasa cukup berat. 
Dengan demikian perkara korupsi yang diputus 
di pengadilan tipikor masuk kategori pidana 
sangat ringan. Pidana pokok yang ringan juga 
dibarengi pidana alternatif, seperti penjatuhan 
denda yang tergolong ringan. Dari catatan ICW, 
mayoritas terdakwa (309) hanya dijatuhi denda 
Rp 50 juta10. 

B.3. Dilema Pembinaan

Setelah penjahat tersebut masuk LP, mereka 
ditempatkan di dalam sel yang berbeda. Maling 
ayam dan penjambret ditempatkan satu sel 
bersama-sama dengan para maling ayam dan 
penjambret lainnya, tetapi kadang-kadang 
mereka juga dicampur dengan maling-maling 
lainnya dan bahkan para pembunuh. Demikian 
juga koruptor akan menjalani hari-hari 
kehidupannya di dalam sel bersama koruptor 
lainnya. Hanya dalam prakteknya banyak 
koruptor yang ditempatkan sendirian dalam 
satu sel, seperti yang terjadi di LP Sukamiskin, 
Bandung.

Penempatan narapidana dalam sel dengan 
komposisi seperti itu pasti ada pertimbangan 
tersendiri. Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan,  
dalam rangka pembinaan terhadap narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan 
penggolongan atas dasar: 

a. Umur,
b. Jenis kelamin,
c. Lama pidana yang dijatuhkan, 

d. Jenis kejahatan, dan 

e. Kriteria lainnya sesuai dengan 
kebutuhan atau perkembangan 
pembinaan.

Dengan demikian penempatan narapidana 
di dalam sel LP tidak ada unsur subyektif, seperti 
unsur jabatan, pangkat, harta, saudara, maupun  
rasa ewuh pakewuh, semuanya didasarkan pada 
ketentuan dan prosedur yang ada. Namun harus 
diakui  bahwa opini sebagian besar  masyarakat 
berpendapat miring atau mencurigai, khususnya 
terhadap narapidana koruptor, yang menganggap 
adanya perlakuan istimewa terhadap mereka 
dalam penempatannya di sel LP.  Pendapat 
tersebut sah-sah saja karena secara kasat mata 
dalam prakteknya  masih  terlihat para koruptor 
itu sepertinya hanya pindah tidur saja dari 
rumah ke LP. Mereka dapat menata dan mengisi 
ruangan sel sesuai dengan seleranya sendiri. 
Terungkapnya kasus “hotel prodeo bintang lima” 
di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu 
yang dihuni oleh Artalyta Suryani alias Ayin 
telah memperlihatkan salah satu contoh adanya 
diskriminasi antara penghuni LP yang berharta 
dengan yang miskin11.

Demikian juga ketika Wamenkumham  
Denny Indrayana, saat itu,  melakukan sidak ke 
Lapas Sukamiskin Bandung, ditemukan bahwa 
para narapidana perkara korupsi menempati 
sel-sel mewah dengan fasilitas-fasilitas yang 
tidak sepantasnya diperoleh warga binaan. 
Hal ini menunjukkan masih buruknya kontrol 
dan perbaikan tata kelola LP, termasuk tidak 
berjalannya mekanisme sanksi bagi para sipir 
maupun kepala LP yang turut melanggengkan 
perlakuan istimewa ini. Meski banyak diprotes 
dan dinilai diskriminatif, namun keistimewaan 
yang diterima oleh koruptor masih berlangsung 
hingga saat ini. Keistimewaan yang mereka 
terima antara lain adalah  memiliki dan memakai 
telepon genggam dan laptop di dalam LP, dan 
dapat menerima kunjungan selain di ruang 
besuk bahkan di luar jam besuk/kunjungan12.

Sebetulnya  penempatan narapidana 
koruptor sendirian dalam satu sel di LP 
Sukamiskin, tidak menyalahi aturan yang ada 
karena bangunan gedungnya memang sejak 
awal sudah didesain seperti itu, bahkan kalau 
diisi lebih dari satu orang malah tidak cukup. 
Kondisi bangunan LP semacam LP Sukamiskin 

10 Ibid. 
11 Komisi Hukum Nasional, Arah Pembangunan Hukum Nasional, Kajian Legislasi dan Opini Tahun 2013. (Jakarta: KHN, 2013), hal. 
209.
12 Indonesia Corruption Watch, “Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch: Hentikan Pengistimewaan Koruptor”. (Jakarta: 31 Maret 
2016); lihat juga ”Masih Dapat Banyak Fasilitas di Penjara, Napi Koruptor Duduki Kasta Tertinggi”. Rakyat Merdeka (2 April 2016).
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tidak dijumpai di LP-LP lain di Indonesia.  
Dengan bangunan model satu sel satu orang 
narapidana, menjadikan   LP Sukamiskin  tempat 
yang sangat favorit bagi para koruptor untuk 
dapat menjalani masa pidananya. Hal yang tidak 
boleh dilakukan oleh narapidana adalah jika ia 
membawa peralatan/barang-barang, seperti: 
AC, kulkas, TV, kasur semacam spring bed, HP, 
ke dalam sel. Bila ternyata kemudian ditemukan 
barang-barang tersebut dalam sel, ini pasti 
mengindikasikan adanya kolaborasi yang tidak 
baik dan melanggar aturan yang ada antara 
narapidana dan petugas LP.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh 
ICW pada 6 (enam) kota besar di Indonesia 
terkait pola-pola korupsi di peradilan pada 2001,  
ditemukan paling sedikiit ada 5 (lima) pola 
korupsi yang terjadi di LP atau Rutan, yaitu13:

1. Pemberian dan perlakuan fasilitas khusus 
selama dalam tahanan. Dengan membayar 
sejumlah uang kepada oknum petugas, 
napi akan mendapatkan perlakuan berbeda 
dengan napi lain. Fasilitas khusus juga 
dapat diberikan, misalnya sel tersendiri 
yang terpisah dengan napi lain, makan dan 
minuman yang bergizi, perabotan televisi, 
kulkas, pendingin ruangan, handphone, dan 
sebagainya. Jika disepakati, bahkan ruang 
sel dapat disulap menjadi kantor sementara 
dari napi yang notabene seorang pengusaha.

2. Pemberian jasa keamanan. Secara umum 
kondisi rutan atau lapas di Indonesia tidak 
aman seperti yang dibayangkan. Tidak 
sebandingnya jumlah sipir dengan napi 
menjadikan tindak kekerasan marak terjadi 
di penjara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh 
sejumlah oknum di lingkungan lapas dan 
napi yang dipelihara petugas untuk meminta 
uang jasa keamanan. Jika uang  keamanan 
tidak diberikan, sudah dipastikan ancaman 
kekerasan akan dialami napi.

3. Pemberian izin keluar dari penjara. 
Sebenarnya tidak ada salahnya napi keluar 
dari lapas. Misalnya, untuk berobat atau cuti 
mengunjungi keluarga. Namun, prosedur 
yang harus dipenuhi yaitu adanya izin yang 
diberikan oleh kepala Lapas dan Kakanwil 
Departemen Hukum dan HAM. Hak keluar 

napi itu diatur secara jelas dalam UU Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
(UU Pemasyarakatan). Pasal 14 huruf d 
mengatur hak mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan Pasal 14 huruf j mengatur 
hak cuti mengunjungi keluarga. Misalnya 
menikahkan anak, menikah atau melayat 
keluarga dekat.

4. Pemberian remisi. Salah satu jalan cepat 
yang dapat digunakan napi agar segera 
menghirup udara bebas adalah melalui 
pemberian remisi (pengurangan hukuman). 
Remisi merupakan salah satu hak 
narapidana sebagaimana diatur dalam UU 
tentang Pemasyarakatan. Jika seorang napi 
berkelakuan baik selama di penjara, kepala 
Lapas dapat mengusulkan kepada Menteri 
Hukum dan HAM untuk memberikan remisi 
kepada napi yang bersangkutan.

5. Pungutan untuk tamu atau pengunjung. 
Sudah menjadi rahasia umum ketika ada 
keluarga atau tamu ingin mengunjungi 
napi, ternyata ada pungutan ‘tidak resmi” 
yang seolah-olah telah terstandardisasi. 
Untuk satu kali kunjungan, pengunjung 
yang akan menjenguk sanak saudara dalam 
tahanan/lapas dikenakan biaya antara 
Rp10 ribu hingga Rp50 ribu. Bagi terpidana 
sendiri, petugas lapas juga sering mengutip 
uang, terutama bagi mereka yang diketahui 
menerim sejumlah uang dari sanak 
saudaranya. Tidak hanya uang, makanan 
pun sering diminta oleh penjaga. Dengan 
membayar sejumlah uang suap yang lebih 
besar, bahkan tamu dapat mengunjungi 
napi tanpa terikat jam kunjungan.

Narapidana begitu masuk ke dalam LP 
harus diberi tahu atau diinformasikan  mengenai  
beberapa hal yang terkait dengan kehidupan di 
LP. Dengan begitu mereka akan tahu aturan 
yang ada di LP, termasuk mengetahui apa yang 
menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini jelas 
terlihat dalam ketentuan The Standard Minimum 
Rules for The Treatment of Prisoners (PBB, 1955), 
dalam poin 35 yang menyebutkan:
a. Setiap narapidana pada saat masuk lembaga 

harus diberi informasi tertulis tentang 
peraturan yang mengatur perlakuan bagi 

13 Komisi Hukum Nasional, Arah… Op. Cit. hal. 210-211.
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narapidana pada katagorinya, tindakan 
disiplin yang diberlakukan oleh lembaga 
pemasyarakatan, cara-cara yang diizinkan 
untuk mencari informasi dan mengajukan 
pengaduan, dan hal-hal lain yang diperlukan 
untuk membuatnya dapat memahami, baik 
hak-hak dan kewajibannya dan untuk 
beradaptasi dengan kehidupan di lembaga 
pemasyarakatan.

b. Jika seorang tahanan dan/atau narapidana 
buta huruf, informasi yang disebutkan di 
atas harus disampaikan secara lisan.

Adanya pemberitahuan atau informasi 
tersebut di atas, ternyata  mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kepatuhan tahanan 
dan narapidana dalam melaksanakan pidana/
penahanannya di lapas/rutan karena dengan 
penjelasan tersebut, mereka mempunyai 
keyakinan untuk memperoleh hak-haknya 
secara adil pasti. Akan tetapi sebaliknya akan 
mempunyai pengaruh negatif manakala informasi 
tersebut, dengan sengaja atau tidak, tidak 
sampai kepada sasaran secara terang dan jelas. 
Keadaan yang demikian akan menumbuhkan 
ketidakpastian, sehingga cenderung akan 
menumbuhkan proses supply and demand 
dalam artian yang negatif14.

Sedangkan yang menjadi hak dan kewajiban 
setiap narapidana telah diatur dalam UU 
tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 dari UU 
tersebut menyebutkan bahwa setiap narapidana 
mempunyai hak sebagai berikut: 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama 

atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan 

rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti 

siaran media massa lainnya yang tidak 
dilarang;

g. mendapatkan upah atau premi atas 
pekerjaan yang dilakukan;

h. menerima kunjungan keluarga, penasehat 
hukum, atau orang tertentu lainnya;

i. mendapatkan pengurangan masa pidana 
(remisi);

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi 
termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Sementara itu yang menjadi kewajiban 
narapidana menurut Pasal 15 nya adalah bahwa 
setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib 
program pembinaan dan kegiatan tertentu. 
Dengan adanya jaminan hak dan kewajiban 
narapidana yang jelas, maka mereka tidak 
boleh diperlakukan secara semena-mena yang 
dapat merendahkan harkat dan martabatnya 
sebagai manusia. Mereka harus tetap dibina 
dan dibimbing agar menjadi orang yang baik 
dan kelak dapat hidup normal di tengah-
tengah masyarakat. Terkait pembinaan dan 
pembimbingan narapidana, PP No. 31 Tahun 
1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya 
Pasal 3, menyebutkan, bahwa pembinan dan 
pembimbingan kepribadian dan kemandirian 
meliputi:
a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maaha Esa;
b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
c. intelektual;
d. sikap dan perilaku;
e. kesehatan jasmani dan rohani;
f. kesadaran hukum;
g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
h. ketrampilan kerja;
i. latihan kerja dan produksi.

Sebelumnya dalam Keputusan Menteri 
Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 
tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, 
ruang lingkup pembinaan narapidan yang  
meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan 
kemadirian, diperinci sehingga lebih jelas 
bagiannya, yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
a.  Pembinaan kesadaran beragama;
b.  Pembinaan kesadaran berbangsa dan 

bernegara;

14 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.Cit. hal. 89-90.
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c.  Pembinaan kemampuan intelektual 
(kecerdasan);

d.  Pembinaan kesadaran hukum;
e.  Pembinaanmengintegrasikan diri 

dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi:

a.  Ketrampilan untuk mendukung usaha-
usaha untuk mandiri;

b.  Ketrampilan untuk mendukung usaha-
usaha kecil;

c.  Ketrampilan yang dikembangkan sesuai 
dengan bakatnya masing-masing;

d.  Ketrampilan untuk mendukung usaha-
usaha untuk industri atau kegiatan 
pertanian (perkebunan) dengan 
menggunakan teknologi madya atau 
teknologi tinggi. 

Oleh karena itu, walaupun badan dan 
kebebasan bergerak para narapidana dibatasi, 
mereka tetap mendapat pembinaan dan 
pembimbingan,  termasuk mengembangkan 
kreativitas sesuai bakat dan minatnya, dan 
pihak LP harus memfasilitasi atau menyediakan 
sarana dan prasarana yang mereka perlukan. 
Narapidana yang punya bakat main musik akan 
disediakan alat musik dan terus dilatih agar 
dapat menjadi musisi terkenal. Mereka yang 
punya bakat menari  akan terus dilatih agar 
dapat menjadi penari yang terkenal. Mereka 
yang punya minat di bidang pertukangan atau 
perbengkelan akan dilatih oleh tenaga instruktur 
yang didatangkan dari luar. Bahkan narapidana 
yang belum terlihat bakatnya juga akan terus 
dibina dan dilatih sampai mereka menguasai 
ketrampilan tertentu sebagai bekal apabila 
mereka ke luar dari LP. Para narapidana juga 
tetap diberi kebebasan untuk menjalankan 
ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut 
dan mendapat bimbingan atau siraman rohani 
dari rohaniwan.

Untuk berhasilnya pembinaan dan pelatihan 
tersebut, pihak LP harus dapat membuat 
program yang jelas dan terukur sehingga dapat 
memberdayakan kemampuan dan ketrampilan 
yang dimiliki oleh narapidana. Dengan jumlah 
narapidana yang cukup banyak, sekitar 125.000 
orang  di seluruh Indonesia, LP sesungguhnya 
memiliki aset sumber daya manusia yang secara 
kuantitas sudah lebih dari cukup. Sedangkan 
untuk meningkatkan  kualitasnya, pihak LP 

dapat membuka peluang kerja sama, khususnya 
terkait dengan pembinaan kemandirian, baik 
berupa usaha mandiri, industri kecil, kegiatan 
pertanian, perkebunan maupun kegiatan lain 
sesuai dengan bakat dan minat masing-masing 
narapidana.

Namun pelaksanaan beberapa program 
kegiatan dan hak narapidana di dalam LP, 
khususnya  bagi narapidana koruptor, akan 
mengalami hambatan/kendala atau bahkan 
tidak berjalan sama sekali. Seorang narapidana 
koruptor tidak mungkin  dilatih untuk menjadi 
montir motor/mobil,  tukang kayu,   tukang las, 
pelukis, petani, peternak sapi, peternak ikan, 
karena mereka  sudah tidak memerlukan lagi 
ketrampilan seperti itu. Kegiatan semacam itu 
hanya dilakukan oleh narapidana biasa yang 
melakukan tindak pidana konvensional, seperti 
pembunuhan, penjambretan, penipuan, dan  
pencurian. Sedangkan narapidana koruptor 
di dalam LP biasanya hanya menginginkan 
pemenuhan haknya yang berupa kunjungan 
keluarga, penasehat hukum, dokter pribadi, dan 
rohaniwan. Selain itu, para narapidana koruptor 
akan menghabiskan waktunya di dalam LP 
dengan membaca buku, menulis, memperdalam 
ilmu agama dengan membaca kitab suci,  diskusi 
atau sekedar mengobrol dengan temannya 
sesama narapidana koruptor, dan berolah raga 
seperlunya.

Dengan adanya kondisi seperti itu, LP 
yang hanya/banyak dihuni oleh narapidana 
koruptor, seperti LP Sukamiskin di Bandung,  
sesungguhnya mengemban tugas yang lebih 
ringan jika dibandingkan dengan LP yang banyak 
dihuni oleh narapidana biasa. Para petugas  LP 
nya tidak perlu susah payah membina atau 
melatih mereka karena narapidana  koruptor 
itu bukanlah orang-orang biasa, mereka rata-
rata mempunyai kemampuan intelektual/
pengetahuan yang tinggi/luas, termasuk juga 
pengetahuan di bidang agama. Selain itu, 
mereka juga rata-rata sudah terbiasa dengan 
gaya hidup yang mapan atau bahkan mewah. 
Sedangkan di sisi lain, para sipir yang seharusnya 
memberikan pembinaan atau pelatihan kepada 
narapidana koruptor rata-rata mempunyai 
pengetahuan yang pas-pasan saja. Hal lainnya 
yang meringankan  petugas LP adalah sangat 
kecil/tidak mungkinnya narapidana koruptor 
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berantem/berkelahi dengan narapidana yang 
lain, sehingga petugas tidak perlu mengadakan 
pengawasan yang ekstra ketat. Demikian pula  
pengunjungnya adalah orang-orang yang tidak 
perlu terlalu dicurigai karena biasanya hanya 
keluarga terdekat yang jelas identitasnya 
dan para koleganya saja. Namun di sisi lain, 
petugas LP tersebut  rawan kena suap dari para 
narapidana koruptor. Biar bagaimanapun para 
narapidana koruptor adalah orang-orang yang 
masih mempunyai pengaruh besar terhadap 
masyarakat tertentu dan mereka juga masih 
memiliki harta yang cukup banyak, sehingga 
dapat menyuap petugas bahkan pimpinan LP 
agar mereka mendapat fasilitas atau perlakuan 
yang istimewa, baik dalam menerima tamu 
maupun keluar masuk LP. Sebagai contoh, 
bagaimana seorang Gayus Tambunan yang 
dapat secara leluasa keluar LP untuk  menonton 
pertandingan tenis lapangan, makan-makan di 
luar. Dan terakhir Labora Sitorus yang berbulan-
bulan tidak pernah tidur di LP dengan alasan 
berobat ke dokter.

Dalam kaitan ini, layak  untuk disimak apa 
yang menjadi kajian para ahli kepenjaraan se 
dunia, yang dituangkan dalam The implementation 
of Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners (SMR, PBB:1955) yang menyatakan 
bahwa: “...tujuan-tujuan pemenjaraan sering 
kali berubah arah karena diakibatkan oleh 
pendekatan pengamanan dan alat-alat 
penunjangnya...”.  “...ajaran sosiologis mengenai 
masyarakat penjara telah menunjukkan 
bahwa di penjara dengan peraturan-peraturan 
keamanan yang maksimum terdapat suatu 
pertumbuhan kehidupan yang menghambat 
kemungkinan terjadi integrasi narapidana 
kembali ke masyarakat”.    “... sebaliknya 
pertumbuhan kehidupannya kerapkali dapat 
membuat tumbuhnya sifat-sifat kelainan pada 
narapidana, dengan lebih memperlihatkan ciri-
ciri persamaannya dengan pola-pola penjahat 
serta ciri-ciri perbuatan jahatnya”15. 

Untuk menghindari atau paling tidak 
meminimalisir terjadi pengaruh negatif tersebut, 
para petugas LP harus memiliki integritas, 

rasa kemanusiaan, kapasitas keahlian dan 
kesesuaian pribadi petugas dengan pekerjaan 
(bahwa pekerjaannya itu merupakan panggilan 
hidupnya)16. Kecuali itu, calon petugas LP harus 
lulus ujian baik teori maupun praktek. Demikian 
pentingnya ujian bagi para calon sipir penjara, 
maka The Standard Minimum of Rules for the 
Treatmen of Prisoners (PBB, 1995) dalam poin 47 
menyebutkan:
a. Petugas lembaga pemasyarakatan harus 

memiliki standar pendidikan dan kecerdasan 
yang memadai.

b. Sebelum mulai melaksanakan tugas, 
petugas harus diberi pelatihan tentang tugas 
khusus dan umum dan diwajibkan untuk 
lulus ujian teori maupun praktek.

c. Setelah mulai melaksanakan tugas dan 
selama karir kerja, petugas harus tetap 
mempertahankan dan meningkatkan 
pengetahuan dan kapasitas keahlian 
mereka dengan cara menghadiri pelatihan 
yang diadakan di tempat kerja yang 
diselenggarakan pada jarak waktu yang 
sesuai17.

Namun dalam konteks Keindonesiaan 
dan kekinian, transformasi kebijakan 
pemasyarakatan belum dapat dilaksanakan 
sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan dan 
pelatihan bagi calon petugas pemasyarakatan 
tidak terpogram sebagaimana mestinya. Diklat 
calon petugas, selama ini dilaksanakan secara 
informal atas inisiatif kalapas/karutan, itupun 
hanya sekedar latihan baris berbaris, yang 
tujuannya hanya sekedar agar ketika mereka 
berpakaian dinas tidak bersikap loyo, tapi 
sigap tegas (samapta) sebagaimana layaknya 
sikap petugas yang berpakaian dinas. Pernah 
pada tahun 2005, ada program pendidikan dan 
latihan calon petugas yang serentak dilakukan 
oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham 
yang menerima petugas baru. Pendidikan ini 
dianggarkan di dalam daftar isian pelaksanaan 
anggaran (DIPA). Namun kegiatan tersebut hanya 
berlangsung beberapa saat. Seolah-olah setiap 
kegiatan tergantung dari kebijakan pimpinan. 
Ganti pimpinan ganti kebijakan, tidak terpola 

15 Ibid. 82.
16 Dindin Sudirman, Realitas Sosial Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dalam Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan, Anatomi 
Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. (Jakarta: Center for Detention Studies, 2015), hal. 93
17 BPHN, Op.Cit., hal. 86-87
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dengan konsisten18. 

Sebaiknya pendidikan dan pelatihan bagi 
petugas LP harus beda dengan PNS yang lain. 
Calon petugas LP tidak  dididik  berorientasi 
menjadi pemimpin, tetapi betul-betul dididik 
untuk menjadi petugas LP yang profesional dan 
mempunyai integritas tinggi. Persoalan apakah 
ia nantinya akan menjadi seorang pemimpin, 
sangat tergantung bagaimana ia dalam 
menjalankan tugasnya.

Kemudian dalam menghadapi dilema 
mandulnya fungsi LP, khususnya terkait 
narapidana koruptor, pihak LP harus dapat 
mengambil kebijakan atau terobosan. 
Narapidana koruptor dapat diberdayakan 
sesuai dengan kemampuan atau keahliannya 
sehingga bermanfaat bagi narapidana yang 
lain. Sebagaimana yang pernah ditempuh oleh 
LP di Nusakambangan ketika Bob Hasan, saat 
itu sedang menjalani pidana, mengembangkan 
kerajinan batu akik oleh para narapidana lainnya. 
Bob Hasan membantu pengadaan alat penggosok 
batu dan sekaligus membantu pemasarannya. 
Dengan kegiatan tersebut, narapidana lainnya 
dapat memperoleh ketrampilan menggosok batu 
akik dan sekaligus penghasilan dari penjualan 
batu akik. Namun sayang kegiatan itu tidak 
berlangsung lama karena setelah Bob Hasan 
keluar dari LP, kegiatan penggosokan batu akik 
menjadi macet tidak beroperasi lagi. Demikian 
juga narapidana koruptor  lainnya yang 
mempunyai keahlian  berbahasa Inggris, dapat 
diminta oleh LP untuk menjadi guru pengajar 
bahasa Inggris bagi narapidana lainnya.

Namun persoalannya akan berbeda ketika  
LP hanya di huni oleh narapidana koruptor, 
tentu mereka tidak dapat diberdayakan untuk 
kemanfaatan bagi narapidana yang lain. Dalam 
hal terjadi demikian, maka narapidana koruptor 
dapat diberdayakan untuk memberikan  
pengajaran, seperti matematika dan bahasa 
Inggris, kepada sesama narapidana koruptor, 
maupun justru kepada petuga LP itu sendiri. 
Apakah mungkin pihak LP meminjamkan/
membawa keluar narapidana koruptor ke LP 
lain untuk memberikan pengajaran kepada 
narapidana di LP tersebut? Ternyata di samping 

mengandung risiko yang tinggi dan dapat 
menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah 
masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM No, 12 Tahun 2016 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar 
Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan, hal 
tersebut tidak dapat dilakukan. Pasal 7 ayat (1)     
huruf a Peraturan Menteri tersebut menyebutkan: 
Izin keluar sebagaimana dimaksud Pasal 5 
tidak dapat diberikan kepada narapidana yang 
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika 
dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara dan 
kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, 

Oleh karena itu, ke depan perlu diambil 
kebijakan agar tidak ada lagi LP khusus untuk 
koruptor karena di samping penghuninya tidak 
dapat diberdayakan untuk kemanfaatan bagi 
narapidana yang lain, juga menimbulkan kesan 
diskriminatif. Di samping itu, dengan adanya 
LP khusus untuk koruptor sebetulnya juga 
merupakan bom waktu karena tinggal menunggu 
saatnya saja ada petugas atau pimpinan LP 
tersebut yang berurusan dengan hukum karena 
mereka menerima suap atau gratifikasi dari 
penghuninya untuk mendapatkan berbagai 
fasilitas.

C. Penutup

Sungguh ketika terjadi perubahan nama 
penjara beserta prinsip-prinsipnya menjadi 
LP dengan sistem pemasyarakatan sebagai 
metodenya, tidak pernah terbayangkan kalau 
suatu saat nanti LP  dipenuhi oleh narapidana 
yang berdasi, seperti para koruptor. Narapidana 
yang nota benenya tidak membutuhkan/
memerlukan lagi pembinaan dan pelatihan 
tetapi justru sebaliknya mereka malah menjadi 
pembimbing bagi narapidana yang lain maupun 
para sipir LP. Saat itu hanya terbayangkan oleh 
pencetus ide pemasyarakatan kalau  narapidana 
adalah orang-orang yang berperilaku jahat, 
miskin dan berpendidikan rendah yang harus 
mendapat bimbingan dan pelatihan di dalam LP 
agar mereka kelak menjadi orang yang baik dan 
berguna bagi masyarakat. 

18 Ibid. 87
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Dengan adanya dilema seperti itu, maka 
sudah waktunya agar narapida koruptor 
tidak lagi ditempatkan dalam LP tersendiri 
tetapi mereka ditempatkan dalam LP yang 
juga dihuni oleh narapidana lain, walaupun 
penempatannya dalam sel dapat dipisahkan. Di 
samping itu, pendidikan kepada petugas dan 
pengelola LP harus lebih ditingkatkan, misalnya 
dengan spesialisasi tertentu, agar mereka lebih 
memahami arti pembinaan dan pemasyarakatan. 
Mereka harus lebih banyak mendapat pelatihan, 
bukan dididik menjadi pimpinan atau pejabat 
struktural. Untuk itu, perlu juga adanya 
dukungan dana/anggaran yang mencukupi.
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Abstrak
Partai buruh merupakan salah satu bentuk partai politik yang berkaitan erat dengan isu perjuangan nasib kaum 
buruh. Keberadaan partai buruh ini memiliki sejarah yang panjang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 
Di dalam artikel ini akan dibahas beberapa hal penting terkait dengan eksistensi partai buruh di Indonesia, yang 
ternyata eksistensinya tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah 
yang berkuasa. Juga di dalam artikel ini akan dibahas mengenai arti penting partai buruh di dalam proses 
legislasi di Indonesia, terutama legislasi di bidang perburuhan.

Kata kunci: partai politik, program partai, politik hukum.

Abstract
The labour party is one form of political party which is closely related to the issues of the worker’s struggle of fate. 
The labour party existence has a long history in the constitutional system in Indonesia. This article will discuss about 
few important things related to the presence of the labour party in Indonesia, in fact the existences are strongly 
influenced by the legal policy factor that being implemented by the ruling government. And also, discuss about the 
important meanings of the labour party in the legislation process in Indonesia, especially in the labour legislation.

Key words: political party, platform, legal policy.

A.   Pendahuluan

Buruh merupakan salah satu kelompok 
sosial di dalam masyarakat yang posisinya 
penting sehingga berhasil menarik perhatian 
banyak sarjana. Marx misalnya, telah 
menempatkan buruh dalam posisi sentral kajian 
ekonomi politik yang ia dalami. Bagi Marx, 
sebagaimana disimpulkan oleh Erich Fromm, 
“buruh adalah faktor yang menjembatani antara 
manusia dan alam; buruh menjadi alat manusia 
untuk mengatur metabolismenya dengan alam. 
Buruh adalah ungkapan kehidupan manusia 
dan melalui buruh, hubungan manusia dengan 
alam diubah, sehingga melalui buruh, manusia 
mengubah dirinya.”1

Selain posisinya yang penting tersebut, kaum 
buruh juga menghadapi banyak masalah dalam 

konteks ekonomi, sosial, politik, bahkan hukum. 
Oleh karena itu, tak heran apabila banyak pemikir 
atau filsuf seperti Marx, Friedrich Engels, dan 
Rosa Luxemburg menaruh perhatian yang begitu 
mendalam terhadap masalah perburuhan, dan 
berupaya untuk memikirkan langkah-langkah 
yang perlu diambil untuk membebaskan kaum 
buruh dari penindasan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi 
oleh kaum buruh (permasalahan perburuhan), 
antara lain, meliputi masalah hak-hak buruh 
atas upah, jam kerja yang wajar, masa cuti, 
kondisi tempat bekerja, kepastian status pada 
tempat mereka bekerja, masalah pemutusan 
hubungan kerja (PHK), dan hak untuk berserikat.

Sejalan dengan hal tersebut, dari perspektif 
yuridis, permasalahan perburuhan dapat 

1 Erich Fromm, 2004, Konsep Manusia menurut Marx, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 21-22.



Vol. 13 N0. 03 - September  2016 : 309 - 320

310

pula dipahami dari ketentuan yang ada di 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 22, dan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 
Pasal 1 butir 1-butir 5. Dari ketentuan pasal-
pasal itu dapat dimengerti bahwa permasalahan 
perburuhan dapat timbul juga karena adanya 
perselisihan antara pihak buruh, baik perorangan 
maupun kelompok, dan pihak pengusaha, 
serta bahkan tidak menutup kemungkinan 
timbul perselisihan antara serikat-serikat 
buruh dalam suatu perusahaan, mengenai hak, 
kepentingan, masalah PHK, ataupun masalah 
keserikatburuhan.

Menurut Rieke Diah Pitaloka, beberapa 
permasalahan konkret yang dihadapi oleh kaum 
buruh antara lain yaitu:2

1. Pekerja rumah tangga (PRT), mereka 
menghadapi permasalahan: penganiyaan 
(kekerasan fisik) di tempat mereka bekerja, upah 
yang rendah, tidak ada jaminan sosial, tidak ada 
libur mingguan, tidak ada waktu istirahat, dan 
tidak ada kebebasan berserikat.

2. Buruh migran, mereka menghadapi 
permasalahan: pelecehan seksual, kekerasan, 
upah yang rendah, upah yang tidak dibayar, 
tidak ada hari libur, tidak ada waktu istirahat, 
tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, dan 
tidak dapat berserikat.

3. Buruh formal dan informal, mereka ini 
menghadapi permasalahan: pemberangusan 
serikat pekerja (union busting), intimidasi, 
mutasi, serta PHK terhadap pengurus serikat 
buruh, kriminalisasi terhadap para aktivis buruh, 
pemberlakuan sistem outsourching yang tidak 
sesuai aturan ketenagakerjaan, pemberlakuan 
upah di bawah normatif (upah di bawah Upah 
Minimum Kabupaten/Kota atau Upah Minimum 
Provinsi), tidak diberikannya jaminan sosial 
tenaga kerja yang menjadi hak pekerja, mogok 
kerja buruh yang sah selalu mendapatkan 
perlawanan dengan gugatan PHK dari pihak 

pengusaha, penggunaan “premanisme” pada 
permasalahan ketenagakerjaan, dan lemahnya 
fungsi Pengawas Ketenagakerjaan.

Agar permasalahan perburuhan tersebut 
dapat diselesaikan, maka banyak pranata 
(lembaga) yang telah dibentuk untuk merespons 
(menjawab) permasalahan perburuhan tadi, 
yaitu; pertama, lembaga yang dibentuk 
dengan tujuan khusus sebagai sarana untuk 
menyelesaikan permasalahan perburuhan,3 
seperti halnya lembaga konsiliasi, arbitrase, 
bipartit,4 tripartit,5 mediasi, dan juga Pengadilan 
Hubungan Industrial.6 Kedua, lembaga yang 
dibentuk dengan memiliki beragam fungsi, 
namun salah satu fungsinya secara tidak 
langsung dapat pula diarahkan untuk merespons 
permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh. 
Termasuk ke dalam pengertian lembaga seperti 
ini, antara lain, ialah organisasi buruh (serikat 
buruh), lembaga swadaya masyarakat, dan 
partai politik yang memiliki komitmen terhadap 
permasalahan perburuhan.

Dalam praktik, keberadaan partai politik 
yang memiliki komitmen terhadap kepentingan 
kaum buruh (selanjutnya disebut partai 
buruh), termasuk untuk menyelesaikan 
permasalahan perburuhan sesuai dengan 
fungsi yang dimilikinya, ada yang secara 
eksplisit menggunakan kata “buruh” pada nama 
partainya, tetapi ada juga yang sama sekali tidak 
menggunakan kata “buruh” pada namanya, 
namun dari program-program kerjanya 
sangat terlihat jelas keberpihakannya kepada 
pemenuhan kepentingan kaum buruh. Mengenai 
partai buruh tersebutlah, khususnya yang ada di 
Indonesia, kemudian arah pembahasan (analisis) 
artikel ini diarahkan.

B. Pembahasan

B.1. Memahami Partai Buruh

Sebuah partai politik, termasuk partai 
buruh, sebenarnya memiliki kedudukan yang 
cenderung potensial untuk juga diandalkan 

2 Rieke Diah Pitaloka, “Hari Buruh 1 Mei 2012: Tonggak Gerakan Politik Kaum Buruh dan Pekerja Indonesia,” dimuat dalam <http://
www.riekediahpitaloka.com/release/201204/orasi-kebudayaan-jelang-hari-buruh-internasional/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2012.
3 Lembaga konsiliasi, dan arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian yang bersifat sukarela (voluntary), sedangkan lembaga 
bipartit, mediasi, dan juga Pengadilan Hubungan Industrial merupakan mekanisme penyelesaian yang bersifat wajib (compulsory). 
Marsen Sinaga, 2006, Pengadilan Perburuhan di Indonesia (Tinjauan Hukum Kritis atas Undang-Undang PPHI), Yogyakarta: Perhimpunan 
Solidaritas Buruh dan SCN CREST, hlm. 84.
4 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU. No. 2 Tahun 2004, psl. 3.
5 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU. No. 13 Tahun 2003, psl. 107.
6 Indonesia (a), loc.cit., psl. 5.
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sebagai pranata untuk merespons permasalahan 
perburuhan. Hal itu mengingat sebuah partai 
politik, secara teoretis, bisa memiliki banyak 
fungsi sekaligus.

Menurut Sergiu Gherghina, sebagaimana 
dikutip oleh Moch. Nurhasim, dalam arti 
fungsional, partai politik merupakan alat dari 
representasi penduduk, yang berkompetisi 
dalam pemilihan umum, dipilih oleh para 
pemilihnya berdasarkan tindakan dan kebijakan 
atau program-program yang mereka tawarkan.7 
Berdasarkan arti fungsional dari partai politik 
tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebuah 
partai politik itu setidaknya memiliki 2 (dua) 
fungsi utama penting yang dijalankan sekaligus, 
yaitu; pertama, fungsi mewakili kepentingan 
masyarakat. Fungsi ini dapat disebut pula sebagai 
fungsi artikulasi kepentingan, artinya fungsi 
untuk menyatakan atau mengartikulasikan 
kepentingan tertentu kepada badan-badan politik 
dan pemerintah melalui kelompok-kelompok 
yang mereka bentuk bersama dengan pihak lain 
yang memiliki kepentingan yang sama.8

Tetapi, ada saatnya kelompok-kelompok 
yang ada di dalam masyarakat ternyata memiliki 
kepentingan yang berbeda antara yang satu 
dengan yang lainnya. Dalam keadaan seperti 
itu, maka selanjutnya partai politik akan dapat 
menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk 
mengagregasi kepentingan. Agregasi kepentingan 
merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan 
yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok 
yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-
alternatif kebijaksanaan pemerintah. Dalam 
masyarakat yang demokratik, partai akan 
merumuskan program politik dan kemudian 
dapat menyampaikan usul-usul kepada 
badan legislatif, atau dapat pula diupayakan 
perwujudannya melalui calon-calon yang 
diajukan oleh partai politik untuk jabatan-
jabatan pemerintah.9

Kedua, fungsi agen politik yang berkompetisi 
dalam pemilihan umum. Dalam fungsinya ini, 

partai politik akan menawarkan tokoh dan 
sekaligus program-program kerja. Fungsi partai 
politik dalam menawarkan tokoh merupakan 
fungsi rekrutmen politik.10 Partai politik dapat 
berfungsi untuk mencari dan mengajak orang 
yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan 
politik sebagai anggota partai. Juga diusahakan 
untuk menarik golongan-golongan muda untuk 
dididik menjadi kader yang di masa mendatang 
akan mengganti pimpinan lama. Kemudian, 
kader tersebut bisa saja diikutsertakan bersaing 
dengan partai politik lainnya, antara lain melalui 
mekanisme pemilihan umum, untuk peran-peran 
politik dalam parlemen, dalam kementerian, 
ataupun pemerintahan daerah.11

Sedangkan fungsi partai dalam menawarkan 
program-program yang akan diwujudkan 
merupakan fungsi partai politik sebagai agen 
pembuat kebijaksanaan. Jelas bahwa suatu 
partai politik akan berusaha untuk merebut 
kekuasaan di dalam pemerintahan secara 
konstitusional. Sesudah partai politik itu merebut 
kekuasaan dalam pemerintahan, baik dalam 
bidang eksekutif maupun legislatif, maka dia 
akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya 
dalam membuat kebijaksanaan yang akan 
digunakan dalam suatu pemerintahan.12

Kemudian secara sederhana, jika dicoba 
dibuatkan definisinya, maka partai buruh itu 
dapatlah diartikan sebagai partai politik yang 
program-program politiknya difokuskan kepada 
upaya untuk merealisasikan penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh, 
seperti masalah jam kerja, upah, perlindungan 
hak-hak buruh untuk berserikat, dan lain 
sebagainya. Program-program politik yang 
berkaitan dengan isu perburuhan itu kemudian 
diupayakan perwujudannya terutama melalui 
mekanisme kelembagaan yang konstitusional.

Apabila dilihat dari sudut penggolongan 
partai politik berdasarkan orientasi, maka partai 
buruh ini termasuk ke dalam kategori partai 
politik kepentingan, yaitu partai politik yang 

7 Moch. Nurhasim, 2016, “Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis,” dimuat dalam Moch. Nurhasim, ed., 
Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 17.
8 Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, 2006, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 64-69.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
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dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan 
tertentu, seperti kepentingan kelompok 
petani, buruh, agama, lingkungan hidup, atau 
kepentingan etnis.

B.2.Partai Buruh dalam Lintasan Sejarah 
Ketatanegaraan Indonesia

B.2.1. Sebelum Indonesia Merdeka

Sejarah gerakan buruh di Indonesia tidak 
bisa terlepas dengan sejarah gerakan buruh 
buruh di dunia. Sebagaimana nanti akan 
dijelaskan lebih lanjut, terlihat bahwa ide-
ide untuk memperjuangkan nasib buruh di 
Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-
ide perjuangan buruh yang terjadi di negara-
negara lain, terutama yang ada di Eropa.

Sejarah gerakan buruh dapat ditelusuri 
akarnya sejak mulai permulaan abad ke-14, di 
Inggris. Menurut E.W. Campbell, lahirnya kelas 
buruh pada abad ke-14 ini didorong oleh kondisi 
timbul dan semakin menguatnya merchant 
capitalism, sekaligus menandakan semakin 
merosotnya feodalisme.13 Ciri utama pada masa 
itu, salah satunya, ditandai oleh menguatnya 
kaum saudagar atau pedagang dalam menguasai 
bidang perekonomian di masyarakat.14

Di sisi lain, di masyarakat, timbul pula 
lapisan masyarakat bawah yang tidak memiliki 
modal apa-apa untuk bertahan melangsungkan 
hidup selain hanya mengandalkan tenaga 
mereka untuk menjadi buruh kasar.15 Para 
buruh kasar ini sering menjadi objek penindasan 
karena ketergantungan mereka sebagai “penjual 
tenaga” kepada para pemilik modal (majikan).

Jumlah mereka yang menjadi buruh kasar 
tersebut semakin hari semakin bertambah besar. 
Dan setelah mengalami berbagai dinamika, 
mereka pun akhirnya memiliki kesadaran untuk 
berjuang bagi perbaikan nasib mereka sebagai 
buruh, maka mulailah kemudian timbul upaya 
untuk mendirikan organisasi-organisasi buruh. 
Contohnya ialah mulai dari rencana para buruh 
pabrik tenun di Lancashire, Inggris, yang ingin 

membentuk Grand General Union of the United 
Kingdom pada tahun 1829, pembentukan 
Operative Builders Union pada tahun 1831,16 
hingga ke berdirinya First International 
(International Working Men’s Association, atau 
Serikat Buruh Internasional) pada tahun 1864, 
di London, Inggris.17

Tuntutan-tuntutan untuk pengurangan jam 
kerja menjadi 8 (delapan) jam, peningkatan upah 
yang layak, hingga kebebasan untuk berserikat 
dan berpolitik bagi kaum buruh ialah beberapa 
di antara hasil yang telah dicapai oleh gerakan-
gerakan buruh tersebut di atas, yang sampai 
saat ini masih dapat dirasakan manfaatnya oleh 
kaum buruh sendiri.18

Ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh 
yang terjadi di wilayah Eropa tersebut pada 
perkembangan selanjutnya berhasil menyebar ke 
wilayah Asia, dan bahkan akhirnya sampai juga 
ke Indonesia. Sneevliet mungkin dapat dikatakan 
sebagai orang yang pertama kali membawa dan 
menyebarkan ide-ide gerakan perjuangan buruh 
di Indonesia (dulu Hindia Belanda).

Sneevliet ialah seorang warga negara Belanda 
yang pada awalnya datang ke Hindia Belanda 
untuk mencari pekerjaan, karena kebanyakan 
kantor atau perusahaan swasta di Belanda tidak 
mau menerima aktivis buruh radikal seperti 
dirinya.19 Di Hindia Belanda inilah dia kemudian 
menjalin komunikasi yang intensif dan berhasil 
menggugah pikiran tokoh-tokoh pribumi seperti 
Semaoen serta Darsono dari Semarang, dan 
juga H. Misbach dari Solo. Dari Sneevliet, tokoh-
tokoh tersebut belajar menggunakan teori marxis 
untuk menganalisis realitas sosial yang ada di 
Hindia Belanda.20

Ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh 
cepat menyebar di wilayah Hindia Belanda. 
Hal ini setidaknya disebabkan (didukung) oleh 
beberapa faktor, yaitu:

1. Jumlah buruh yang semakin banyak saat 
itu.21

13 E.W. Campbell, 2004, Meretas Jalan Pembebasan: Lahirnya Gerakan Buruh dan Sosialisme di Eropa, Malang: Kijaru School, hlm. 1. 
Bandingkan dengan Marsen Sinaga, op.cit., hlm. 10. 
14 Ibid., hlm. 2-3.
15 Ibid.
16 Ibid., hlm. 41-42.
17 Ibid., hlm. 62.
18 Alexander Trachtenberg, “The History of May Day,” dimuat dalam <http://www.marxists.org/ subject/mayday/articles/tracht.html>, 
diakses pada tanggal 23 Mei 2012.
19 Ruth T. McVey, 2010, Kemunculan Komunisme Indonesia [The Rise of Indonesian Communism], Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 19.
20 Soe Hok Gie, 1999, Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920, Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm. 26.
21 John Ingleson, 2004, Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial, Jakarta: Komunitas 
Bambu, hlm. 212.
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2. Timbulnya kesadaran dari para buruh 
pribumi akan kondisi eksploitatif tempat 
mereka bekerja dan hidup. Mereka mulai 
percaya bahwa mereka mungkin mampu 
melakukan sesuatu untuk merespons 
kondisi tersebut.22

3. Kondisi sosial dan ekonomi yang pelik dari 
para buruh pribumi saat itu.23 Bahkan 
secara politis mereka juga tertekan karena 
Hindia Belanda masih berada di dalam 
jajahan Belanda.

4. Kondisi sosial, ekonomi, dan politis 
tersebut menimbulkan perasaan senasib 
sepenanggungan (solidaritas) di kalangan 
buruh pribumi.24 Solidaritas yang ada 
itu juga dipengaruhi oleh karakter suka 
bergotong-royong (ikatan kekerabatan) yang 
melekat pada kelas buruh yang berasal dari 
desa-desa.25

5. Sudah mulai ada tokoh-tokoh dari kalangan 
pribumi yang juga aktif berupaya melakukan 
perorganisasian kesadaran kaum buruh 
di Hindia Belanda, seperti misalnya 
yang dilakukan oleh Semaoen, dan R.M. 
Soerjopranoto “Si Raja Mogok.” 

Keinginan untuk memperjuangkan nasib 
buruh tentunya tidak hanya berhenti sampai 
di tingkatan ide, karena hal itu ternyata juga 
diupayakan terwujud menjadi sesuatu yang 
lebih konkret, yaitu dalam bentuk wadah 
organisasi dan aksi-aksi. Pada tahun 1905, 
dibentuklah Vereeniging van Spoor-en Tramweg-
Personeel (VSTP, atau Serikat Buruh Kereta Api 
dan Kereta Listrik), di Semarang, Jawa Tengah, 
yang merupakan organisasi buruh yang pertama 
di Indonesia.26 Setelah itu, muncul beragam 
organisasi buruh, seperti Perserikatan Pegawai 
Pegadaian Bumiputra (PPPB),27 Perhimpunan 
Kaum Buruh dan Tani (PKBT), Persatuan 
Pergerakan Kaum Buruh (PPKB), dan masih 
banyak organisasi buruh lainnya. Sebagai 
organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan 

nasib buruh di Hindia Belanda sering kali mereka 
melakukan aksi-aksi perlawanan dalam bentuk 
pemogokan.

Organisasi dalam bentuk partai politik 
yang mempunyai program perjuangan untuk 
membebaskan nasib kaum buruh baru terbentuk 
pada tahun 1920, yaitu dengan berdirinya 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Fenomena baru 
berdirinya organisasi dalam bentuk partai politik 
pada kurun waktu tahun 1920-an ini berkaitan 
erat dengan politik hukum yang diberlakukan 
oleh pemerintah kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda pernah 
melarang hak untuk berorganisasi politik 
melalui Pasal III Regeringsreglement, yang 
menjadi konstitusi daerah koloni sejak tahun 
1854. Kemudian melalui Pasal 68c Hukum 
Desentralisasi Tahun 1903 larangan tersebut 
diubah, sehingga organisasi-organisasi dapat 
dibentuk dan dapat mengadakan pertemuan 
serta menjalankan aktivitas politik seperti untuk 
merekomendasikan wakil-wakil mereka untuk 
duduk di dewan lokal dan regional.

Pada tahun 1915, Gubernur Jenderal 
Van Limburg Stirum kemudian berinisiatif 
untuk mengadakan perubahan pada iklim 
politik di Hindia Belanda. Begitu pun dengan 
keadaan di Negara Belanda, ada upaya-upaya 
untuk mempengaruhi Parlemen Belanda agar 
menyetujui untuk mengakui hak mengadakan 
perkumpulan politik di dalam wilayah Hindia 
Belanda. Upaya itu salah satunya dilakukan 
oleh Th. B. Pleitje yang menjabat sebagai 
Menteri Tanah Jajahan. Tetapi, keinginan untuk 
mengadakan perubahan iklim politik di Hindia 
Belanda baru benar-benar dilaksanakan pada 
tahun 1919.28

Kembali ke persoalan berdirinya partai 
politik yang menjadikan isu perburuhan sebagai 
salah satu program politiknya, maka PKI ini 
sendiri sebenarnya merupakan kelanjutan dari 
Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV, 

22 Ibid.
23 Ibid., hlm. 2.
24 Ibid., hlm. 10-11.
25 Soe Hok Gie, op.cit., hlm. 86-87.
26 John Ingleson, op.cit., hlm. 37 dan 212. Lihat juga Ruth T. McVey, op.cit., hlm. 22.
27 PPPB merupakan salah satu organisasi buruh yang terbesar pada masa kolonial. Anggotanya mencapai sekitar 5.000 (lima ribu) 
orang. Pada tahun 1922, PPPB berhasil mengorganisasikan pemogokan terbesar pertama di Hindia Belanda. Soegiri DS. dan Edi Cahyono, 
2003, Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru, Jakarta: Hasta Mitra, hlm. 78-79.
28 Takashi Shiraishi, 1997, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 [An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 
1912-1926], Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 127.
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atau Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia 
Belanda) yang telah ada sebelumnya yang juga 
mempunyai tujuan untuk mengorganisasikan 
perjuangan pembebasan kaum buruh (kaum 
proletar) di Hindia Belanda.29

Memang secara eksplisit nama PKI ini 
tidak mencantumkan kata “buruh” pada nama 
partainya, tapi apabila disimak dari program 
perjuangan politiknya, maka jelas PKI ini 
pada awal-awal pembentukannya ditujukan 
sebagai partai politik yang bertujuan untuk 
membebaskan kaum buruh. Program pertama 
mereka yang terkait dengan nasib buruh, antara 
lain, ialah mengupayakan perbaikan legislasi di 
bidang perburuhan, tuntutan 8 (delapan) jam 
kerja per hari, perlindungan terhadap buruh 
anak serta perempuan, dan asuransi sosial bagi 
kaum buruh.30

B.2.2.Masa Kemerdekaan dan Berkuasanya 
Orde Lama

Pada kurun waktu tahun 1940-an, semakin 
banyak bermunculan partai politik yang 
dibentuk dengan tujuan yang diarahkan kepada 
semangat untuk memperjuangkan nasib buruh 
namun dengan juga mengaitkannya dengan isu 
pembebasan nasional (kemerdekaan Indonesia) 
dari tangan penjajah.

Beberapa contoh dari partai-partai politik 
tersebut di antaranya yaitu Partai Buruh 
Indonesia (PBI) pada mulanya ialah organisasi 
yang bernama Barisan Buruh Indonesia (BBI) 
yang didirikan pada tanggal 15 September 
1945. BBI merupakan organisasi buruh yang 
tugas-tugasnya ialah untuk membantu proses 
perjuangan Indonesia. Pada kongres BBI di 
Solo pada bulan November 1945, setelah 
melalui perdebatan karena adanya isu akan 

diselenggarakannya pemilihan umum pada 
bulan Januari 1946, BBI berubah menjadi PBI. 
Maksudnya, ialah agar partai ini juga dapat 
ikut serta dalam pemilihan umum yang akan 
diselenggarakan kelak.31

Kemudian, berdiri pula Partai Buruh 
Merdeka (PBM). PBM dapat dianggap sebagai 
wujud kritik dari keberadaan PBI yang 
dianggap telah menyimpang dari cita-cita untuk 
memerdekakan secara total Republik Indonesia, 
karena PBI mendukung Perundingan Linggajati.32 

Sjamsu, yang merupakan tokoh pendiri PBI, 
bersama dengan Soedijono, dan Rachmat yang 
juga merupakan tokoh-tokoh PBI, setelah keluar 
dari PBI, akhirnya pada tanggal 28 Januari 
mendirikan PBM, di Solo. Program mendesak 
dari PBM, antara lain, ialah memobilisasi rakyat 
secara total untuk mempertahankan Negara 
Kesatuan, penyusunan kembali pemerintahan 
yang sejalan dengan Proklamasi serta Undang-
Undang Dasar, dan perbaikan nasib kaum buruh 
serta tani.33

Selanjutnya ada lagi yang disebut sebagai 
Partai Rakyat Djelata. Partai Rakyat Djelata 
didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, awalnya 
sebagai Persatuan Rakyat Djelata. Partai Rakyat 
Djelata ini didasarkan atas “kedjelataan” 
(keproletaran), sekaligus hendak melawan siapa 
saja yang hendak merusak Republik Indonesia. 
Dalam program perjuangannya, Partai Rakyat 
Djelata menyebut diri mereka sebagai partai 
politiknya kaum proletar atau marhaen, yang 
ingin mempunyai hubungan erat dengan 
organisasi-organisasi seperti serikat buruh, 
serikat tani, dan harus menguasai organisasi-
organisasi pertahanan pemerintah serta negara.34 
Partai Rakyat Djelata ini juga sangat menentang 
Perundingan Linggajati.35

29 Ruth T. McVey, op.cit., hlm. 43.
30 Ibid., hlm. 56.
31 Soe Hok Gie, 1997, Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948, Yogyakarta: Bentang 
Budaya, hlm. 79-80.
32 Perundingan Linggajati (Perundingan Linggarjati) ialah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. 
Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta, pada 15 November 1946. Hasil perundingan terdiri dari 17 (tujuh belas) 
pasal, yang antara lain berisi: Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura; Belanda 
harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949; Belanda dan Indonesia sepakat membentuk 
Negara Republik Indonesia Serikat (RIS); dan dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran 
Indonesia-Belanda dengan Mahkota Negeri Belanda sebagai Kepala Uni. Theophillus Fremaronomo Waluyo, dan Shohib Masykur, 2012, 
“Mendajung antara Dua Karang: Pondasi Politik Luar Negeri Indonesia,” dimuat dalam Jurnal Diplomasi, Vol. 4, No. 1: 139-140. Lihat 
juga Harry A. Poeze (a), 2009, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid II: Maret 1946-Maret 1947, Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia dan KITLV-Jakarta, hlm. 256-257.
33 Harry A. Poeze (b), 2010, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid III: Maret 1947-Agustus 1948, Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia dan KITLV-Jakarta, hlm. 74-75.
34 Harry A. Poeze (a), op.cit., hlm. 347-348.
35 Ibid., hlm. 262.
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Selain partai-partai tersebut, masih terdapat 
partai politik lainnya yang juga hadir di dalam 
situasi politik dan ketatanegaraan pada kurun 
waktu tahun 1940-an ini, seperti halnya PKI 
yang telah lebih dulu ada, dan Partai Murba. 
Kedua partai politik ini, walaupun dalam derajat 
yang berbeda, tetap fokus menggarap proletariat 
di kota dan perkebunan sebagai bagian dari 
program perjuangan (platform) mereka.36

Kehidupan partai politik di Indonesia 
mulai semarak lagi sejak adanya Maklumat 
Pemerintah Tahun 1945 tentang Pembentukan 
Partai-Partai Politik, yang ditandatangani oleh 
Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad 
Hatta pada tanggal 3 November 1945.37 
Maklumat itu merupakan regulasi pertama di 
bidang kepartaian di Indonesia setelah merdeka 
yang telah melahirkan sistem multipartai. Ada 
banyak partai politik yang dibentuk oleh rakyat 
berdasarkan maklumat itu, tidak terkecuali 
partai politik yang mengusung isu perburuhan 
dalam platform mereka (partai buruh).

Partai-partai politik yang dibentuk 
berdasarkan Maklumat Pemerintah Tahun 
1945 diarahkan oleh pemerintah agar mereka 
dapat ikut serta dalam pemilihan anggota badan 
perwakilan rakyat. Salah satu butir dari Maklumat 
Pemerintah Tahun 1945 menyebutkan bahwa 
“…Pemerintah berharap supaya partai-partai 
itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan 
pemilihan anggota badan-badan perwakilan 
rakyat pada bulan Januari 1946.”

Berdasarkan maklumat itu berdirilah 
secara resmi partai-partai politik, yang sampai 
dengan bulan Januari 1946 telah berjumlah 10 
(sepuluh) partai politik, yang terdiri dari: Partai 
Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), PKI, PBI, 
Partai Rakyat Djelata, Partai Kristen Indonesia 
(Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai 
Rakyat Sosialis (PRS), Partai Katolik Republik 
Indonesia (PKRI), Persatuan Rakyat Marhaen 
Indonesia (Permai), dan Partai Nasional Indonesia 
(PNI).

David Reeve menyebutkan bahwa sebenarnya 
jumlah partai yang berdiri berdasarkan 

Maklumat Pemerintah Tahun 1945 bukan hanya 
10 (sepuluh) partai politik, melainkan jauh lebih 
banyak, karena selain muncul beberapa partai 
politik kecil, partai-partai politik yang telah 
dilumpuhkan pada zaman Jepang juga bangkit 
kembali. Jumlah partai politik yang berdiri pada 
bulan November sampai dengan Desember 1945 
mencapai 35 (tiga puluh lima) partai politik.38

Pada tahun 1955 diselenggarakanlah 
pemilihan umum yang pertama kali sejak 
kemerdekaan Indonesia. Pemilihan umum 
itu diikuti oleh banyak partai politik, dan 
dimaksudkan untuk mengisi keanggotaan DPR 
dan Dewan Konstituante. Namun demikian, 
pada saat memasuki proses pemilihan umum 
tahun 1955, tidak banyak partai buruh yang 
ikut serta menjadi kontestan pada pemilihan 
umum itu. Hanya ada beberapa partai politiknya 
kaum buruh pada pemilihan umum tahun 1955 
tersebut, yaitu: PKI, Partai Murba, dan Partai 
Buruh.

B.2.3. Masa Orde Baru

Setelah meletus peristiwa 30 September 1965, 
aktivitas politik di Indonesia mulai mengalami 
pembatasan. Perlahan-lahan mulai dijalankan 
politik hukum kepartaian yang menyederhankan 
jumlah partai politik, dan tentunya hal ini juga 
berdampak pada keberadaan partai buruh di 
Indonesia.

Pada awal masa Orde Baru, partai politik 
diberi kesempatan untuk bergerak leluasa, tetapi 
kesempatan itu hanya berlangsung kurang lebih 
5 (lima) tahun sejak Soeharto mulai berkuasa. 
Setelah diadakannya pemilihan umum tahun 
1971, yang membuat Golongan Karya (Golkar) 
menjadi pemenang pertama dan disusul 
kemudian oleh 3 (tiga) partai politik besar yaitu 
Partai NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-
partai politik harus menerima kenyataan bahwa 
peranan mereka dalam decision-making process 
untuk sementara waktu akan dibatasi.39

Kemudian penyederhanaan sistem 
kepartaian secara nyata telah dituangkan dalam 
bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 
tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang 

36  Herbert Feith, 1999, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 13.
37  Miftah Thoha, 2005, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 115.
38  Ibid., hlm. 46.
39  Miriam Budiarjo, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 172.
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kemudian diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1985. Peraturan itu telah 
memberikan dasar yuridis bagi fusi partai politik 
di Indonesia.40

Dengan penyederhanaan jumlah partai 
politik, pemerintahan Presiden Soeharto hanya 
mengakui 3 (tiga) organisasi sosial politik, 
yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar. 
PPP merupakan fusi dari partai-partai politik 
yang berasaskan Islam, yaitu: Partai NU, 
Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), 
dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia (Perti). PDI 
merupakan fusi dari partai-partai politik: PNI, 
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 
(IPKI), Murba, Parkindo dan Partai Katolik.

Keadaan tersebut di atas diperparah 
lagi dengan politik hukum perburuhan yang 
dijalankan oleh rezim Orde Baru. Politik hukum 
perburuhan pada masa Orde Baru secara ketat 
membatasi aktivitas politik kaum buruh. Politik 
hukum perburuhan pada masa Orde Baru ini, 
secara lebih rinci, berisikan hal-hal sebagai 
berikut:41

Pertama, kebijaksanaan pemerintah dalam 
kaitannya dengan upaya mempertahankan 
bentuk serikat buruh yang tunggal (single 
union) sejak tahun 1973. Kedua, kebijaksanaan 
pemerintah dalam kaitannya dengan upaya 
untuk menciptakan hubungan perburuhan 
yang harmonis melalui doktrin Hubungan 
Perburuhan Pancasila (HPP) sebagai dasar 
hubungan perburuhan yang tidak mengenal 
hak mogok. Ketiga, kebijaksanaan pemerintah 
dalam kaitannya dengan upaya untuk melarang, 
mencegah, ataupun menanggulangi pemogokan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, rezim Orde 
Baru sering menekan gerakan-gerakan buruh 
dengan menggunakan isu bahaya laten komunis.

Pada prinsipnya, pada masa pemerintahan 
Presiden Soeharto ini gerakan-gerakan yang ada 
di dalam masyarakat, termasuk tentunya gerakan 
buruh, ditiadakan peran politiknya. Tujuannya 
jelas ialah untuk menciptakan stabilitas politik 
dan stabilitas ekonomi rezim Orde Baru.42 

Jadi dengan demikian, partai buruh yang 
telah ada pada masa Orde Lama dipaksa melebur 
ke dalam partai-partai politik yang diakui oleh 
pemerintah Orde Baru, dan khusus untuk PKI, 
partai politik ini dibubarkan serta dilarang 
keberadaannya melalui Surat Keputusan Nomor 
1/3/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis 
Indonesia. Sehingga dengan demikian, partai 
yang mengusung “ideologi kaum buruh” untuk 
sementara mengalami keadaan “mati suri.”

Pada masa Orde Baru, sebenarnya masih 
tetap ada upaya yang dilakukan oleh beberapa 
aktivis politik untuk tetap mengangkat isu-
isu perburuhan. Namun hal itu dengan cepat 
dibungkam oleh pihak penguasa Orde Baru. 
Sebutlah misalnya seperti yang dilakukan oleh 
para aktivis dari Partai Rakyat Demokratik 
(PRD) yang melalui organisasi Pusat Perjuangan 
Buruh Indonesia (PPBI) aktif memperjuangkan 
isu perburuhan sejak tahun 1994.43 Merekapun 
pada akhirnya harus mengalami penangkapan, 
pembubaran, dan pelarangan dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 210-221 Tahun 1997 tentang 
Pembubaran dan Pelarangan Organisasi Partai 
Rakyat Demokratik.

B.2.4. Era Reformasi

Memasuki era reformasi, yang ditandai 
dengan tumbangnya Presiden Soeharto yang 
telah berkuasa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, 
politik hukum kepartaian mulai membuka keran 
bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan 
beragam partai politik. Dan tampaknya, 
peluang yang disediakan melalui politik hukum 
kepartaian pada masa reformasi itu tidak disia-
siakan oleh para aktivis politik, termasuk para 
aktivis buruh.

Secara yuridis, persyaratan untuk 
mendirikan partai politik sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, 
yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik yang kemudian diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, relatif 

40 Ramly Hutabarat, 2005, Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997), Jakarta: Pusat 
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 94.
41 Aloysius Uwiyono, 2001, Hak Mogok di Indonesia, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 107.
42 Ibid., hlm. 109.
43 Partai Rakyat Demokratik, 1999, Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk, tanpa keterangan kota penerbit: 
PRD, hlm. 18.
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mudah dan mendukung berjalannya sistem 
multipartai di Indonesia.

Pada pemilihan umum tahun 1999, 
pemilihan umum pertama di masa reformasi, 
telah terdapat beberapa “partainya kaum buruh” 
yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, 
yaitu misalnya PRD, Partai Solidaritas Pekerja 
Seluruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, 
Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Pekerja 
Indonesia. Walaupun namanya memang tidak 
secara eksplisit mencantumkan kata “buruh,” 
namun di dalam program partainya PRD telah 
memperlihatkan kepedulian terhadap nasib 
kaum buruh. Setidaknya hal yang demikian 
dapat dilihat dari program perjuangan PRD 
yang antara lain mencantumkan program 
perlindungan bagi kaum buruh dari perlakuan 
diskriminatif, dan jaminan bagi kaum buruh 
untuk dapat berpartisipasi dalam perumusan 
kebijakan-kebijakan yang menyangkut nasib 
buruh.44

Ironisnya partai-partai buruh tersebut 
ternyata tidak berhasil memperoleh kursi 
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).45 Dan 
memasuki pemilihan umum tahun 2004, jumlah 
partai buruh yang resmi ikut menjadi perserta 
mengalami penyusutan, hanya 1 (satu) partai, 
yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat. Partai 
buruh lainnya, seperti Partai Buruh Indonesia, 
Partai Buruh Nasional, Partai Pekerja Indonesia, 
Partai Perjuangan Pelajar dan Pekerja, Partai 
Solidaritas Pekerja, dan Partai Solidaritas Pekerja 
Seluruh Indonesia dibatalkan sebagai badan 
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2002 tentang Partai Politik. Sedangkan 
Partai Kongres Pekerja Indonesia, dan Partai 
Tenaga Kerja Indonesia tidak lolos verifikasi 
Komisi Pemilihan Umum.46

Pada pemilihan umum tahun 2009 tercatat 
hanya tinggal 1 (satu) partai buruh saja yang 
berhasil menjadi peserta dalam pemilihan 
umum, yaitu Partai Buruh. Bahkan Partai 
Buruh ini harus terhambat keikutsertaannya, 

dan baru setelah melalui proses gugatan di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Partai 
Buruh berhasil menjadi kontestan dalam 
pemilihan umum tahun 2009.46 Sedangkan 
untuk pemilihan umum tahun 2014, tidak 
ada satupun partai kaum buruh yang berhasil 
menjadi peserta pemilihan umum.

Namun, upaya untuk membangun partai 
politik yang relatif kuat dan yang diperuntukkan 
bagi perjuangan kesejahteraan buruh tidak 
pernah berhenti. Salah satu upaya tersebut 
masih dapat dilihat pada saat para aktivis 
buruh progresif dari beberapa provinsi 
kembali melakukan konsolidasi politik dengan 
membentuk organisasi yang disebut Unifikasi 
Kiri. Selanjutnya, Unifikasi Kiri ini melahirkan 
organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) 
pada pertemuan nasional tahun 2004, di 
Solo,47 dan kemudian setelah melalui beberapa 
dinamika organisasi, berubah lagi menjadi Partai 
Rakyat Pekerja (PRP).48

Dengan demikian, untuk pemilihan umum 
tahun 2019 nanti, tidak menutup kemungkinan 
akan tetap ada upaya dari para aktivis untuk 
membentuk dan mengikutsertakan kembali 
partai buruh dalam kompetisi politik tersebut. 
Misalnya saja Anwar Ma’ruf, seorang aktivis 
buruh, dia telah mengisyaratkan bahwa 
setidaknya akan ada beberapa partai buruh 
lagi yang sedang disiapkan untuk menghadapi 
pemilihan umum tahun 2019.49

B.3. Arti Penting Keberadaan Partai Buruh

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
produk legislasi (undang-undang) dihasilkan 
oleh fungsi legislasi yang prosesnya berada di 
tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Presiden secara bersama-sama (Pasal 5 ayat (1) 
dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945).50

Baik DPR maupun Presiden dalam 
pengertian lembaga, serta hubungan di antara 
kedua lembaga itu, pada hakikatnya merupakan 

44 “Program dan Strategi Perjuangan PRD,” dimuat sebagai lampiran dalam Miftahuddin, 2004, Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan 
Tirani, Depok: Desantara, hlm. 285. 
45 Komisi Pemilihan Umum, “Pemilu 1999,” dimuat dalam <http://www.kpu.go.id/index.php?option =com_content&task=view&id=42>, 
diakses pada tanggal 21 Mei 2012.
46 Tim Litbang Kompas, 2004, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 
457-495.
47 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor: 104/G/2008/PTUN.JKT.
48 Anwar Ma’ruf, 2015, “Gerakan Sosial Harus Membangun Partai Politik Sendiri,” dimuat dalam Jurnal Indoprogress, Vol. 2, No. 4: 97.
49 Ibid., hlm. 98.
50 Ibid., hlm. 99 dan 101.
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bentuk-bentuk konkret dari apa yang disebut 
sebagai suprastruktur politik. Khususnya untuk 
DPR, maka keanggotaannya diisi dari kalangan 
partai politik, yang merupakan salah satu bentuk 
dari infrastruktur politik.

Idealnya, di dalam sebuah negara yang 
demokratis, suprastruktur politik dan 
infrastruktur politik saling berinteraksi. 
Infrastruktur politik akan memberikan masukan 
(input) yang berupa dukungan (support) maupun 
tuntutan (demand) kepada suprastruktur 
politik, khususnya dalam rangka pengambilan 
keputusan politik yang menyangkut kepentingan 
umum, termasuk tentunya dalam hal ini undang-
undang.51

Oleh karena hal tersebut di atas, maka 
keberadaan partai politik ini jelas merupakan 
unsur yang penting, baik di dalam sistem 
ketatanegaraan maupun politik Indonesia, 
terutama apabila dikaitkan dengan fungsi 
legislasi yang dimiliki oleh DPR bersama-sama 
dengan Presiden.

Jika produk legislasi, dalam hal ini ialah 
undang-undang, dipahami sebagai produk 
politik yang di dalam proses pembuatannya 
partai politik sangat berperan banyak, maka 
tentunya isu perlindungan perburuhan yang 
dimuat di dalam undang-undang juga dapat 
dijadikan sebagai tolok ukur bagi melihat 
apakah ide-ide untuk membela kaum buruh 
sudah dapat diperjuangkan sungguh-sungguh 
oleh para elit partai politik yang terlibat dalam 
proses pembuatan undang-undang tadi.

Faktanya jelas bahwa masih terdapat 
produk legislasi yang justru merugikan buruh di 
Indonesia. Sebagai contohnya ialah keberadaan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, terutama Pasal 64, Pasal 
65, dan Pasal 66, yang mengatur mengenai 
outsourcing pekerja. Ahli hukum perburuhan, 
Aloysius Uwiyono, bahkan menyebut pasal-pasal 
tersebut sebagai ketentuan yang menjustifikasi 
praktik “perbudakan modern”.52 Begitu pun 
dalam setiap peringatan Hari Buruh Internasional 
pada tanggal 1 Mei (May Day) tuntutan untuk 

menghapuskan sistem outsourcing selalu 
dikumandangkan oleh para buruh.

Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 banyak 
yang menginginkan untuk diubah (direvisi). 
Namun demikian, harus kembali diperhatikan 
bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
“pintu masuk” untuk melakukan revisi ada di 
tangan pihak Pemerintah dan/atau DPR yang 
diisi oleh partai-partai politik.

Oleh karena itu, keberadaan partai politik 
yang benar-benar concern dengan isu-isu 
perburuhan, seperti halnya partai buruh, sangat 
wajar untuk dipertimbangkan dan diperjuangkan 
keberadaannya di dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Harapannya ialah agar mereka 
dapat berjuang mewakili kaum buruh dalam 
setiap proses legislasi yang produknya dapat 
mempengaruhi nasib buruh itu sendiri.

Jadi, penekanannya ialah ada pada 
perlunya segera dibuka jalan bagi kaum buruh 
untuk menjadi pejuang bagi apa yang menjadi 
kebutuhan mereka sendiri. Dan tentunya hal 
seperti itu sudah jauh-jauh hari telah diingatkan 
arti pentingnya oleh para pemikir politik seperti 
Lenin, ketika dia mengatakan bahwa “Dalam 
perjuangan untuk merebut kekuasaan, kaum 
proletariat tidak mempunyai senjata apa-apa 
selain organisasi [partai].”53

C. Penutup

Demikianlah paparan dinamika keberadaan 
partai buruh dalam sistem ketatanegaraan di 
Indonesia. Beberapa hal yang dapat menjadi 
catatan penting sebagai simpulan berdasarkan 
paparan tersebut ialah:
1. Ide-ide perjuangan nasib buruh di Indonesia 

terkait dengan ide-ide perjuangan nasib 
buruh yang berasal dari negara lain. Terdapat 
perpaduan ide mengenai perjuangan kaum 
buruh di antara tokoh-tokoh yang berasal 
dari luar negeri dan yang asli Indonesia 
(pribumi).

2. Pada awalnya, di Indonesia (dulu Hindia 
Belanda), perjuangan nasib kaum buruh 

51 B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 198.
52 Aloysius Uwiyono, 2011, “Ketidakpastian Hukum Pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” dimuat 
dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 3: hlm. 400.
53 Christopher Hill, 2009, Lenin: Teori dan Praktik Revolusioner, Yogyakarta: Resist Book, hlm. 45.
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mengambil bentuk organisasi serikat buruh, 
dan secara bertahap, kemudian melahirkan 
pula organisasi perjuangan buruh yang 
berbentuk partai politik.

3. Setelah Indonesia merdeka, mulai dari 
Orde Lama, Orde Baru, hingga sampai ke 
masa reformasi, keberadaan (eksistensi) 
partai buruh dipengaruhi setidaknya oleh 
beberapa faktor, yaitu: faktor politik hukum 
kepartaian serta politik hukum perburuhan 
yang dijalankan oleh pihak penguasa, dan 
faktor dukungan masyarakat terhadap 
partai tadi, terutama ketika partai buruh 
itu turut serta menjadi kontestan dalam 
pemilihan umum.

4. Yang patut juga dipahami ialah bahwa tidak 
semua partai politik yang concern terhadap 
isu-isu perjuangan nasib buruh secara 
eksplisit mencantumkan kata “buruh” 
untuk nama partainya. Setidaknya hal yang 
demikian dapat dilihat pada Partai Rakyat 
Djelata, dan Partai Rakyat Demokratik yang 
tidak mengusung kata “buruh” pada nama 
partai mereka, tetapi secara terang-terangan 
menjadikan kaum buruh sebagai bagian 
dari program aktivitas politik mereka.

5. Tidak dapat disangkal pula bahwa sebenarnya 
keberadaan partai buruh tersebut penting 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Apalagi jika mengingat fungsi legislasi yang 
berada di tangan DPR dan Presiden. Hal itu 
berarti pada kedua tangan lembaga itulah 
produk legislasi yang terkait dengan nasib 
kaum buruh sedikit banyak digantungkan 
harapannya. 
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Abstrak
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Seiring dengan perkembangannya terdapat 
beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menimbulkan 
permasalahan di lapangan karena belum adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencari keadilan untuk 
melakukan pengujian kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika melihat di 
Mahkamah Konstitusi Negara lain permasalahan ini sudah mendapatkan solusi penyelesaiannya karena sudah 
ada upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat kebijakan pemerintah atau putusan pengadilan yang 
dirasa bertentangan dengan UUD, yaitu dengan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint). 
Namun pengaduan konstitusional (constitutional complaint) ini tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, 
sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya telah 
dilanggar. 

Kata Kunci: mahkamah konstitusi, hak konstitusional, pengaduan konstitusional

Abstract
The Constitutional Court is the highest judicial institution with the authority to conduct testing laws against the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Along with its development, there are several government policies 
considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This has led to problem in the field 
because there are no legal remedies that can carried out by justice for the testing of government policies contrary to 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. If we look at the Constitutional Court in the other countries, they 
already have a settlement solution for the problem because there is an existing legal remedy that can be done if the 
government policy or decision of the court were deemed contrary to the Constitution, it namely the constitutional 
complaint. However, the constitutional complaint is not owned by Indonesia’s Constitutional Court, thus causing 
legal uncertainty and injustice to parties which their constitutional rights have been violated.

Keyword: Constitutional Court, constitutional rights, constitutional complaint.

A. Pendahuluan

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi 
(yang selanjutnya disingkat MK) bermula dari 
kasus marbury versus Madison, dimana Marbury 
mengajukan permohonan terhadap Supreme 
Court Amerika Serikat untuk mengeluarkan 
writ of mandamus terkait surat pengangkatan 
marbury dan kawan-kawan sebagai hakim. 
Dalam putusan yang dikeluarkannya meskipun 
dalam pertimbangan membenarkan hak 
marbury dan kawan-kawan adalah sah menurut 
hukum, tetapi gugatan marbury dan kawan-
kawan ditolak karena Mahkamah Agung 

Amerika Serikat menyatakan tidak berwenang 
untuk mengeluarkan writ of mandamus seperti 
yang diminta. Namun putusan tersebut justru 
membatalkan undang-undang yang mengatur 
mengenai writ of mandamus yang dinilai 
Mahkamah Agung Amerika Serikat bertentangan 
dengan UUD Amerika Serikat tepatnya 
Section 2 Article III, padahal kewenangan 
untuk membatalkan undang-undang ini tidak 
tercantum dalam UUD Amerika Serikat. 1

Negara pertama di dunia yang membentuk 
lembaga MK adalah Austria, yaitu pada tahun 
1920. Sesudah itu, baru lah ide pembentukan 

1  Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 20
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MK itu ditiru dan diikuti oleh negara-negara lain. 
Pada saat Indonesia membentuk MK pada tahun 
2003, di dunia sudah tercatat ada 78 negara 
yang memiliki lembaga MK itu yang berada di 
luar struktur Mahkamah Agung (yang selanjunya 
disingkat MA).2

Perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang 
selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah 
memberikan dampak yang besar dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, yang salah satunya 
yaitu melahirkan lembaga negara baru yaitu MK 
sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.3 
MK Indonesia terbentuk tahun pada tahun 2003 
bersamaan dengan pengesahan UU Nomor 24 
Tahun 2003 tentang MK pada tanggal 13 agustus 
2003. Melalui Keputusan Presiden Nomor 
147/M tahun 2003 maka untuk pertama kalinya 
dilakukan pemilihan terhadap hakim konstitusi 
kemudian dilanjutkan dengan pengucapan 
sumpah jabatan hakim konstitusi.4  

Menurut Jimly dalam Maruarar 
Siahaan, dalam konteks ketatanegaraan MK 
dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi 
yang berfungsi menegakkan keadilan 
konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. 
MK bertugas mendorong dan menjamin agar 
konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh 
semua komponen negara secara konsisten dan 
bertanggungjawab.5 Diharapkan berdirinya 
MK dapat menciptakan mekanisme yang 
mampu melindungi warga negara dari tindakan 
penyimpangan penyelenggaraan negara yang 
bersifat otoriter dan sentralistik. Sehingga 
mampu menjaga konstitusi dari penyimpangan 
kekuasaan negara (abuse of power).6 

MK merupakan sebuah gagasan dari 
pemikiran pambagian kekuasaan (separation of 
power) dan konsep negara hukum (rule of law) 
yang mempunyai kedudukan dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia. Diharapkan dengan 
kehadiran MK dapat memperkuat perangkat dan 
infrastruktur demokrasi melalui suatu hubungan 
yang saling mengendalikan antar cabang-cabang 
kekuasaan negara. Upaya saling mengendalikan 
dan saling kontrol tersebut diharapkan akan 
menciptakan keseimbangan kekuasaan (check 
and balances).7 Dengan adanya prinsip check 
and balances ini maka kekuasaan negara dapat 
diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-
baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan 
oleh aparat penyelenggaraan dapat dicegah dan 
ditanggulangi sebaik-baiknya.8

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 
menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan” sedangkan pada ayat 
(2) dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan 
oleh sebuah MK”. Pasca amandemen UUD NRI 
Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia 
dijalakan oleh dua lembaga peradilan yaitu MA 
dan MK.9 

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 
dikatakan bahwa MK berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang 

2 Ide pembentukan lembaga ini bermula dari usulan Prof. Hans Kelsen, seorang ahli hukum tatanegara terkenal, yaitu ketika ia 
diangkat menjadi penasihat ahli dalam rangka ide perancangan konstitusi baru Austria pada tahun 1919. Dialah yang mengusulkan 
dibentuknya lembaga ini yang kemudian dinamakan “verfassungsgerichtshof” atau Mahkamah Konstitusi yang secara resmi dibentuk 
dengan undang-undang pada tahun 1920, Lihat Jimly Asshiddiqie, Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah 
Konstitusi, http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses Tanggal 24 
Mei 2016, Pukul 18.00
3 Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah lembaga 
peradilan yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang diatur menurut undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 
24 ayat (1) UUD Tahun 1945.
4 Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Kamis, 28 April 2016, 
Pukul 08.00
5 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 8
6 Ibid, hal 60.
7 Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal 52.
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 61.
9 Sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh 
Mahakamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. 
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terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan 
Pasal ini maka MK diberikan kewenangan untuk 
melakukan judicial review.10 Sedangkan untuk 
peraturan di bawah undang-undang yaitu Perpu 
sampai dengan Perda maka pengujiannya tetap 
berada di Mahkamah Agung sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 
1945.11 

Dalam perkembangannya terdapat 
beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, 
misalnya  Surat Edaran Nomor 560/SE-59/
DISNAKER/XI/2015 mengenai isu rencana 
mogok nasional 24-27 November 201512, 
dan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 
tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi.13 Dikeluarkannya surat edaran ini 
telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi 
sebagian orang. Selain surat edaran terdapat 
pula implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen yang dianggap 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 
mengenai pembayaran tunjangan dan gaji yang 
diterima oleh guru Non PNS serta keikutsertaan 
dalam program sertifikasi guru yang dibiayai 
oleh pemerintah.

Para pihak yang merasa hak konstitusionalnya 
dilanggar akibat diberlakukannya undang-
undang ini kemudian mengajukan pengujian 
ke MK dengan Nomor Perkara Nomor 10/PUU-
XIII/201514. Namun permohonan yang diajukan 
pemohon ke MK pada dasarnya lebih tepat jika 
dikatakan sebagai pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) bukan pengujian 
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, 

karena bukan terkait regulasinya yang tidak 
tepat melainkan implementasi dilapangan yang 
menimbulkan kerugian bagi pemohon. 

Namun karena belum adanya upaya 
hukum yang dapat dilakukan untuk melakukan 
pengujian terhadap keputusan dan kebijakan 
yang dibuat pemerintah terhadap UUD 
NRI Tahun 1945, maka kemudian hal ini 
menimbulkan permasalahan karena pihak 
yang hak konstitusionalnya dilanggar akibat 
perbuatan tersebut kesulitan untuk melakukan 
upaya hukum sehingga mereka mencoba 
mengajukan permohonan ke MK meskipun dapat 
dikatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan 
untuk memeriksa kebijakan pemerintah yang 
bertentangan dengan UUD.15 Tidak adanya 
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para 
pencari keadilan menyebabkan tidak adanya 
kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang 
hak konstitusionalnya dilanggar. 

Berdasarkan permasalahan ini kemudian 
penulis akan menganalisis mengenai kondisi 
pengujian peraturan perundang-undangan 
saat ini dan upaya untuk melindungi 
hak konstitusional warga negara akibat 
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan 
selain undang-udang dan kebijakan pemerintah 
yang bertentangan dengan undang-undang 
dasar. 

B. Pembahasan
B.1. Pengujian Undang-Undang

Menurut Jimly, dalam praktiknya dikenal 
tiga macam norma hukum yang dilakukan 
pengujian atau yang biasa disebut sebagai norm 
control mechanism. Ketiganya merupakan bentuk 
norma hukum yang dihasilkan dari proses 

10 Menurut Mahfud terdapat beberapa jenis pengujian peraturan perundang-undangan yaitu constitutional reviw yang dapat diartikan 
sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, 
judicial review dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang 
yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, legislative review yang dapat diartikan sebagai peninjauan atau perubahan 
undang-undang atau Peraturan Daerah oleh lembaga legisatif (DPR, DPRD, dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan tingkatannya karena 
isinya dianggap tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak 
bertentangan dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya, executive reviw dapat diartikan sebagai pengujian dan peninjauan atas 
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga 
eksekutif sendiri, Lihat Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal 64-65.
11 Yang dimaksud dengan peraturan dibawah undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah;  Peraturan Presiden; Peraturan Daerah 
Provinsi; dan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Lihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.
12 Dalam surat tersebut menyatakan bahwa berkaitan dengan mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan, maka upah selama mogok nasional dan atau unjuk rasa secara nasional tidak dibayar;
13 Surat Edaran ini isinya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat 
rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum
14 Permohonan ini diajukan karena, Pemohon yang berstatus guru tidak tetap pemerintah meskipun sudah berstatus sebagai guru 
dalam jabatan yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah namun tidak diperbolehkan mengikuti program 
sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Lihat dalam Putusan MK No 10/PUU-XIII/2015, hal 9.
15 Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
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pengambilan keputusan hukum yaitu keputusan 
normatif yang berisi dan bersifat pengaturan 
(regeling), keputusan normatif yang berisi dan 
bersifat penetapan administratif (beschikking), 
dan keputusan normatif yang bersifat dan berisi 
penghakiman (judgement) yang biasa disebut 
vonnis.16 

Ketiga bentuk norma hukum ini dapat 
dilakukan pengujian melalui mekanisme 
peradilan (justisial) ataupun mekanisme non-
justisial. Jika pengujiannya dilakukan oleh 
lembaga peradilan maka proses pengujiannya 
dinamakan judicial review, namun jika 
pengujiannya bukan dilakukan oleh lembaga 
peradilan maka hal tersebut tidak dapat 
dikatakan sebagai judicial review. Penyebutan 
istilah mengenai pengujian yang dilakukan 
oleh lembaga non peradilan dapat diberikan 
kepada lembaga parlemen sebagai legislator, 
yang biasa disebut legislative review. Selain itu 
pengujian norma hukum juga dapat diberikan 
kepada pemerintah, yang biasa disebut executive 
review.17

Dalam pengujian undang-undang, terdapat 
dua istilah yakni judicial review dan constitutional 
review. Constitutional review yang dapat 
diartikan sebagai pengujian undang-undang 
terhadap undang-undang dasar yang pada saat 
ini menjadi kewenangan MK, judicial review 
dapat diartikan sebagai pengujian peraturan 
perundang-undangan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang yang pada saat ini 
dilakukan oleh MA.18 

Pada dasarnya banyak yang menyamakan 
istilah judicial review dan constitutional 
review, padahal kedua istilah ini berbeda. Jika 
constitutional review maka ukuran pengujiannya 
dilakukan dengan menggunakan konstitusi 
sebagai alat ukur, namun jika norma yang 
diujikan tersebut menggunakan batu ujinya 
adalah undang-undang maka dapat dikatakan 
sebagai judicial review.19 Konsep constitutional 
review berkembang dari gagasan modern 

tentang sistem pemerintahan demokratis yang 
didasarkan atas ide-ide negara hukum (rule of 
law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation 
of power), serta perlindungan dan pemajuan 
hak asasi manusia (the protection of fundamental 
rights). Dalam constitutional review terdapat dua 
tugas pokok yakni20:

a. untuk menjamin berfungsinya sistem 
demokrasi dalam hubungan perimbangan 
peran atau interplay antar cabang kekuasaan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan 
perkataan lain constitutional review 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
pendayagunaan kekuasaan oleh satu cabang 
kekuasaan lainnya; dan

b. untuk melindungi setiap individu warga 
negara dari penyalahgunaan kekuasaan 
oleh lembaga negara yang merugikan hak 
fundamental warga negara yang dijamin 
dalam konstitusi.

Di Indonesia pengujian undang-undang 
terhadap undang-undang dasar hanya dikenal 
dengan Jucidial Review, selain itu untuk 
pengujian peraturan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang juga dikenal dengan 
istilah Judicial Review.

B.2. Pengaduan Konstitusional (constitutional 
complaint)

Pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint) merupakan perwujudan dari upaya 
untuk melindungi hak warga negara.21 Pengaduan 
konstitusional (constitutional complaint) baru 
dapat diajukan jika semua upaya hukum yang 
dilakukan sudah habis, jadi dapat dikatakan 
pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint) merupakan upaya hukum terakhir 
yang dapat digunakan oleh warga negara yang 
hak konstitusionalnya dilanggar.22 

Menurut Mahfud, constitutional complaint 
adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran 
hak konstitusional yang tidak ada instrument 
hukum atasnya untuk memperkarakannya atau 

16 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 1.
17 Ibid., hal 2
18 Mahfud, Op.cit., hal 64-65
19 Jimly Assiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Op.cit, hal 7.
20 Ibid, hal 8-9.
21 Tanja Karakamisheva, Constitutional complaint: Procedural and Legal Instrument for Development of the Constitutional Justice, (Case 
Study – Federal Republic of Germany, Republic of Croatia, Republic of Slovenia and Republic of Macedonia), hal 2.
22 Ibid, hal 4
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tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian 
hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan 
constitutional complaint yaitu kebijakan 
pemerintah, peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang yang langsung melanggar 
isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi di bawah UUD, dan putusan pengadilan 
yang melanggar hak konstitusi padahal sudah 
mempunyai kekuatah hukum yang tetap dan 
tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum 
ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya 
putusan kasasi atau herziening (peninjauan 
kembali) dari Mahkamah Agung yang ternyata 
merugikan hak konstitusional seseorang.23

B.3.Kondisi Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan Saat Ini

Pembagian kekuasaan kehakiman dalam 
sistem ketetanegaraan Indonesia bertujuan untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 
UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya 
negara hukum Republik Indonesia.24 

Kewenangan untuk melakukan judicial 
review di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga 
peradilan yaitu MA dan MK. Kewenangan Judicial 
Review oleh Mahkamah Agung tercermin dalam 
Pasal 24A ayat (1) yang menyatakan bahwa 
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. 25

Sedangkan kewenangan judicial review oleh 
MK tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) “MK 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang- 
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.26

Dalam melakukan Judicial review undang-
undang terhadap UUD NRI, MK memiliki 
kewenangan untuk melakukan pengujian baik 
materil dan formil. Menurut Sri Soemantri, 
pengujian Formail diratikan sebagai wewenang 
untuk menilai, apakah suatu produk legislative 
telah terjelma melalui prosedur yang ditentukan 
atau diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan 
pengujian materil diartikan sebagai suatu 
wewennag untuk menyelidiki dan kemudian 
menilai, apakh suatu peraturan perundang-
undangan isinya telah sesuai atau bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, 
serta apakah suatu kekuasaan tertentu 
(verordenende macht) berhak mengeluarkan 
suatu peraturan tertentu.27 Sedangkan menurut 
Jimly Asshiddiqie, pengujian formil dapat 
diartikan sebagai28 pengujian atas suatu produk 
hukum bukan dari segi materinya melainkan 
dari proses pembentukan undang-undang. 
Sedangkan pengujian materil dapat diartikan 
sebagai pengujian materi muatan dalam 
undang-undang yang seharusnya tidak boleh 
bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang 
dianggap bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945, misalnya  Surat Edaran Nomor 
: 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015 mengenai 
isu rencana mogok nasional 24-27 November 
201529, Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 
tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi30 yang mengakibatkan timbulnya 

23 Mahfud, Op.cit, hal 287-288.
24 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
25 Selain dalam UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Judicial review terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa 
“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang”.
26 Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
27 Sri Soemantri, Hak Uji Material Di Indonesia, (Bandung; Alumni, 1997), Hal 6 -11.
28 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 40-41.
29 Dalam surat tersebut menyatakan bahwa berkaitan dengan mogok nasional tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan, maka upah selama mogok nasional dan atau unjuk rasa secara nasional tidak dibayar;
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kerugian konstitusional bagi sebagian orang 
dan kemudian pihak tersebut mengajukan 
permohonan kepada MK dengan perkara Nomor 
3/PUU-XIV/2016. 

Selain surat edaran terdapat pula 
implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen yang dianggap 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 
mengenai pembayaran tunjangan dan gaji 
yang diterima oleh guru Non PNS. Sampai saat 
ini belum ada pengujian terhadap kebijakan 
pemerintah ataupun pejabat administrasi 
negara yang melanggar hak konstitusional 
warga Negara sebagaimana tercantum dalam 
UUD NRI Tahun 1945. Tidak ada upaya hukum 
yang dapat dilakukan bagi paca pencari 
keadilan menyebabkan pihak yang merasa 
hak konstitusionalnya dilanggar mengajukan 
permohonan ke MK, meskipun dapat dikatakan 
MK tidak memiliki kewenangan untuk memutus 
kasus pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint). 

Dari beberapa kasus yang pernah ditangani 
MK Indonesia, menurut Pan Mohamad Faiz 
terhadap surat-surat maupun permohonan yang 
diterima oleh Kepaniteraan MK selama tahun 
2005, sedikitnya terdapat 48 surat ataupun 
permohonan yang dapat dikategorikan sebagai 
bentuk constitutional complaint atau sejumlah 3 
(tiga) kali lipat permohonan judicial review pada 
tahun yang sama.31 Jika dilihat dari uraian diatas 
maka terlihat jelas bahwa sampai saat banyak 
sekali pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint) yang diajukan oleh warga negara 
yang hak konstitusionalnya dilanggar namun 
belum ada saluran hukum yang dapat dilakukan 
karena kekuasaan kehakiman di Indonesia 
baik MA atau MK tidak memiliki kewenangan 
untuk memeriksa pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) sebagaimana tercantum 

dalam UUD NRI. 32

Saat ini MK tidak memiliki kewenangan 
untuk memeriksa dan memutus pengaduan 
konstitusional (constitutional complaint) 
pihak yang hak-hak konstitusionalnya 
dilanggar akibat kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pejabat pemerintahan atau putusan 
pengadilan. Ketidakadaannya upaya hukum ini 
menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian 
hukum dimasyarakat.33

B.4. Upaya Untuk Melindungi Hak 
Konstitusional Warganegara Akibat 
Dikeluarkannya Peraturan Perundang-
Undangan Selain Undang-Udang Dan 
Kebijakan Pemerintah Yang Bertentangan 
Dengan Undang-Undang Dasar

Hak konstitusional merupakan hak yang 
dijamin oleh konstitusi atau undang-undang 
dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara 
tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut 
dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi 
bagian dari konstitusi tersebut sehingga seluruh 
cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya. 
Selain  itu karena hak konstitusional merupakan 
bagian dari konstitusi maka harus dilindungi.34 
Oleh karena itu harus ada jalan hukum 
sebagai mekanisme untuk mewujudkan 
perlindungan tesebut sehingga pemilik hak 
dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi 
pelanggaran. Jalan hukum atau mekanisme 
yang dapat dilakukan baik berupa mekanisme 
yudisial (melalui proses peradilan) maupun non 
yudisial (di luar proses peradilan).35 

Sedangkan Pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) merupakan pengaduan 
atau gugatan yang diajukan oleh perorangan 
kepada MK terhadap perbuatan (kelalaian) 
suatu lembaga publik yang mengakibatkan 
terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak 

30 Surat Edaran ini isinya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat 
rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum
31 Pan Mohamad Faiz, Constitutional Complaint Dan Hak Asasi Manusia: Menabur Benih Constitutional Complaint, http://jurnalhukum.
blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html, diakses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 12.00
32 Lihat Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;  Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
33  Analisis yang dilakukan dengan melihat ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, UU Mahkamah Konstitusi, 
UU Mahkamah Agung, dan melihat praktik yang terjadi saat ini dimana banyak peraturan atau kebijakan pemerintah yang dianggap 
melangaar hak konstitusional warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
34  Hak Konstitusional sebagaimana dimaksud disini yaitu hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 
NRI Tahun 1945
35  I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional 
Warga Negara. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 111-112.
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konstitusional orang yang bersangkutan. Objek 
dari pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-
badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau 
undang-undang.36

Alasan utama dibentuknya MK dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia yaitu agar konstitusi 
sungguh dijalankan dan ditegakkan dalam 
praktik sehingga sejalan dengan paham negara 
hukum dalam UUD 1945, karena ciri dari negara 
yang menganut paham negara hukum adalah 
constitutionalism yang diartikan sebagai paham 
yang menempatkan konstitusi atau UUD 1945 
sebagai hukum tertinggi di negara itu. Salah 
satu fungsi penting konstitusi atau UUD adalah 
untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak 
dasar (basic rights atau fundamental rights) 
warga negaranya, sebagaimana tercermin dari 
salah satu pengertian konstitusi yakni sebagai 
“the fundamental statement of what a group of 
people gathered together as citizens of a particular 
nation view as the basic rules and values which 
they share and to which they agree to bind 
themselves”. 37

Saat ini terdapat beberapa peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 
yang mengakibatkan timbulnya kerugian 
konstitusional bagi sebagian orang. Namun 
sampai saat ini belum adanya upaya hukum 
yang dapat dilakukan oleh pihak yang 
hak konstitusionalnya terlanggar akibat 
dari dikeluarkannya suatu kebijakan dan 
implementasi peraturan perundang-undangan. 
Hal ini menimbulkan problematika dilapangan 
karena pada dasarnya negara memberikan 
jaminan perlindungan hak konstitusional 
yang tercermin dalam setiap pasal di UUD NRI 
Tahun 1945 namun sampai saat ini belum ada 
saluran hukum yang dapat dilakukan. Sampai 
dengan tahun 2005, terdapat 48 surat ataupun 
permohonan yang dapat dikategorikan sebagai 
bentuk constitutional complaint atau sejumlah 3 
(tiga) kali lipat permohonan judicial review pada 
tahun yang sama.38 

Jika dilihat dari kewenangan MK Indonesia, 

maka dapat dikatakan bahwa MK Indonesia 
tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa 
dan memproses pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) karena kewenangan MK 
Indonesia sebatas untuk melakukan pengujian 
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 
39  Pengaduan konstitusionalitas telah  diterapkan 
dibeberapa negara dunia seperti Austria, Jerman, 
Korea Selatan, Hungaria, Afrika Selatan, dan 
Rusia memiliki mekanisme dan prosedur yang 
berbeda. Permohonan constitutional complaint 
yang diajukan ke MK berbagai negara di dunia 
memiliki jumlah yang cukup banyak dan jika 
diuraikan dalam bentuk maka akan terlihat 
seperti di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah Perkara Constitutional Complaint

No Negara Jumlah Perkara 
Constitutional

1 Jerman1

Dari 7 September 1951 
sampai dengan 31 Desember 
2016, terdapat 212,827 
permohonan constitutional 
complaint dan perkara yang 
diselesaikan sebanyak 
209.374 permohonan. 
Permohonan yang belum 
diselesaikan sebanyak 
3.453 permohonan. 

2 Afrika Selatan

Constitutional complaint di 
Mahkamah Konstitusi Afrika 
Selatan dalam setahun 
terakhir ini telah tercatat 
berjumlah 570 perkara

3 Korea Selatan2

Pada bulan November 2015 
perkara Constitutional 
Complaint yang diajukan 
sebanyak 27,501, pada 
bulan Desember 2015 
sebanyak 27,661, Bulan 
Januari 2016 sebanyak 
27,808, bulan februari 
2016 sebanyak 27,942, 
bulan Maret 2016 sebanyak 
28,131, dan pada bulan 
april 2016 sebanyak 28,250.

4 Hungaria3

Total Pengajuan 
Constitutional Complaint 
dari januari 2014-Desember 
2015 sebanyak 413.

36 Ibid, hal 1-2.
37 Ibid, hal 4
38  Pan Mohamad Faiz, constitutional complaint dan hak asasi manusia: menabur benih constitutional complaint, http://jurnalhukum.
blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html, diakses tanggal 23 Mei 2016, Pukul 12.00.
39  Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi.
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5 Rusia4

Pada Tahun 2011 dari semua 
perkara yang diajukan ke 
MK Rusia sebanyak 24,4% 
mengenai constitutional 
Complaint

6 Indonesia 5

Surat-surat maupun 
permohonan yang diterima 
oleh Kepaniteraan MK 
selama tahun 2005, 
sedikitnya terdapat 48 surat 
ataupun permohonan yang 
dapat dikategorikan sebagai 
bentuk constitutional 
complaint atau sejumlah 3 
(tiga) kali lipat permohonan 
judicial review pada tahun 
yang sama.

Pengaduan konstitusionalitas di Afrika 
Selatan diatur dalam Pasal 167 paragraph (6) 
Konstitusi Afrika Selatan yang menyatakan 
bahwa dalam peraturan perundang-undangan 
nasional maupun undang-undang MK harus 
mengakomodir kepentingan perorangan dalam 
rangka mencari keadilan dengan mengajukan 
permohonan langsung kepada MK atau dengan 
mengajukan permohonan MK setelah melewati 
semua proses peradilan yang ada. Selain 
itu pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint) tercantum dalam Pasal 18 Rule 
of Constitutional Court dan Pasal 167 ayat 
(5) Konstitusi Afrika selatan, yang mana 
memungkinakan perorangan untuk mengajukan 
permohonan langsung kepada MK ketika ada 
hak konstitusionalnya yang dilanggar.40 

Permohonan yang diajukan harus disertai 
dengan surat keterangan yang disampaikan 
dengan surat tertulis yang dibuat oleh pemohon. 
Jika terdapat pihak yang keberatan dengan 
permohohonan dari pemohon tersebut maka 
pihak yang keberatan tersebut dapat mengajukan 
permohonan kontra yang pada intinya menolak 
dalil yang diajukan oleh pemohon pertama 

dalam jangka waktu 10 hari setelah perkara 
diterima MK. 41 Permohonan Pengaduan 
konstitusional (constitutional complaint) yang 
diajukan harus disertai dengan surat keterangan 
yang disampaikan dengan surat tertulis yang 
dibuat oleh pemohon. Jika terdapat pihak yang 
keberatan dengan permohohonan dari pemohon 
tersebut maka pihak yang keberatan tersebut 
dapat mengajukan permohonan kontra yang 
pada intinya menolak dalil yang diajukan oleh 
pemohon pertama dalam jangka waktu 10 hari 
setelah perkara diterima MK. 42

MK Korea Selatan memiliki kewenangan 
untuk memeriksa permohonan dalam 
pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint).43 Constitutional complaint dapat 
diajukan oleh orang perorangan jika terdapat 
hak konstitusional yang dilanggar akibat dari 
diterbitkannya suatu undang-undang atau 
tindakan langsung aparatur negara dan upaya 
hukum yang dilakukan sudah habis.44 Pengajuan 
Constitutional complaint diajukan dalam jangka 
waktu 90 hari kerja setelah terjadinya kerugian 
konstitusional. Constitutional complaint baru 
dapat diajukan dalam jangka waktu 30 Hari 
setelah diterbitkannya keputusan pengadilan 
yang menyatakan bahwa peradilan umum 
menolak  permohonan tersebut karena hal itu 
menjadi kewenangan MK untuk menguji undang- 
undang terhadap UUD 45.

MK Federal Jerman memiliki kewenangan 
untuk memeriksa pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint). Constitutional 
complaint diajukan oleh orang perorangan jika 
terdapat salah satu hak konstitusional yang 
dilanggar oleh pejabat pemerintah. Constitutional 
complaint baru dapat diajukan jika upaya hukum 
yang dilakukan sudah habis. Namun MK Federal 
dapat memutus keluhan konstitusional warga 

40 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 287
41 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 289 dan Lihat Section 
18 paragraph 3 Rule of Constitutional Court of South Africa, yang menyatakan bahwa “Any person or party wishing to oppose the 
application shall, within 10 days after the lodging of such application, notify the applicant and the Registrar in writing of his or her intention 
to oppose”.
42 Ibid., dan Lihat Section 18 paragraph 3 Rule of Constitutional Court of South Africa, yang menyatakan bahwa “Any person or party 
wishing to oppose the application shall, within 10 days after the lodging of such application, notify the applicant and the Registrar in writing 
of his or her intention to oppose”.
43 Article 111 paragraph 1 Korea (Republic of)’s Constitution of 1948 with Amendments through 1987, Lihat Article 2 dan Article 68 
paragraph 1 The Constitutional Court Act of Korea Republic
44 Article 68 paragraph 1 The Constitutional Court Act of Korea Republic, berisi bahwa “A person whose constitutionally guaranteed basic 
rights have been violated on account of an exercise or non-exercise of state power may file a constitutional complaint with the Constitutional 
Court, except against the judgments of ordinary courts. Provided, that in case other relief processes are available under other statutes, no 
constitutional complaint may be filed unless all such processes have been exhausted”
45 Article 69 Constitutional Court Act of Korea Republic
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negara tanpa melalui semua proses peradilan, 
hanya jika terdapat kerugian berat yang 
dialami warga negara. 46 Pemerintah kota atau 
organisasi pemerintah kota dapat mengajukan 
constitutional complaint terkait diterbitkannya 
hukum federal atau peraturan negara bagian 
yang melanggar UUD Fedeal Jerman.47 Alasan 
untuk mengajukan constitutional complaint 
harus disertai bukti pelanggaran yang jelas dari 
tindakan atau kelalaian yang dilakukan organ 
pemerintah. 48

Salah satu kewenangan MK Hungaria 
yaitu constitutional complaint. Permohonan 
constitutional complaint dapat diajukan oleh 
pihak yang memiliki sertifikat, seperti pengacara/
Jaksa Negara/kantor pegacara, organisasi social 
dan organisasi ekonomi lain yang memiliki status 
hukum. Constitutional complaint dapat diajukan 
secara langsung ataupun tidak langsung ke MK. 
Constitutional complain dapat diajukan secara 
tidak langsung dengan melewati seluruh proses 
hukum biasa hingga tidak tersedia upaya hukum 
lain. 49

Constitutional complain dapat diajukan 
secara langsung ke MK jika peraturan yang 
dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan 
bertentangan dengan UUD, atau ketika suatu 
aturan telah diberlakukan dan aturan tersebut 
melanggar secara langsung hak-hak konstitusi 
tanpa putusan pengadilan dan tidak ada lagi 
upaya hukum untuk mengembalikan hak 
konstitusi yang dilanggar, atau tidak ada upaya 
hukum yang dapat diajukan kembali.50

Constutional complaint dapat diajukan oleh 
seseorang atau organisasi yang haknya telah 
dilanggar akibat berlakunya suatu peraturan 
perundang-undangan. Constutional complaint 
diajukan karena ada hak konstitusional yang 
dilanggar dan  upaya hukum yang dapat 
dilakukan sudah habis atau tidak ada upaya 
hukum lagi yang tersedia. Isi permohonan 
constitutional complaint diantaranya51 

Permohonan harus jelas memuat 
kewenangan MK untuk mengadili; masing-

masing pihak memiliki hak untuk mengajukan 
permohonan; Alasan untuk memeriksa 
permohonan yaitu adanya hak konstitusional 
yang dilanggar; Ada ketetapan dan peraturan/
keputusan hakim yang diperiksa MK; Ada 
ketentuan yang dilanggar; Permohonan berisi 
alasan spesifik mengenai peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan ketetapan 
parlemen yang bertentangan dengan UUD; 
Permohonan constitutional complaint diajukan 
tersendiri; dan Pemohon dapat mengajukan 
kembali constitutional complaint jika batu uji 
berbeda dan batu uji tersebut sudah berubah 
secara signifikan.

Constutional complaint dapat diajukan 
dengan permohonan tertulis dalam jangka waktu 
60 hari sejak diterimanya keputusan tersebut, 
kurang dari 100 hari dan 8 hari setelah peraturan 
tersebut diberlakukan dirasa bertentangan 
dengan UUD. Permohonan constitutional 
complaint diajukan secara tertulis dengan 
tanda tangan yang memuat nama, alamat, 
nomor perkara. Tidak ada biaya yang dipungut 
terhadap constitutional complaint. MK juga 
dapat memperpanjang pengajuan konstitusional 
complain jika diluar kontrolnya dalam jangka 
waktu 15 hari setelah hambatan berakhir. MK 
tidak akan memproses permohonan setalah 118 
hari putusan itu disampaikan.52

Meskipun beberapa Negara telah 
mengadopsi mengenai pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint), namun tidak halnya 
dengan MK Indonesia. Dengan tidak adanya 
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para 
pencari keadilan lewat mekanisme peradilan 
agar melindungi hak-hak konstitusional yang 
dilanggar akibat dikeluarkannya keputusan 
oleh badan-badan pemerintahan, putusan 
pengadilan, atau undang-undang menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh 
karena itu untuk memberikan kepastian hukum 
di masyarakat maka Indonesia perlu mengadopsi 
pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint) yang menjadi salah satu kewenangan 

46 Section 90 paragraph 1 and paragraph 2 Law on the Federal Constitutional Court Germany. 
47 Section 91 Law on the Federal Constitutional Court Germany.
48 Section 92 Law on the Federal Constitutional Court Germany
49 Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Op.cit, hal 201
50 Constitutional Court of Hungaria,  http://www.mkab.hu/constitutional-court/about-the-constitutional-court/constitutional-
complaint, diakses 26 Maret 2016
51 Section 26 until Section 31 Act CLI of 2011on the Constitutional Court of Hungaria
52 Section 30 Act CLI of 2011on the Constitutional Court of Hungaria.
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MK.53 Jika Indonesia akan mengadopsi 
pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint) menjadi kewenangan MK maka perlu 
dilakukan penambahan kewenangan MK baik 
dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No. 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi. 

C. Penutup

Saat ini pengujian peraturan perundang-
undangan dilakukan oleh dua lembaga peradilan 
yaitu MK dan MA. Kewenangan untuk melakukan 
Pengujian undang-undang (judicial review) 
terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan oleh 
MK, sedangkan kewenangan untuk melakukan 
pengujian peraturan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang dilaksanakan oleh 
MA. Seiring dengan perkembangannya terdapat 
beberapa kasus yang diujikan ke MK dapat 
dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint). Namun saat ini MK 
tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa 
dan memutus pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) pihak yang hak-hak 
konstitusionalnya dilanggar akibat kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan 
atau putusan pengadilan. 

Belum ada upaya hukum yang dapat 
dilakukan melalui mekanisme peradilan bagi 
pihak yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar 
oleh suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah atau putusan dari badan peradilan. 
Beberapa negara telah menemukan solusi 
untuk mengatasi Permasalahan ini yaitu 
dengan memasukan pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) menjadi kewenangan 
MK seperti Jerman, Afrika Selatan, Korea Selatan, 
Hungaria, dan Rusia. Agar sejalan dengan system 
Negara hukum yang dianut maka Indonesia perlu 
mengadopsi ketentuan pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) agar dapat melindungi 
hak konstitusional warga Negara yang dilanggar 
akibat diberlakukannya suatu kebijakan 
pemerintah dan putusan pengadilan. 

Jika ingin memasukan kewenangan MK 
untuk memeriksa dan memutus Pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint) maka 
dapat dilakukan dengan menambahkan 
kewenangan MK baik dalam UUD NRI Tahun 
1945 ataupun UU No. 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Kostitusi untuk memeriksa 
dan memutus pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint). 
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