Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No 2 Juni – Desember 2020

KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PERINTAH DARI PEMBENTUK UNDANGUNDANG ATAU PENGUASA
Darlius
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam
Email: Darlius@Institutabdullahsaid.ac.id
Solehuddin Harahap
Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian
Email: Solehuddin.Alayyubi@yahoo.co.id

ABSTRAK
Konteks dalam suatu negara, hukum merupakan salah satu produk kekuasaan yang dihasilkan
melalui suatu proses kesepakatan politik di parlemen. Hukum yang dihasilkan tersebut
kemudian akan dengan sendirinya berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat setelah
mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Namun yang menjadi
suatu permasalahan yang serius dewasa ini adalah ketika lahirnya suatu undang-undang yang
hanya merupakan kesepakatan politik oleh para elit dan penguasa untuk mencapai
keinginannya. Dengan demikian hukum yang merupakan panglima dalam kehidupan
masyarakat sehari- hari yang mempunyai peranan untuk menciptakan suatu keteraturan dan
ketertiban dalam kehidupan dimasyarakat kemudian menjadi suatu hal yang kontradiksi
dengan kenyataan yang terjadi dan di alami oleh masyarakat itu sendiri.
Kata kunci: Hukum, Undang-undang, dan penguasa

A. PENDAHULUAN
Konteks dalam suatu negara, hukum merupakan salah satu produk kekuasaan yang
dihasilkan melalui suatu proses kesepakatan politik di parlemen. Hukum yang dihasilkan
tersebut kemudian akan dengan sendirinya berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat
setelah mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. 1 Namun yang
menjadi suatu permasalahan yang serius dewasa ini ada lah ketika lahirnya suatu undangundang yang hanya merupakan kesepakatan politik oleh para elit dan penguasa untuk
mencapai keinginannya. 2
Dengan demikian hukum yang merupakan panglima dalam kehidupan masyarakat seharihari yang mempunyai peranan untuk menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban dalam
1

Adb Thalib, Sejarah Hukum (Pekanbaru: Universitas Ialam Riau Pub lising, 2013), hal. 51, Seperti
lalu-lintas kendaraan di jalan raya, tentang lampu merah, hubungan perdagangan barang -barang dan jasa-jasa
tersalur tertib dan teratur kepada yang membutuhkannya, ini merupakan bukti ad anya suatu hubungan antara
pembuat hukum atau penguasa dan masyarakat. keteraturan dan ketert iban tersebut karena adanya kaedah kaedah atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya diantaranya adalah kaedah-kaedah/norma-norma huku m.
2
B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting (Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014),
hal. 57-58.
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kehidupan dimasyarakat kemudian menjadi suatu hal yang kontradiksi dengan kenyataan
yang terjadi dan di alami oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya pergeseran
nilai- nilai hukum yang terkandung dalam substansi suatu peraturan perundang- undangan yang
berlaku dan dirasakan tidak lagi berpihak kepada rakyat dalam menciptakan keadila n,
kepastian dan kemanfaatan hukum, dan hanya cenderung mementingkan keinginan-keinginan
kelompok penguasa itu sendiri. 3

B. KERANGKA PUSTAKA
Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya
bisa berwujud konkret. Kalangan paradigma hakim akan memandang hukum itu dari sudut
pandang profesi mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan akan memandang hukum itu dari
sudut pandang profesi keilmuan mereka, masyarakat akan memandang hukum dari sudut
pandang mereka juga masing- masing sesuai dengan profesi dan pekerjaan yang digelutinya
dalam kehidupan sehari- hari. Ketika undang-undang sedemikian diagungkan muncul
pandangan yang mengidentikan hukum dengan undang-undang. 4 Uraian tersebut di atas
merupakan salah satu alasan kesulitan untuk me mbuat suatu definisi hukum yang dapat di
terima oleh semua kalangan. Oleh karena itu masih relevan kalimat yang dilontarkan oleh
Emmanuel Kant yaitu Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht
(tidak ada seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi hukum yang sempurna. 5
Namun demikian dalam penulisan makalah ini, penulis akan memberikan beberapa
definisi hukum dari beberapa pakar hukum yang terkemuka, untuk menjadi gambaran
sekaligus sebagai bahan perenungan tentang apa yang dimaksud dengan hukum, sebagai
berikut : 6
1. Menurut Bellfroid bahwa hukum yang berlaku di masyarakat mengatur tata tertib
masyarakat, dan di dasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu ;
2. Leon Duguit, bahwa hukum adalah tingkah laku warga masyarakat yang merupakan
aturan dimana daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh warga

3

Ibid,
hal.
58,
http://rahmanamin1984.b logspot.co.id/2014/ 03/ kedudukan-hukum-sebagaipengintegrasi.html/selasa 20-10-2015/21.45 wib
4
B. Hestu Cipto Handoyo, Op. Cit,…, hal. 1, ini adalah Teori Hans Kalsen dan John Austin (bagi
mereka perundang-undangan, undang-undang dan hukum itu sama).
5
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Candra Pratama, 2000), hal. 73, Penyebab lain kesulitankesulitan untuk mendefin isikan huku m selain sifatnya yang abstrak, juga karena cakupan yang di atur oleh
hukum sangat luas. Secara normat if dan dogmat if dapat dikatakan bahwa hukum mengatur hamp ir seluruh segi
kehidupan manusia, mu lai dari sebelum manusia lahir sampai sesudah manusia meninggal sekalipun.
6
Ibid, hal. 75
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masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang
melakukan pelanggaran ;
3. Paul Bohannan, bahwa hukum adalah himpunan kewajiban-kewajiban yang telah
dilembagakan dalam pranata hukum ;
4. Pospisi., bahwa hukum adalah aturan-aturan dan mode- mode tingkah laku yang dibuat
menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran
dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian ;
5. Van Kant, bahwa bahwa hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat
memaksa untuk melindungi masyarakat ;
6. Paul Scholten, bahwa hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakuka n
dan apa yang tidak layak dilakukan, jadi hukum itu bersifat suatu perintah. 7

Selanjutnya Soerjono Dirdjosisworo memberikan definisi bahwa hukum itu adalah
kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis) yang menentukan
apakah yang patut atau tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu
hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk
penataanya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya. 8 Selanjutnya dalam hukum terdapat
subjek hukum atau subject Van Een Recht yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi
atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan
hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek
hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya
sedangkan perbuaan yang dapat menimbulkan akibat hukum yaitu akibat yang timbul dari
hubungan hukum seperti perkawinan antara laki- laki dan wanita yang oleh karenanya
memberikan dan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing- masing
pihak. 9
Khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dari
para individu. Peranan di sini mencerminkan lagi secara lebih nyata bekerjanya hukum di
tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa sehingga sega la
sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain
sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara
tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubunga n
7

Ibid, hal. 79-81.
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,, 1983), hal. 53.
9
Ibid, hal. 55.
8
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serta bagaimana tugas dan kewajiban serta wewenang dihubungan kesatuan (pemerintah)
dengan kepentingan para individu, sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dalam
berbagai ketidakteraturan. 10 Ada banyak cara berpikir yang dapat dipakai untuk me njelaskan
dan memahami hukum. Cara berpikir yang pertama yang kemudian disebut sebagai aliran
analistis yang memandang bahwa hukum sebagai penetapan kaitan-kaitan logis antara kaidahkaidah dan antara bagian-bagian yang ada dalam tertib hukum. Setiap istilah hukum yang di
pakai selalu di definisikan secara tegas. Pandangan yang demikian itu cenderung meletakkan
setiap persoalan hukum sebagai persoalan-persoalan legalitas- formal, terutama mengenai
penafsiran serta penerapan pasal-pasal undang-undang. 11
Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan
masyarakat menyebabkan perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga semakin intensif.
Hal ini menjadikan hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial yang lebih luas kian
menjadi permasalahan pokok di dalam ilmu hukum. Dalam kerangka pemahaman yang
demikian itu, maka kompleksitas hubungan yang berlangsung antara tertib hukum dan tertib
sosial tersebut harus mendapat perhatian yang serius agar dapat memahami secara baik selukbeluk masalah yang diaturnya. Disini berarti pengaturan oleh hukum itu tidak pernah terlepas
dari kehidupan manusia. Misalnya tata aturan mengenai jual beli, perkawinan dan sebagainya
itu bersumber pada tingkah laku manusia. 12 Bekerjanya hukum itu memang tidak dapat di
lepaskan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di sekelilingnya. Hukum itu tidak
bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan
mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukannya bagi masyarakat. Untuk menjala nkan
pekerjaan seperti itu, hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong. Ia membutuhkan
kekuasaan, kekuasaan ini memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum,
seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasi atau pengkoordinasi proses-proses dalam
masyarakat. Kita bisa menyatakan, bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai
keinginan-keinginan atau ide- ide belaka. 13
Menurut J Van Kan & J.H. Beekhuis bahwa hukum diciptakan oleh negara atau setidaktidaknya oleh alat-alat yang di dalam negara diberikan kekuasaan membentuk hukum. Negara
sebagai suatu persekutuan yang di organisasikan oleh hukum, adalah ciptaan hukum sendiri.
Jadi pembentukan negara adalah sejalan dengan pengaturan dari organisasi kekuatan negara,
10
11

Ibid, hal. 55-57.
Es mi Warassih, Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, (Seamarang: PT. Su ryandru Utama, 2005),

hal. 111.
12
13

Ibid
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakt i, 1996), hal. 45.
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yang

menunjuk

pejabat-pejabat dari kekuasaan

ini dan

menentukan batas-batas

penyelengggaraan itu. 14
Istilah kekuasaan (power) berasal dari kata Yunani yang berarti sanggup untuk membuat
sesuatu, sanggup untuk mempengaruhi orang, sanggup membuat perubahan dan tanpa
kekuasaan sesuatu tidak akan terjadi. Kekuasaan dapat juga di artikan suatu kapasitas yang
dapat mendorong manusia atau mempengaruhi pihak lain untuk mengubah tingkah laku atau
untuk mengerjakan apa yang dikehendaki. 15 Bertolak dari definisi tersebut di atas, dapat di
simpulkan bahwa konsep kekuasaan sebenarnya menunjukan kelebihan atau kemampuan
pribadi seseorang yang tercermin dalam berbagai aspek khususnya di dalam interaksi sosial,
sehingga seseorang yang memiliki kekuasaan dapat merealisir keinginannya melalui orang
lain. Kekuasaan dapat berwujud dalam bentuk otoritas pengaruh dan paksaan. Istilah
kekuasaan seringkali digunakan silih berganti dengan istilah wewenang (autority). Namun
tidak berarti kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, karena wewenang /
otoritas hanya bagian dari kekuasaan yaitu tercakup dalam salah satu variabel kekuasaan yang
disebut kekuasaan murni. Otoritas merupakan suatu kekuasaan yang sah untuk melakukan
tindakan atau membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Dengan kata lain bahwa
wewenang / otoritas di peroleh karena adanya power / kekuasaan yang dimiliki seseorang
yang menimbulkan pengaruh bagi orang lain. 16
Weber mendefinisikan kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan
keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatan atau tanpa
menghiraukan landasan yang menjadi kemungkinan itu. Selanjutnya dalam Dictionary of
Sociology, kekuasaan di artikan sebagai kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang
lain, memaksa atau mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasannya,
dan memaksakan tindakan-tindakan dengan cara tertentu. 17 Mengutip pendapat Foucault,
Haryatmoko menegaskan bahwa kekuasaan terlaksana bukan pertama-tama melalui kekerasan
atau hasil persetujuan, tetapi seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong
tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau bisa juga melalui paksaan dan
larangan. Kekuasaan pertama-tama bukan represi atau pertarungan kekuatan dan bukan juga
fungsi dominasi suatu kelas yang di dasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi
ideologi.
14

Ibid, hal. 47.
J, Kalof, Kepemimpinan Kepala Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009(), hal. 106.
16
Ibid, hal. 107
17
Soerjono Soekanto, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 20
15
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Kekuasaan ada di mana-mana dan bukannya kekuasaan mencakup semua, tetapi
kekuasaan datang dari mana- mana. Pada dasarnya terminologi kekuasaan selalu terkait
dengan hakikat, wewenang dan dasar legitimasi. Hakikat kekuasaan bersentuhan dengan hal
sebenar-benarnya. Dari segi hakikat kekuasaan adalah kekuatan, kemampuan atau
kesanggupan untuk berbuat sesuatu dan mengandung makna wewenang atas sesuatu pula. 18
Menurut Barrington Mooore memberikan definisi kekuasaan juga di artikan sebagai dominasi
dari pengawasan yang berorientasi kepada metode atau cara bagaimana golongan- golongan
individu- individu tertentu berhasil melakukan dominasi terhadap sesamanya. Adapun Talcots
Parson dan Robert Lync cenderung merumuskan kekuasaan sebagai kekuatan untuk
mengawasi atau melakukan pengawasan. Parsons menganggap kekuasaan sebagai pemilihan
fasilitas-fasilitas untuk menguasai, sedangkan Robert Lync menganggap kekuasaan sebagai
sumber sosial yang utama untuk mengadakan pengawasan. 19
Lebih lanjut Hannah Arendt memperlihatkan bahwa kekuasaan (power) harus dibedakan
dengan tajam dari paksaan dan penindasan (force). Menurutnya, kekuasaan adalah suatu pola
hubungan antar manusia yang tinggi derajatnya dan hidup dari pengakuan bebas mereka yang
berada dalam hubungan kekuasaan itu. Di sisi lain, J. Geltung menyebut 3 sumber kekuasaan,
yaitu: (1) kekuasaan yang diperoleh karena pembawaan sejak lahir yang berhubungan dengan
dimensi ada (being power) ; (2) kekuasaan yang diperoleh karena memiliki sumber-sumber
kemakmuran (having power); dan (3) kekuasaan yang diperoleh karena kedudukan seseorang
dalam suatu struktur (structure power). 20 Masih soal sumber kekuasaan, Weber menyebut
adanya 3 sumber legitimasi kekuasaan yaitu karismatis, tradisional, dan rasional. Legitimasi
karismatis bertumpu pada kesetiaan terhadap keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan
kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan tersebut.
Legitimasi tradisional di dasarkan atas kepercayaan yang telah mapan dan melembaga
mengenai tradisi turun temurun, termasuk kepercayaan pada legitimasi mereka yang
menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi tersebut.
Terakhir, legitimasi rasional didasarkan kepada kepercayaan kepada pola-pola dari
kaidah-kaidah normatif dan terhadap hak dari mereka yang memiliki otoritas, yang muncul

18

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Defin isi kata Kuasa menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1996), hal. 528
19
Miriam Budiarjo , Aneka Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa, (Jakarta, Pustaka Sinar
Harapan, 1991), hal. 31
20
Anthony Giddens dan David Held, Pendekatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok
Kekuasaan dan Konflik, (Jakarta, Rajawali Pers, 2000), hal. 21
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dari kaidah-kaidah tersebut, untuk mengeluarkan perintah-perintah. 21 Dengan demikian,
kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib be rjutajuta manusia. Baik buruknya kekuasaan senantiasa harus di ukur dengan kegunaannya untuk
suatu tujuan yang telah ditentukan atau di dasari oleh masyarakat terlebih dahulu. Kekuasaan
selalu ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih sederhana maupun yang sudah
kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada, kekuasaan tadi tidak dapat dibagi
rata kepada semua warga masyarakat oleh karena justru pembagian yang tidak merata tidak
timbul makna pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain
menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. 22
Apabila kekuasaan dihubungkan dengan sistem hukum, maka paling sedikit ada dua hal
yang menonjol yaitu pertama bahwa para pembentuk, penegak, maupun pelaksana hukum
adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang mengandung
unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tidak dapat mempergunakan kekuasaan dengan
sewenang-wenang, oleh karena pembatasan tertentu atas peran-perannya yang ditentukan oleh
cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan-pembatasan praktis dari pengguna
kekuasaan itu sendiri. Efektivitas hukum ditentukan oleh keabsahan hukum tadi, artinya
apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan yang benar-benar
mempunyai wewenang yakni kekuasaan yang diakui. Dalam arti inilah hukum mempunyai
pengaruh untuk membatasi kekuasaan. Akan tetapi sistem hukum merupakan juga suatu alat
bagi penguasa untuk mengadakan tata tertib dalam masyarakat atau untuk mempertahankan
atau menambah kekuasaannya. 23
Hal yang kedua adalah bahwa sistem hukum antara lain menciptakan hak- hak dan
kewajiban-kewajiban beserta pelaksanaannya. Dalam hal ini ada hak- hak masyarakat yang
tidak dapat dijalankan oleh karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk
melaksanakannya dan sebaliknya, ada hak-hak yang secara otomatis di dukung oleh
kekuasaan. Lagipula jika masyarakat mengakui adanya hak- hak tertentu maka hal itu pada
umumnya berarti adanya kekuasaan untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui lembagalembaga hukum tertentu oleh karena hukum tanpa kekuasaan merupakan hukum yang mati. 24
Selanjutnya, menurut John Austin, seperti dikutip oleh Lili Rasyidi mengemukakan bahwa
Law is a command of the lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah
21

Ibid, hal. 22
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia,,
(Jakarta, UI-Pres, 19820, hal. 158
23
Ibid, hal. 86
24
Ibid, hal. 86-87.
22
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dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perdebatan
mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum.
Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak
lain dari produk politik atau kekuasaan. 25
Menurut S. Mertokusumo, hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah
menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada
dasarnya bukan hukum. Sebaliknya hukum itu sendiri pada hakekatnya kekuasaan. Hukum
mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin
hukum menjalankan fungsi itu jika tidak merupakan kekuasaan. Intinya, hukum merupakan
kekuasaan untuk mengusahakan ketertiban, tidak boleh diartikan bahwa karena hukum itu
merupakan kekuasaan lantas dihalalkan munculnya hukum kekuasaan, yaitu hukum bagi
mereka yang berkuasa. 26 Sejalan dengan itu, Sacipto Rahardjo memberikan pendapat yang
hampir senada yakni kekuasaan dibutuhkan oleh hukum agar ia mampu menjalankan
fungsinya, seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasi atau pengkoordinasi proses-proses
dalam masyarakat. Meskipun hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak boleh
membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum. Secara bernas hendak dikatakan
bahwa dalam tali-temali yang rumit antara hukum dan kekuasaan ini, maka hukum merupakan
sarana mengontrol kekuasaan pada orang-orang, menyalurkan kekuasaan, sekaligus sumber
kekuasaan. 27
Untuk memahami suatu negara, perlu diketahui sifat hakekat negara. Sifat hakekat negara
secara akademik dapat dikaji dari dua aspek yaitu aspek sosiologis dan aspek hukum
(yuridis).
1. Aspek Sosiologis
Dari aspek sosiologis, maksud suatu negara adalah memahaminya sebagai anggota
masyarakat atau zoon politicon. Negara sebagai wadah bangsa menggambarkan citacita kehidupan bangsanya. Pandangan sifat hakekat negara berkaitan dengan
pandangan hidup yang di anutnya. Untuk itu perlu di kemukakan beberapa pandangan
filsuf terkemuka tentang negara dari aspek sosiologis, sebagai berikut :28
a. Scorates, menganggap polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik
dengan negara. Negara adalah suatu organisasi yang mengatur hubungan antara
25

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, (Jakarta: Penerb it
Gunung Agung,, 2002), hal. 56.
26
Soerjono Soekanto, Op. Cit, .., hal. 20
27
Satjipto Rahardjo, Op. Cit, … , hal. 146
28
Muh. Jufri Dewa, Bahan Kuliah Esensial Ilmu Negara (Staatsleer), (Kendari, UMK, 2002), hal. 4-5
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orang-orang yang ada didalam polis (masyarakat atau negara) dan tidak hanya
mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang
disekitarnya.
b. Plato (murid Scorates), negara adalah keingingan kerjasama antara manusia untuk
memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah kemudian disebut
masyarakat dan masyarakat itu adalah negara. Antara sifat-sifat manusia ada
persamaannya dengan sifat-sifat negara yaitu pikiran, keberanian dan aneka
kebutuhan sedangkan sifat-sifat negara yaitu golongan penguasa, golongan tentara
dan golongan pekerja.
c. Aristoteles, (murid Plato), negara adalah gabunga keluarga sehingga menjadi
kelompok yang besar. Kebahagian dalam negara akan tercapai bila tercipta
kebahagiaan individu. Sebaliknya bila manusia ingin bahagia ia harus bernegara,
karena manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam kepentingan
hidupnya. Manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya dan kesatuan manusia itu
adalah negara.
d. Oppenheimer, negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk
melaksanakan suatu tertib masyarakat kepada golongan yang lemah. Maksudnya
untuk menyusun dan membela kekuasaan dari penguasa.
e. Leon Duguit, negara adalah kekuasaan orang-orang kuat memerintah orang-orang
yang lemah. Dalam negara moderen, kekuasaan orang-orang kuat diperoleh dari
faktor- faktor politik.
f. R. Kraneburg, negara pada hakekatnya adalah suat organisasi kekuasaan, diciptakan
oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa, dimana tejadinya suatu negara
adanya kesadaran sekelompok manusia untuk mendirikan organisasi dengan tujuan
untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut, manusia sebagai unsur primer
dan negara merupakan unsur sekunder.
g. Logeman,

negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau

menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Berbeda dengan pendapat
Kraneburg negara merupakan unsur primer sedangkan manusia adalah unsur
sekunder.
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2. Aspek Yuridis
Pada hakekatnya, mengkaji negara secara keseluruhan, yaitu melihat peraturanperaturan yang membentuk negara itu. Ada tiga pandangan yang menguraikan tentang
negara dari aspek yuridis, sebagai berikut :29
a. Negara sebagai Recht object yaitu negara sebagai obyek daripada orang-orang
untuk dapat bertindak, dengan kata lain negara itu adalah alat manusia untuk
mencapai tujuannya.
b. Negara sebagai Recht subjet yaitu negara sebagai pembentuk hukum. Menurut
Logemann disebut ambten organisatie atau organisasi dari jabatan-jabatan.
c. Negara sebagai Rechtsverhatnis (penghalusan hukum), yaitu negara merupakan
hasil perjanjian dengan orang-orang tertentu. Hans Kelsen memberikan definisi
bahwa negara merupakan suatu tertib hukum yang memaksa atau dapat dikatakan
bahwa negara identik dengan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan-pandangan para ahli yang telah dikemukakan
di atas tentang negara atau terbentuknya negara, terdapat perbedaan antara satu dengan
lainnya. Mereka berargumentasi menurut sisi pandang dan pola pikirnya masing- masing.
Namun perlu di pahami bahwa pengertian negara bukanlah satu-satunya cara untuk
membahas konsep negara. 30

C. PEMBAHASAN
Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (ubi socitas ibi ius), sebab antara
keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan
hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (poleksosbud- hankam) dengan tidak ada
satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. 31
Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahanperubahan yang berlangsung secara terus- menerus dalam masyarakat, pada semua bidang
kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu
jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa huk um hanya dapat
29

Ibid, hal. 6
Sebagai pegangan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan makalah in i, bahwa negara adalah
suatu organisasi dari sekelo mpok atau beberapa kelo mpok manusia yang bersama -sama mendiami suatu wilayah
tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus kepentingan manusia tersebut yang
memliki unsur-unsur kelo mpok manusia (rakyat), wilayah dan pemerintahan.
31
http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/ 03/d.ht ml/selasa 20-10-2015/14.00 wib
30
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dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum
merupakan suatu proses. 32
Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda yaitu : 33
1. Menurut Mazhab Sejarah dan Kebudayaan ( Cultuur histirische school ) oleh
Frederich Carl Von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum jerman. Pendapatnya,
bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat
mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum Inggris, dan dikembangkan oleh Roscoe
Pound (1870-1964) ahli hukum USA dari aliran Sociological Jurisprudience.
Pendapatnya, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahanperubahan dalam masyarakat.

Sementara menurut Sarjono Soekanto, dalam pandagan para ahli hukum terdapat dua
bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya yaitu :
1. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi,
lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat
(social engineering)
2. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitive,
rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial
(social control). 34

Dalam kajian sosiologi hukum, dikenal salah satu fungsi hukum yaitu sebagai sarana
pengintegrasi sosial adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses
interaksi pergaulan sosial. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian
berbagai kepentingan masyarakat sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertip
dan lancar. Sehubungan dengan itu, hukum bertugas sebagai mekanisme untuk melakukan
integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat dan berlaku baik jika tidak ada
konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian harus diketahui bahwa dalam
penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana

32

Ibid
Ibid
34
Ibid
33
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pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana lain seperti kaidah agama, moral, dan
sebagainya. 35
Pada dasarnya manusia dalam hidup bermasyarakat menyadari dirinya bahwa ia di atur
oleh berbagai aturan. Aturan-aturan itu berupa nilai- nilai dan kaedah-kaedah sosial.
Pengaturan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Purnadi P urbacaraka
mengemukakan bahwa kaedah-kaedah itu sebagai pedoman untuk hidup yang mempunyai
dua aspek secara umum, yaitu aspek hidup pribadi dan aspek hidup antar pribadi. Pertama
aspek hidup pribadi mencakup kaedah-kaedah kepercayaan/keagamaan untuk mencapai
kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman, kaedah-kaedah kesusilaan (moral/etika dalam
arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak.
Kedua aspek hidup antar pribadi meliputi kaedah-kaedah sopan santun yang maksudnya
untuk kesedapan hidup bersama, kaedah-kaedah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup
bersama. 36
Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kaedah hukum memuat suatu penilaian
mengenai perbuatan tertentu. Hal ini jelas tampak dalam bentuk perintah dan larangan.
Kaedah hukum ini diwujudkan dalam bentuk petunjuk bertingkah laku. Oleh karena itu
kaedah hukum disebut petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
dilakukan yang disertai dengan sanksi. Kaedah hukum tersebut bersumber dari masyarakat
sendiri maupun dari sumber lain yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam
masyarakat itu. Jika kaedah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan pada otoritas
tertinggi untuk menjatuhkan sanksi. Agar dengan sanksi itu masyarakat diharapkan supaya
selalu berada dalam koridor yang baik, serta menghindarkan diri dari perbuatan melanggar
hukum, guna menciptakan kedamaian dalam masyarakat. 37
Kedamaian di sini

adalah suatu keadaan

yang

mencakup

dua

hal,

yaitu

ketertiban/keamanan dan ketentraman/ketenangan. Ketertiban/keamanan menunjukkan pada
hubungan atau komunikasi lahiriah, jadi melihat pada proses interaksi para pribadi dalam
kelompok masyarakat. Sedang ketentraman/ketenangan menunjuk pada keadaan bathiniah,
jadi melihat pada kehidupan bathiniah (internal life) masing- masing pribadi dalam kelompok
masyarakat. 38 Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai pengintegrasi masyarakat ketika
terjadi konflik. Achmad Ali menjelaskan bahwa penerapan hukum itu dalam hal tidak ada
35

http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/kedudukan -hukum-sebagai-pengintegrasi.html/selasa
20-10-2015/ 21.45 wib
36
Purnadi Purbacaraka dkk, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakt i, 1993), hal. 8
37
Sacipto Raharjo, Op Cit, hal. 33
38
Purnadi Purbacaraka dkk, Op Cit, hal. 20
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konflik dan dalam hal terjadi konflik. Pertama, penerapan hukum pada saat tidak ada konflik.
Contohnya jika seorang pembeli barang membayar harga barang dan penjual menerima uang
pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua, penerapan hukum pada saat terjadi
konflik. Contohnya si pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau
menyerahkan barangnya yang telah dijual maka hukum diperlukan untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi. 39
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk
melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat yang berlaku baik ada
konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian
konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya huk um satu-satunya sarana pengintegrasi,
melainkan masih terdapat sarana pengintegrasi lain seperti kaedah agama, kaedah moral, dan
sebagainya. 40 Namun demikian, Thomas Hobbes menyatakan bahwa masyarakat adalah
sebagai medan peperangan antara manusia satu denga n manusia lain atau antara masyarakat
satu dengan masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih
memaksa dan tidak sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan
masyarakat. Kaedah-kaedah ini mengkoordinasikan unit- unit dalam lalu lintas kehidupan
sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya manusia itu
bertindak. Sehingga jika terjadi konflik di dalam masyarakat, maka hukum harus berperan.
Olehnya itu, menurut Hobbes hukum itu ditentukan untuk mengatur konflik-konflik yang
timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Inilah yang disebut oleh Hobbes fungsi hukum
sebagai mekanisme pengintegrasi. 41
Seirama dengan pendapat Harry C.Bredemeier yang cenderung melihat fungsi hukum
hanya sebagai penjaga yang bertugas untuk menyelesaikan konflik-konflik. Hukum barulah
beroperasi setelah adanya suatu konflik, misalnya ada sesorang yang menggugat bahwa
kepentingannya terganggu oleh orang lain. Dalam hal ini, menjadi tugas pengadilanlah untuk
menjatuhkan suatu putusan, untuk mnyelesaikan konflik itu. 42
Teori ini di rumuskan oleh Jonh Austin, mengatakan bahwa hukum itu adalah perintah,
menurutnya konsep hukum itu ada empat, yaitu Comand/perintah, Duty/kewajiban,
Soweregn/penguasa dan sanction/ sangsi. John juga berpendapat bahwa hukum, penguasa dan
pengusaha adalah dua sisi amata uang yang tidak dapat di pisahkan, wajar kalau kedudukan

39

Ahmad Ali, Op Cit, hal. 101
Ibid, hal. 102.
41
Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: Alu mni, 1993), hal. 16
42
Ahmad Ali, Op Cit, hal. 102-103.
40
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hukum adalah sebagai perintah dari penguasa, pengusaha dan pembentuk/pembuat
peraturan/hukum/undang-undang itu sendiri. 43 Selanjutnya, jika kita lebih mengkhususkan
pembahasan mengenai fungsi hukum selain sebagai alat pengintegrasi sosial dan membahas
mengenai kedudukan hukum sebagai sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau
penguasa, di kenal adanya teori Sibernetica yang dikemukakan oleh Talcott Persons,
berpendapat bahwa masyarakat dapat di ibaratkan sebagai tubuh manusia yang merupakan
suatu sistem yang di dalamnya dilengkapi dengan organ (sub-sistem) yang secara hirarkis
saling mempengaruhi satu sama lain. Tingkatan hirarkis sub-sistem tersebut meliputi subsistem ekonomi yang berfungsi adaptasi, sub-sistem politik yang berfungsi pencapaian tujuan,
sub-sistem hukum (sosial) yang berfungsi integrasi, dan sub-sistem budaya yang berfungsi
mempertahankan pola. 44
Kemudian teori Sibernetica Talcott Persons tersebut dikembangkan oleh pakar hukum
Harrry C. Bredemeier yang memiliki teori tentang fungsi hukum yang memandang a law as
an integrative mechanism. Ia membangun analisisnya tentang fungsi hukum sebagai
mekanisme pengintegrasi atau integrator dalam kerangka, yaitu adanya empat fungsional
utama yang di observasi di dalam suatu sistem sosial, terdiri dari adaptasi di maksudkan
sebagai proses ekonomi, pencapaian tujuan (goal pursuance) sebagai proses politik,
mempertahankan pola (pattern maintenance) secara sederhana sebagai proses sosialisasi, dan
integrasi adalah proses hukum. 45 Keberadaan hukum yang dimaksudkan adalah ditekankan
pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara
teratur atau sebagai mekanisme integrasi. Pada waktu timbul sengketa dalam masyarakat,
maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan.
Pembiaran terhadap sengketa-sengketa itu tanpa penyelesaian akan menghambat
terciptanya suatu kerjasama yang produktif dalam masyarakat. pada itulah dibutuhkan
mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga
dapat diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerjasama yang produktif. Pada saat hukum itu
mulai bekerja, maka pada saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya hukum itu sebagai
mekanisme pengintegrasi melibatkan pula ketiga proses yang lain, berupa pemberian
masukan- masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran. 46

43

Abd Tahalib, Op. Cit,…, hal. 37-38.
Muh Syaiful, Wajah Politik Hukum di Indonesia, (Kendari, tp, 2010), hal. 39
45
Ibid, hal. 39-41.
46
ibid
44
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Berdasarkan teori Sibernetica yang telah di kemukakan di atas, jika di kaitkan dengan
hukum dan kekuasan dalam suatu negara ternyata membawa kepada pemahaman dalam suatu
permasalahan yang tidak sederhana. Secara sepintas hubungan antara keduanya hanya saling
menolak dan meniadakan, maka dalam pengamatan lebih jauh hukum dan kekuasaan
menampilkan kompleksitas perbauran yang lebih kaya. Menurut Sacipto Rahardjo dengan
optik sosiologis kondisinya tidak sedemikian itu. Orang biasa mengatakan bahwa begitu
datang orde hukum, maka sekalian praktik yang menggunakan kekuasaan telanjang menjadi
berhenti atau ditabukan sama sekali. Tetapi, optik sosiologis menemukan kenyataan bahwa
kekuasaan itu tetap ada secara laten dan pada saat tertentu dapat muncul kembali dalam hal ini
dengan menggunakan hukum sebagai selimut. Keadaan seperti itulah yang pernah di singgung
oleh Alvin Toffler pada waktu menceritakan betapa dunia makin bergeser dari praktik
menggunakan kekuasaan atau kekuatan kepada pendayagunaan otak, maka harus di akui
bahwa kekuatan itu sering muncul kembali dalam baju yang lebih halus antara lain melalui
hukum. 47
Menurut Sacipto Rahardjo, kekuasaan itu dapat bersifat netral atau tidak tergantung
kepada penggunaannya. Sekalipun demikian tidak dapat dihilangkan kesan bahwa kekuasaan
itu memiliki kecenderungan tertentu yang lebih kuat daripada sifat netral. Dalam kerangka
pemahaman yang demikian merupakan hal yang tidak benar jika kekuasaan itu netral.
Kekuasaan itu memiliki bakat untuk menjurus kepada praktek-praktek yang bersifat negatif,
sebagaimana nampak dalam adagium populer yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa
kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak juga akan melakukan korupsi
secara besar-besaran. Hal tersebut mendorong pemikiran untuk menciptakan bangunan
peradaban baru yang boleh dikatakan bertolak dari pemahaman kekuasaan yaitu demokrasi
dan negara hukum. Bangunan tersebut penuh dengan rambu-rambu untuk mengamankan
warga negara dari ulah kekuasaan yang dikatakan berwatak jahat itu. 48
Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, pada masa sekarang ini kemudian muncul
perdebatan mengenai eksistensi suatu undang-undang yang berhubungan langsung dengan
kekuasaan politik. Dalam praktek kerapkali politik melakukan intervensi atas pembuatan dan
pelaksanaan hukum sehingga menimbulkan pertanyaan manakah antara hukum dan politik
yang lebih supreme dan sejauh mana pengaruh politik terhadap hukum. Jika dilakukan

47
48

Sacipto Raharjo, Op Cit, hal. 45-47.
Ibid,, hal. 49-51.
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pengkajian tentang hubungan kasualitas antara hukum dan politik, minimal ada 3 (tiga)
macam jawaban yaitu:
Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik harus
di atur dan harus tunduk kepada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum,
karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling
berinteraksi dan bahkan bersaingan dalam proses pembentukannya di parlemen.

Ketiga,

politik dan hukum sebagai sub-sistem kemasyarakatan berada posisi sederajat determinasinya
seimbang antara yang satu dengan yang lain karena meskipun hukum merupakan produk
keputusan politik tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk kepada
aturan-aturan hukum. 49 Jawaban atas pertanyaan tersebut tentang mana yang lebih determinan
di antara keduanya (pertama dan kedua), tentu sangat ditentukan oleh sudut pandang masingmasing ahli yang memandangnya. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut das sollen
mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan
masyarakat, termasuk kehidupan politik di dalamnya.
Sebagai keinginan tentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu
arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan
melindungi kepentingan masyarakat akan menjadi lebih relevan. Tetapi kaum realis seperti
Von Savigny mengatakan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Ini berarti bahwa hukum mau tidak mau menjadi independent variable atas
keadaan luarnya, terutama keadaan politiknya. Memang di dalam kenyataan hukum itu lahir
sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain kalimatkalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendakkehendak politik yang saling bersaingan. 50
Menurut Afan Gaffar, hukum tidaklah berada dalam keadaan yang vakum akan tetapi
merupakan entitas yang berada pada suatu environment di mana antara hukum dengan
environment tersebut terjadi hubungan yang kait- mengait. Akan tetapi tampaknya hukum
merupakan produk berbagai elemen termasuk di dalamnya elemen politik, ekonomi, sosial,
budaya, agama dan sistem nilainya. Oleh karena itu ekosistem hukum banyak tergantung
kepada faktor-faktor yang berada di luar hukum. Jadi hukum bukan sesuatu yang supreme,
adanya hukum karena adanya kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain- lain.51
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Muh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2010),
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Muh. Mahfud MD, Op. Cit,.., hal. 70
Afan Gafar, Pembangunan Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta: UII-Pres, 1992), hal. 104

hal. 67.
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Untuk melihat siapa yang paling banyak terlibat di dalam pembentukan agenda sebelum
keluarnya sebuah rancangan undang- undang, Afan Gaffar membuat suatu perbandingan
antara dua model, yaitu yang demokratis dan yang tidak demokratis. 52
Di negara-negara yang tingkat demokratisnya rendah sekali yang terlibat di dalam
pembentukan hukum yaitu para elit-elit utama di negara itu. Kalau di regime yang sosialistis
adalah pemimpin partai ditambah sejumlah tokoh militer. Sedangkan di negara yang nonsosialistik biasanya para top birokrat, pemimpin militer, dan pengusaha kaya yang
mempunyai kepentingan tertentu. Oleh karena itu, orientasi hukumnya tentu saja bersifat elitis
dan selalu saja melindungi dan membela kepentingan mereka sendiri. Di samping itu,
karakteristik lain yang menonjol adalah sangat bersifat konservatif dan rumusan-rumusan
aturan (wardings) seringkali bersifat multi tafsir sehingga terbuka untuk mengadakan
intepretasi baru dengan peraturan lebih lanjut dan harap diperhatikan bahwa intepretasi yang
paling kuat adalah yang datang dari penguasa. 53
Di dalam sistem politik, para pengambil keputusan selalu mempertimbangkan masukan
berupa tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan dan dukungan masyarakat yang
percaya pada legitimasinya. Setelah melewati proses konversi, mereka merumuskan keluaran
berupa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan, antara lain dalam bentuknya yang utama
yaitu berupa berbagai hukum dan kebijakan umum. Apabila ingin berkembang maka sebuah
sistem politik harus memiliki mekanisme untuk menyerap umpan balik. Kesimpulannya ingin
ditegaskan bahwa hukum dan politik hukum (legal policy) pada dasarnya merupakan produk
dari sistem politik. Dengan demikian nampak bahwa warna dan kualitas hukum yang berlaku
dalam masyarakat akan tergantung pada warna dan kualitas sistem politik yang berlaku. 54
Selanjutnya, menurut Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa jika kita berasumsi bahwa
hukum merupakan produk politik, maka dalam menjawab hubungan antara hukum dan
politik, dapat dikatakan bahwa hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel
terpengaruh),

sedangkan politik

diletakan

sebagai

independent

variable

(variabel

berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik
yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas, bahwa
kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang
imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan
bersaingan. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang- undang sebagai
52
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produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan konstestasi agar kepentingan aspirasi
semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi undangundang. 55
Uraian di atas menegaskan bahwa hukum sebagai dependent variable dan politik sebagai
independent variable, sehingga dapat dikatakan bahwa karena keberlangsungan hukum yang
sangat ditentukan oleh arus kepentingan politik, hukum beralih fungsi menjadi alat
pengintegrasi, maksudnya hukum tak ubahnya berposisi sebagai perintah dari pembentuk
undang-undang atau penguasa untuk meraih segala keinginan-keinginan/kepentingankepentingan politik para elit/penguasa yang berada di seputar pusat-pusat kekuasaan yang
menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai keinginan politiknya dalam suatu negara. 56
Khususnya di Indonesia, dewasa ini dalam penyelenggaraan pemerintahan baik oleh eksekutif
maupun parlemen, sering terjadi adanya suatu praktek-praktek penyalahgunaan fungsi hukum
sebagai alat untuk memuluskan keinginan-keinginan politik penguasa dalam mencapai tujuantujuan politiknya tersebut, bahkan hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan statusquo pemerintah sebagai penguasa terhadap lawan- lawan politiknya yang dianggap menentang
kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sekian banyaknya produk-produk
hukum yang dihasilkan baik di tingkat pusat antara DPR dan Pemerintah maupun di daerah
yaitu antara kepala daerah yakni Gubernur dan Bupati/Walikota bersama dengan DPRD yang
cenderung lebih berpihak kepada permerintah dan

mengesampingkan kepentingan

masyarakat. 57
Sebagai contoh, kenangan masa lalu ketika Bung Karno pernah memerintahkan untuk
mengeluarkan Perpu Anti Subversi 1963, guna mencoba memberangus lawan-lawan
politiknya. Demikian juga sikap Menteri Penerangan Harmoko di zaman Orde Baru ya ng
cuma bermodalkan Peraturan Menteri Penerangan untuk membreidel Majalah Tempo yang
dianggap terlalu kurang ajar dengan penguasa orde baru, padahal dari sisi normatif, jelas
produk Permen itu merupakan tindakan yang melabrak asas hirarki perundang-undangan,
yaitu bertentangan secara diametral dengan Undang-Undang Pokok Pers saat itu, sebagai
aturan yang lebih tinggi (lex superior). 58 Selanjutnya, dalam hal penggunaan hukum sebagai
alat perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, baik kekuasaan di daerah-daerah,
telah banyak dilahirkan berbagai macam produk peraturan daerah yang dikeluarkan oleh
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Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hal. 10.
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DPRD bersama Gubernur, Bupati dan Walikota dalam hal untuk membungkus suatu
kebijakan yang telah dijalaninya, yang notabene sangat merugikan kepentingan masyarakat
luas dan hanya terkesan memuluskan pelaksanaan kebijakan-kebijakan penguasa dengan
kelompok-kelompok tertentu utamanya para pemilik modal yang telah melakukan
kesepakatan dengan kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi diantara mereka, sehingga
cita-cita hukum untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan ketentraman di dalam
kehidupan masyarakat jauh dari harapan. 59
Akhirnya, sebagai penutup penulis berpendapat bahwa seharusnya hukum harus dapat
membatasi kekuasaan politik agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangwenangan, dan hukum tidak hanya alat yang digunakan sebagai perintah dari pembentuk
undang-undang atau penguasa. 60 Demikian sebaliknya, kekuasaan politik juga diperlukan
untuk menunjang terwujudnya fungsi huk um dengan menyuntikan kekuasaan pada hukum
yaitu dalam wujud sanksi hukum. Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik salah satunya
terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum ditegakkan oleh kekuasaan
politik melalui alat-alat negara yang telah diberi kewenangan seperti polisi, penuntut umum
dan pengadilan. Setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan-politik hukum juga
menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya. Dalam hal ini, tentu saja sanksi hukum dapat
pula mengganjar para penguasa pemegang kekuasaan dan elit politik jika terbukti melanggar
hukum tanpa ada diskriminasi. 61
Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam. Pertama, hukum adalah kekuasaan
itu sendiri, Menurut Lassalle, konstitusi sesuatu negara bukanlah undang- undang dasar tertulis
yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang
nyata dalam suatu negara” Pendapat Lassalle ini memandang konstitusi dari sudut
kekuasaan.

62

Kekuasaan merupakan sarana

untuk

membentuk

hukum, khususnya

pembentukan undang-undang (lawmaking). Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan
kekuasaan legislatif (legislatif power), yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan
perwakilan. Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan pembentuk undang- undang berasal dari
pemikiran John Locke dan Montesquieu. 63
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Hukum adalah media untuk melegalisasi kekuasaan. Legalisasi hukum terhadap
kekuasaan berarti menetapkan keabsahan kekuasaan dari segi yuridisnya. Setiap kekuasaan
yang memiliki landasan hukum secara formal memiliki legalitas. Namun yang sering menjadi
masalah adalah bila kekuasaan yang legal itu adalah kekuasaan yang sewenang-wenang, tidak
patut, dan tidak adil. Hal itu sebenarnya merupakan masalah legitimasi kekuasaan, yaitu
pengakuan masyarakat terhadap keabsahan kekuasaan. 64

D. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa kedudukan hukum sebagai alat alat perintah dari pembentuk undangundang atau penguasa, hukum seringkali digunakan oleh para penguasa dan elit-elit politik
dalam suatu negara sebagai alat kekuasaan dalam membuat suatu peraturan perundangundangan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan politik penguasa. Kemudian dalam
tataran penerapannya, hukum seringkali di intervensi oleh politik, teruta ma jika melibatkan
kalangan penguasa sehingga mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat
berjalan dengan maksimal dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan
hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukum, kekuatan, penguasa dan politik
adalah satu kesatuan dalam membuat peraturan perundang- undangan sehingga menjadi
undang-undang sekaligus menjadi alat perintah dari pembentuk/pembuat undang- undang atau
penguasa politik itu sendiri..
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