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BAB III 

PRAKTIK POLICY MAKING DALAM PENGUJIAN YUDISIAL 

KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG 

Fokus pembahasan Bab ini adalah mengargumentasi bahwa dalam 

melakukan pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang MKRI dapat 

melakukan policy making hanya dalam situasi sangat eksepsional. Salah satu 

situasi eksepsional tersebut adalah tuntutan dalam memajukan perlindungan 

hak asasi manusia (HAM). Prinsip demikian telah diterima secara universal 

dalam kaitan dengan judicial policy dalam pengujian undang-undang di 

mana strategi badan yudisial dalam melakukan pengujian sangat kasuistik, 

tidak dapat digeneralisir, sesuai dengan hakikat permasalahan yang dihadapi 

dalam pengujian tersebut. 

Sesuai dengan itu maka dalam pembahasan Bab III ini penulis akan 

mengemukakan argumen tentang kausa halal bagi praktik policy making 

yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengujian yudisial 

konstitusionalitas undang-undang. Kausa halal yang penulis maksudkan di 

sini adalah tuntutan untuk memajukan perlindungan HAM. Oleh karena itu, 

sistematika pembahasan Bab ini adalah sebagai berikut. Pertama, penulis 

akan menjelaskan pandangan bahwa pengadilan berpotensi melakukan 

praktik policy making dalam pengujian yudisial konstitusionalitas undang-

undang karena sifat materi muatan konstitusi yang sangat abstrak dan umum. 

Kedua, menjelaskan perlindungan HAM sebagai kausa halal untuk 

menjustifikasi praktik policy making tersebut. 
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A. POTENSI POLICY MAKING DALAM PENGUJIAN YUDISIAL 

KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG 

Dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, konstitusi 

berfungsi sebagai dasar pengujian (standard of review). Konstitusi sebagai 

hukum dirumuskan berbeda dengan undang-undang biasa. Lazimnya, 

kaidah-kaidah hukum konstitusi dirumuskan dalam tingkat abstraksi sangat 

tinggi serta disusun cenderung sangat ringkas dan hanya memuat aturan 

dasar/pokok yang bersifat umum. Pengertian tersebut akan penulis elaborasi 

sebagai pintu masuk untuk menjelaskan potensi praktik policy making oleh 

badan yudisial dalam melakukan pengujian konstitusionalitas undang-

undang. 

Secara konseptual, sebagai pengertian umum, konstitusi dimaknai 

sebagai alas hak sebagai dasar bertindak pemerintah. Pengertian demikian 

dikemukakan oleh Thomas Paine. Tentang konsep konstitusi, Paine 

menjelaskan dari sudut pandang hakikat fungsional konstitusi dalam 

hubungan dengan pemerintahan negara. Paine menyatakan: “A constitution is 

not the act of a government, but of a people constituting a government and a 

government without a constitution is power without right.”
1
 Pernyataan 

tersebut mengandung pengertian bahwa konstitusi merupakan suatu alas hak 

dari kekuasaan pemerintah untuk memerintah sehingga negara tidak 

mungkin akan eksis tanpa memiliki konstitusi karena konstitusi yang secara 

yuridis membentuk negara.
2
 

Dengan pengertian lain bahwa kedudukan konstitusi ada lebih dahulu 

daripada pemerintah, dan pemerintah tidak lain hanyalah ciptaan konstitusi.
3
 

Sejalan dengan pemikiran tersebut adalah pendapat Brian Thompson yang 

                                                           
1
 Titon Slamet Kurnia, Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2014 (selanjutnya disingkat II), h.7. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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menjelaskan bahwa "... a constitution is a document which contains the rules 

for the operation of an organization."
4
 Organisasi yang dimaksudkan di sini 

adalah negara maka negara merupakan organisasi kekuasaan. Dalam 

menjalankan kekuasaannya tersebut negara terikat pada konstitusi yang di 

dalamnya menetapkan prinsip-prinsip bagaimana pusat-pusat kekuasaan 

dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, 

eksekutif, dan yudisial.
5
  

Pandangan serupa ditegaskan kembali oleh S.E. Finer, Vernon 

Bogdanor, dan Bernad Rudden bahwa konstitusi adalah seperangkat kaidah 

yang bertujuan untuk mengatur pembagian fungsi-fungsi kekuasaan serta 

tugas-tugas di antara berbagai agen-agen dan kantor-kantor itu dengan 

masyarakat.
6
 Dikatakan demikian karena sebagai upaya membatasi dan 

mengendalikan tindakan sewenang-wenang pemerintah (penguasa) yang 

bertujuan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat.
7
 

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi negara sebagai hukum 

fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional.
8
 Konstitusi secara 

yuridis, dapat pula bermakna kaidah-kaidah yang mengatur proses 

pembentukan undang-undang, artinya, dengan konstitusi negara dapat kapan 

saja membuat kaidah hukum atau ketetapan dengan lebih baik dan dapat 

diterima secara umum oleh masyarakat dengan memperhatikan prinsip 

                                                           
4
 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”. Jakarta, 

Konstitusi Press, 2006, h. 15. 
5
 Wade and Philips, G. Godfrey, Constitutional Law, An Outline of the Law and 

Practice of the constitution…, dikutip dalam Dahlan Thaib, “Teori Konstitusi Dan Hukum 

Konstitusi”. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, h. 8. 
6
 Denny Indrayana, “Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum 

Ketatanegaraan”, Jakarta, Kompas, 2008, h. 68. 
7
 Ellydar Chaidir, “Hukum dan Teori Konstitusi”, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 

Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007, h. 44. 
8
 Hans Kelsen, “Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai 

Ilmu Hukum Empirik Deskriptif”, Jakarta, Rimdi Press, 1995, h. 258. 
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pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam 

konstitusi.
9
 

Renanto R. Pasimio mengemukakan konsep yang sama dari pengertian 

konstitusi yang diartikan sebagai: “The fundamental law of state, containing 

the principles upon which government is founded, regulating the division of 

the sovereign powers and directing to what persons each of these powers is 

to be exercised.”
10

 Inti dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa konstitusi 

dapat diartikan sebagai hukum dasar suatu negara yang berisi prinsip-prinsip 

sebuah pemerintahan yang akan dibentuk, pengaturan-pengaturan pembagian 

kekuasaan serta pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut. 

Sementara itu, Savorin Lohman mengemukakan ada tiga unsur yang 

mengambarkan pengertian konstitusi yang cenderung sama pada setiap tubuh 

konstitusi di dunia, yaitu, pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan 

perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini, 

konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan 

masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur 

mereka. Kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi 

manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga 

negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik 

warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Ketiga, sebagai forma 

regimeneis, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan. Dengan kata 

lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara.
11

 

Berdasar tiga unsur pengertian konstitusi di atas dapat dikemukakan 

bahwa terjadi perkembangan terkait dengan pemaknaan konstitusi yang juga 

memunculkan perkembangan pengertian konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Renanto R. Pasimio, The Philippine Constitution, dikutip dalam Ellydar Chaidir, 

Op.Cit., h. 128. 
11

 M. Solly Lubis, “Asas-Asas Hukum Tata Negara”, Bandung, Alumni, 1980, h. 

46-47. 
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dalam bahasa yang dijadikan sebagai sumber rujukan istilah konstitusi yang 

memberikan pembedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar. 

Misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Italia dan Belanda.
12

 Untuk Pengertian 

constitution dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara 

contitutie dan grondwet, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara 

verfassung
13

 dan grundgesetz
14

. Bahkan dibedakan pula antara grundrecht 

dan grundgesetz seperti antara grondrecht dan grondwet dalam bahasa 

Belanda.
15

  

K.C Wheare menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya 

dengan membedakan ke dalam dua pengertian. Pertama, istilah konstitusi 

dipergunakan untuk menunjukkan kepada seluruh aturan mengenai sistem 

ketatanegaraan. Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen 

atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan 

yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara 

atau sering dipahami sebagai konstitusi formal yaitu undang-undang dasar.
16

 

Pengertian seperti pada paragraf di atas dikemukakan secara spesifik 

oleh L.J. van Apeldorn yang secara tegas membedakan istilah konstitusi 

(constitution) dengan Undang-Undang Dasar (grondwet). Konsep Undang-

                                                           
12

 Bandingkan dengan pendapat Solly Lubis yang menyatakan bahwa istilah 

konstitusi berasal dari perkataan Prancis constituer. Lihat Solly Lubis, “Asas-Asas Hukum 

Tata Negara”, cet-2, Bandung, Alumni, 1978, h. 44. Sementara itu Sri Soemantri 

menyatakan bahwa istilah konstitusi itu berasal dari perkataan Inggris constitution, lihat 

Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali, 1984, h. 95. 
13

 Kata “verfassung” berasal dari kata kerja “fassen”, lalu menjadi “verfassen”, 

kata bendanya “verfassung”. Kata “Verfassung” ada sejak abak ke-18 diartikan menjadi 

“Staatsgrungesetz” (Undang-Undang Dasar Negara). 
14

 Kata “Grundgesetz” artinya sama dengan undang-undang dasar atau “basic law” 

(bahasa Inggris). Kata itu berasal dari dua suku kata, yakni “grund” dan “gesetz”. Kata 

“grund” sama artinya dengan dasar atau alas. Kata “gesetz” artinya undang-undang. Contoh 

penggunaannya dalam istilah sebagai berikut: Bundeswahlgesetz (Undang-Undang 

Pemilihan Umum Federal); Pateiengesetz (Undang-Undang Partai). 
15

 Jimly Asshiddieqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Ke Empat, 

Jakarta, Rajawali Press, 2012, h. 95. 
16

 K.C Wheare, Modern Constitutions, terjemahan Muhamamad Hardani, 

Konstitusi Konstitusi Modern, Surabaya, Aliansi Penerbit Independen, 2003, h. 23. 
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Undang Dasar (grondwet) merujuk pada bentuk tertulis dari suatu konstitusi. 

Sedangkan konstitusi (constitution) dapat mencakup peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis.
17

 Pendapat yang sama dikemukakan oleh Moh. 

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang mengemukakan bahwa konstitusi 

berbeda dengan UUD.
18

  

Untuk memahami perbedaan mengenai kedua pengertian konstitusi dan 

undang-undang dasar di atas, Hermann Heller menguraikan pandangannya 

bahwa konstitusi itu memang mempunyai arti yang lebih luas dari pada 

undang-undang dasar. Lebih lanjut Herman Heller membagi konstitusi itu 

dalam tiga fase pengertian.
 19

 Pertama, apa yang dipahami sebagai konstitusi 

itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu 

kenyataan (Die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit) dan 

ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (einrechtsverfassung).
20

 

Dengan perkataan lain, konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis 

atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.
21

 Kedua, setelah orang 

mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup di dalam 

masyarakat untuk dijadikan satu kesatuan kaidah hukum, barulah konstitusi 

itu disebut sebagai rechtverfassung (dieverseltabdigte rechtsverfassung), 

yaitu konstitusi dalam arti hukum.
22

 Kemudian ketiga muncul pula 

kebutuhan untuk menuliskan konstitusi itu dalam satu naskah tertentu 

sehingga orang mulai menulisnya dalam suatu naskah tertulis sebagai 

undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
23

 

                                                           
17

 Nukthoh Arfawie Kurde, Teori Negara Hukum. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2005, h. 31. 
18

 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, Jakarta, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1983, h. 64. 
19

 Dikutip dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata 

Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1993, h. 65.  
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
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Dengan demikian, apabila pengertian undang-undang dasar itu 

dihubungkan dengan pengertian konstitusi maka disimpulkan bahwa arti 

undang-undang dasar itu merupakan pengertian konstitusi yaitu konstitusi 

yang ditulis (die geschrieben verfassung)
24

 dan dibuat oleh lembaga yang 

ditentukan secara khusus. Dalam arti inilah konstitusi itu bersifat yuridis atau 

rechsverfassung, yaitu sebagai undang-undang dasar atau gerundgesetz.
25

 

Pada saat undang-undang dasar itu diformulasikan, umumnya harus 

memenuhi dua unsur, yaitu mengenai bentuknya dan syarat mengenai materi 

muatannya. Bentuknya dipersyaratkan harus berupa naskah tertulis.
26

 

Sedangkan materi muatannya Hans Nawiasky berpendapat bahwa haruslah 

memuat aturan dasar/pokok yang bersifat garis besar dan merupakan norma 

tunggal yang belum disertai dengan norma sekunder.
27

 Artinya tidak semua 

masalah ataupun urusan yang penting harus dimuat dalam undang-undang 

dasar, melainkan hanya hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-asasnya 

saja. Untuk memahami konsep materi muatan yang telah di singgung di atas 

maka di bawah ini akan penulis uraikan konsep materi muatan berdasarkan 

pendapat para ahli sebagai berikut. 

James Bryce yang merupakan pakar hukum tata negara Inggris abad 

XIX menyatakan bahwa suatu standar konstitusi dikatakan baik apabila 

konstitusi itu memuat aturan-aturan hukum yang mengorganisasi fungsi 

penguasa dan menentukan batas-batas lingkungan kekuasaan.
28

 Pengertian 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Yang perlu dijelaskan di sini bahwa adanya suatu bentuk tertulis dari konstitusi 

dipengaruhi adanya perkembangan faham yang menghendaki semua peraturan hukum dibuat 

dalam bentuk tertulis (written document) dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum 

(unifikasi hukum), kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum (rechtszekerheid). 
27

Maria Farida Indrati Soeprapto, “Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya”. Yogyakarta, Kanisius, 2002, h. 30. 
28

 James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, dikutip dalam Abdul Rasyid 

Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Republik Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 74. 
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yang sama juga dikemukakan oleh para pakar hukum tata negara Belanda 

yang terdiri dari Burkens, Kummeling, Vermeulen, dan Wildershoven 

dengan menulis “het geheel van regels dat de grondslagen van het 

staatsbestel bevat”, artinya bahwa konstitusi merupakan kesemua aturan 

yang menguraikan dasar-dasar pengorganisasian negara.
29

 

Atas dasar pendapat di atas  maka dapat disimpulkan bahwa di 

bentuknya konstitusi adalah berkorelasi dengan upaya untuk membatasi 

kekuasaan pemerintah. Sehingga dalam perumusan undang-undang dasar 

sejauh mungkin di hindari dari pemusatan kekuasaan pada satu badan 

kenegaraan tertentu agar tetap terjamin penyelenggaraan pemerintahan 

negara yang tidak sewenang-wenang.  

Hal yang penting dari pendapat tersebut adalah penggunaan kekuasaan 

secara yuridis formal oleh penyelenggara negara harus secara tegas di batasi 

oleh konstitusi tertulis. Sebagaimana dinyatakan Montesquieu dengan trias 

politica, yaitu:
30

 badan legislatif, pemegang kekuasaan membentuk undang-

undang; Yudisial, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman; Eksekutif, 

pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. Dalam perspektif ini, 

konstitusi dapat menjamin hak-hak politik serta mengatur pembagian 

kekuasaan negara, yang secara lazim membatasi kekuasaan legislatif, 

eksekutif, dan yudisial. 

Seperti diketahui, di banyak negara bahwa poin penting berikutnya 

dalam perumusan materi muatan konstitusi atau undang-undang dasar adalah 

                                                           
29

 M.C. Burkens, H.R.B.M Kurmmeling, B.P. Vermeulen en R.J.G.M. 

Wildershoven, Beginselen van de Democratische Rechsstaat, Inleiding tot de Grondslagen 

van het Nederlance Staat-en Bestuutsrecht, dikutip dalam  Abdul Rasyid Thalib, Op.Cit., h. 

75. 
30

 Montesquieu, The Spirit Of Law, dikutip dalam Taufiqurrohman Syahuri, Hukum 

Konstitusi, Proses dan Prosedural Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta 

Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, Bogor Selatan, Ghalia 

Indonesia, 2004, h. 24.  
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untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
31

 Sebagaimana 

ditegaskan Mr. J.G. Steenbeek dikatakan apa yang seharusnya menjadi isi 

dari konstitusi yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia dan warga negaranya.
32

 Hal yang sama juga dinyatakan kembali 

oleh Bagir Manan
33

, Meriam Budiarjo
34

 dan Ismail Sunny
35

 di dalamnya 

tulisannya. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa dalam 

setiap teori materi muatan yang terdapat di setiap undang-undang dasar 

selalu mencakup tiga hal yang pokok yaitu: pertama, jaminan terhadap hak-

hak asasi manusia; kedua, susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara 

yang bersifat mendasar; dan ketiga, soal pembagian dan pembatasan tugas 

dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga 

bersifat mendasar.   

Dalam konteks Indonesia sendiri, berkaitan dengan apa yang 

diisyaratkan J.B. Steenbeek, Miriam Budiardjo, Bagir Manan, dan Ismail 

Sunny di atas, mengenai materi muatan konstitusi secara yuridis 

dikemukakan bahwa dianut oleh UUD 1945. Hal tersebut secara eksplisit 

nampak dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan: 

 
Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-

aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada 

pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk 

menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi 

negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya 

memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang 

                                                           
31

 Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi, Jogjakarta, UII Press, 2014, h. 

32. 
32

 Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, 1991, h. 101. 
33

 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara 

Indonesia, Bandung, Alumny, 1997, h. 45. 
34

 Meriam Budiarjo, Op.Cit, h. 101. 
35

 Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Kasara Baru, 1984, h. 

15. 
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menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang 

lebih muda caranya membuat, mengubah, dan mencabut.
36

 

 

Dari uraian teori materi muatan di atas, maka penulis berpendapat bahwa 

undang-undang dasar sangatlah terbatas karena dalam pengaturannya 

menyesuaikan dengan hakikat sebagai hukum dasar yaitu hanya boleh 

memuat aturan-aturan dasar/pokok yang bersifat umum. Artinya ketika 

bangunan negara yang sangatlah kompleks harus diformalkan ke dalam 

dokumen yang terbatas pula isinya, maka harus diakui bahwa tidak semua 

kepentingan dalam suatu negara akan terakomodasi di dalamnya. Dalam 

konteks demikian (gap) kesenjangan dalam undang-undang dasar tidak akan 

terhindarkan, sehingga potensi praktik policy making dalam pengujian 

yudisial konstitusionalitas undang-undang semakin terbuka. Hal tersebut 

perlu dilakukan sebagai upaya untuk menutupi kesenjangan norma-norma 

ataupun kekaburan dalam konstitusi ketika diperhadapkan dengan kasus-

kasus kongkrit yang tidak di atur dalam konstitusi. 

B. PERLINDUNGAN HAM SEBAGAI KAUSA HALAL UNTUK 

PRAKTIK POLICY-MAKING DALAM PENGUJIAN YUDISIAL 

KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG 

Dalam Sub-judul ini penulis hendak berargumen bahwa praktik 

interpretasi konstitusi oleh MKRI yang melahirkan kaidah konstitusional 

baru (policy making) harus didasari oleh suatu kausa yang halal supaya 

praktik tersebut legitimate. Sesuai dengan judul yang digunakan oleh sub-

judul ini maka yang menjadi kausa halal tersebut adalah memberikan 

perlindungan HAM. Ini berarti, praktik policy-making tersebut sedapat 

mungkin adalah dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi 

                                                           
36

 Saat ini Penjelasan UUD NRI 1945 tersebut sudah ditiadakan setelah empat kali 

perubahan UUD NRI 1945 karena materi muatannya diserap ke dalam pasal-pasal batang 

tubuh UUD NRI 1945. 
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pelanggaran HAM yang secara spesifik dilakukan oleh legislator melalui 

undang-undangnya. 

Konsepsi demikian nampak dalam pendapat Robert A. Dahl yang 

menyatakan: 

 
“…majorities may, on rare occasions, become „„tyrannical‟‟; and when they 

do, the Court intervenes; and although the constitutional issue may, strictly 

speaking, be technically open, the Constitution assumes an underlying 

fundamental body of rights and liberties that the Court guarantees by its 

decisions.”
37

 

Berdasar pernyataan tersebut nampak jelas posisi Dahl yang membenarkan 

praktik policy making badan yudisial dalam rangka untuk memberikan 

perlindungan HAM yang fundamental terhadap minoritas dari mayoritas 

(pembentuk undang-undang) yang berubah menjadi tirani. Lebih lanjut Dahl 

menjelaskan argumen strategis terhadap praktik policy making sebagai 

berikut: 

 
the Court's policy decision can be interpreted sensibly in terms of a 

"majority" versus a "minority." In this respect the Court is no different from 

the rest of the political leadership. Generally speaking, policy at the national 

level is the outcome of conflict, bargaining, and agreement among 

minorities; the process is neither minority rule nor majority rule but what 

might better be called minorities rule, where one aggregation of minorities 

achieves policies opposed by another aggregation.
38

 

 

Argumen di atas memperlihatkan bahwa putusan badan yudisial 

dengan jalan membentuk suatu kaidah baru dengan didasari alasan untuk 

memperkuat perlindungan HAM merupakan putusan yang bijaksana.
39

 

                                                           
37

 Robert Dahl, Op.Cit.,, h. 247. 
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39

 Pemikiran tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Teguh Prasetyo 

tentang Teori Sistem Hukum yang Bermoral atau Bermartabat yaitu sistem hukum yang 

mengharuskan aturan-aturan hukum/putusan pengadilan harus mengandung tuntan yang 

dapat diperbolehkan oleh moralitas yang sejatinya adalah Hukum itu sendiri sehingga aturan 
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Rasionalisasi dari pendapat tersebut terletak pada proses tawar-menawar 

saat pembentukan undang-undang oleh legislator di mana mayoritas dari 

legislator tidak mengagregasi kepentingan dari minoritas. Dalam konteks 

demikian maka proses pembentukan undang-undang sangat berpotensi 

untuk menimbulkan praktik pelanggaran HAM di mana undang-undang 

yang dihasilkan oleh legislator subtansi atau materi muatannya bertentangan 

dengan HAM itu sendiri. 

Berikut adalah dua contoh kasus putusan yudisial yang bersifat policy 

making dengan didasari oleh alasan untuk memajukan perlindungan HAM 

sebagai kausa halal-nya.  

Pertama, kasus Brown v. Board of Education
40

 yang muncul ketika 

terjadi politik segregasi (pemisahan rasial) di sekolah yang berlangsung 

pada tahun 1954 di Amerika Serikat. Di mana pada tahun itu sebagian besar 

negara bagian di AS memiliki sekolah-sekolah publik yang melakukan 

pemisahan atas dasar ras tetapi memperoleh legalisasi dalam kasus Plessy v. 

Ferguson (1896) yang menyatakan bahwa pemisahan fasiltas-fasilitas umum 

adalah konstitusional selama fasilitas-fasilitas tersebut sama untuk setiap 

orang baik untuk yang berkulit hitam maupun putih.
41

 Praktik segregasi itu 

bahkan disahkan melalui legislasi negara bagian dengan asas separate but 

equal (terpisah tapi sederajat). 

Kasus Brown v. BoE sebenarya merupakan konsolidasi kasus dari 5 

yuridiksi yaitu: 

 

                                                                                                                                                     
hukum/putusan pengadilan dalam pelaksanaannya sehari-hari harus sanggup menunjukkan 

keserasian dan kecocokan yang berdasar pada Moralitas:HUKUM. Lihat Teguh Prasetyo, 

“Keadilan Bermertabat: Perspektif Teori Hukum, Bandung, Nusa Media, 2005, h. 181-182. 
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http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/rights/landmark_griswold.html. 

Dikunjungi pada hari jumat tanggal 22 Januari 2016, Pukul 21:00, WIB di Salatiga- Jawa 

Tengah. 
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http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/rights/landmark_brown.html. Di kunjungi 

pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2016, Pukul 14: 23 WIB di Salatiga – Jawa Tengah. 
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pertama, Brown v. Board of Education (Kansas); kedua, Briggs v. 

Elliot (South California); ketiga, Bulah v. Gebhart and Belton v. 

Gebhart (Delaware); keempat, Davis v. County School Board of Prince 

Edward County (Virginia), kelima, Bolling v. Sharpe (District of 

Columbia).
42

 

 

Mereka mencari  perintah pengadilan untuk memaksa pihak sekolah 

untuk memperbolehkan siswa bersekolah di sekolah untuk kulit putih. Brown 

dibantu oleh NAACP (National Association for the Advancement of Colored 

People) dan Thurgood Marshall menjadi chief counsel.
43

 

Brown mengklaim bahwa pemisahan ras oleh Topeka (dewan sekolah 

Kansas) bertentangan dengan Constitution‟s Equal Protection Clause karena  

sekolah untuk kulit hitam dan putih tidaklah sama dan tidak pernah dapat 

sama. Pengadilan distrik menolak klaim tersebut dengan putusan bahwa 

pemisahan sekolah publik adalah konstitusional di bawah Plessy doctrine. 

Brown kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika 

Serikat (the Supreme Court).
44

  

Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan putusan bulat yang ditulis 

sendiri oleh Chief Justice Earl Warren menyatakan bahwa pemisahan ras 

anak-anak dalam sekolah publik melanggar the Equal Protection Clause of 

the Fourteenth Amendment, yang menyatakan bahwa “no state shall make or 

enforce any law which shall ... deny to any person within its jurisdiction the 

equal protection of the laws.”
45

 Mahkamah Agung Amerika Serikat mencatat 

bahwa Congress dalam penyusunan the Fourteenth Amendment pada tahun 

1860-an, tidak tegas dalam mensyaratkan integrasi di sekolah-sekolah 

publik. Di sisi lain, amendment tersebut tidak melarang adanya integrasi.
46
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Dalam kasus apapun, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan 

bahwa the Fourteenth Amendment menjamin persamaan pendidikan hari ini.  

Pendidikan publik di abad 20 ini lanjut Mahkamah Agung Amerika Serikat, 

merupakan komponen yang penting dari kehidupan warga negara, 

membentuk dasar kewarganegaraan yang demokratis, sosialisasi normal, dan 

pelatihan profesional.
47

  

Dalam konteks ini, setiap anak yang menolak pendidikan tidak 

mungkin berhasil dalam hidupnya. Dimana suatu negara, oleh karena itu, 

setuju untuk menyediakan pendidikan secara universal, dimana pendidikan 

tersebut menjadi hak yang harus diberikan secara adil baik kepada yang 

berkulit hitam maupun putih dan negara bertanggung jawab untuk 

memastikan kesetaraan dalam pendidikan.
48

 

Mahkamah Agung Amerika Serikat menyimpulkan bahwa 

memisahkan anak-anak berdasarkan ras menimbulkan kompleks inferioritas 

berbahaya yang dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak berkulit hitam 

untuk belajar walaupun fasilitas-fasilitas nyata (tangible)  antara sekolah 

hitam dan putih, tetapi pemisahan ras di sekolah-sekolah adalah “inherently 

unequal”
49

 sehingga hal itu inkonstitusional.  

Meskipun diputuskan dengan suara bulat, ada resistensi yang cukup 

besar atas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (the Supreme Court) 

dalam kasus Brown ini. Beberapa pakar konstitusional merasa bahwa 

keputusan ini menentang tradisi hukum dengan mengandalkan pada data 

yang diberikan oleh para ilmuan sosial (ada lebih dari 30 ilmuan dari the 

NAACP Legal Defense Fund memberikan kesaksian tentang efek bahaya dari 

pemisahan pada kulit hitam dan putih)
50

 bukan pada preseden atau hukum 
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yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendukung judical restraint meyakini 

bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat telah melampaui kekuasaan 

konstitusionalnya dengan cara menulis undang-undang baru sehingga banyak 

orang menyebutkan sebagai suatu putusan politik.
51

 

Tantangan berikutnya terhadap putusan kasus Brown menyebabkan 

reaksi berlainan di kedua negara bagian Utara dan Selatan. Mississippi 

bersikukuh mempertahankan pemisahan. Dalam The Daily News ditulis 

“even though it was delivered by a unanimous vote of the nine members of 

the nation‟s highest tribunal, Mississippi cannot and will not try to abide by 

such a decision”.
52

 Tetapi perlu ditegaskan di sini bahwa putusan pada kasus 

Brown ini sangat substansial dikaitkan dengan HAM yaitu berkenaan dengan 

prinsip hukum yang fundamental yaitu equality before the law (persamaan di 

hadapan hukum).  

Hal ini berarti bahwa hukum mendikte tidak diperbolehkan dilakukan 

diskriminasi berdasarkan warna kulit, suku, ras, agama atau aliran politik 

dalam kehidupan bernegara dan pergaulan sosial dan juga hubungan antar 

bangsa karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk rasional yang 

bermoral, sehingga sudah sepatutnya diberi penghargaan terhadap martabat 

manusia (human dignity) sebagai ciptaan Tuhan yang melebihi makhluk 

hidup lainnya.  

Kedua, kasus Griswold v. Connecticut
53

, dimana Mahkamah Agung 

Amerika Serikat (Supreme Court) memutuskan bahwa larangan negara atas 

penggunaan kontrasepsi melanggar hak privasi perkawinan. Dan hukum 
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 http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=87.  

Di kunjungi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2016, Pukul 15: 10 WIB di 

Salatiga – Jawa Tengah. 
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Connecticut bertentangan dengan pelaksanaan hak ini, oleh karena itu batal 

demi hukum. 

Kasus ini berawal dari Estelle Griswold dan Dr. C. Lee Buxton 

ditangkap dan dinyatakan bersalah karena dianggap mereka memberi 

informasi, instruksi, dan nasihat medis lain untuk pasangan menikah 

mengenai pengendalian kelahiran yang jelas-jelas melanggar „a Connecticut 

Law‟ dalam „The 1879 Law‟ yang menyatakan bahwa:  

 

setiap orang yang menggunakan obat, artikel obat atau alat untuk tujuan 

mencegah konsesi/kehamilan harus didenda tidak kurang dari $40 atau 

dipenjara tidak kurang dari 60 hari. Kemudian Hukum menambahkan: setiap 

orang yang membantu, bersekongkol, menasehati, menyebabkan, 

memperkerjakan atau memerintah seseorang untuk melakukan tindakan 

pidana dapat dituntut dan dihukum seolah-olah dia adalah pelaku.
54

 

 

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, maka Estelle Griswold dan Dr. 

C Lee Buxton oleh pengadilan Connecticut dijatuhi berupa hukuman denda 

sebanyak $ 100 per orang. Atas dasar putusan tersebut, maka keduanya 

mengajukan banding ke „Supreme Court of Errors Connecticut‟ dengan 

mengklaim bahwa hukum tersebut melanggar konstitusi Amerika Serikat.
55

 

Yang menjadi isu hukum dalam pembahasan kasus ini adalah apakah 

konstitusi melindungi hak pribadi perkawinan (right to marital privacy) 

terhadap pembatasan negara atas kemampuan pasangan untuk diberi nasihat 

dalam penggunaan alat kontrasepsi?.
56

 Dalam menanggapi isu tersebut 

Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam keputusannya yang ditulis oleh 

Justice William D. Douglas, berpendirian bahwa: Hukum Connecticut 
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melanggar “right to marital privacy” dan tidak dapat dipaksakan terhadap 

orang-orang yang sudah menikah.
57

 

Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh justice William D. Douglas 

dalam memutus kasus ini adalah bahwa „hak pribadi‟ (right to privacy) 

merupakan salah satu „the fundamental principles‟, sehingga dalam 

pendapatnya William D. Douglas menyatakan: penggunaan kontrasepsi oleh 

pasangan menikah merupakan suatu hak yang “fundamental” dalam bentuk 

„hak privasi perkawinan‟.
58

 

Pilihan sikap keputusan tersebut oleh beberapa hakim menyatakan 

kesetujuannya bahwa marital privacy (privasi perkawinan) adalah sebuah 

“fundamental right”. Hal tersebut nampak dari beberapa argumen-argumen 

yang dikemukakan oleh para hakim seperti hakim Arthur Goldberg yang 

menyatakan: “dalam Amendemen ke-sembilan „Bill of Rights tidak 

membuang semua hak yang dimiliki oleh rakyat, sehingga memperbolehkan 

the Court untuk menemukan „the fundamental right to marital privacy‟ tanpa 

harus menggali dalam amandemen konstitusi tertentu”. Dalam persetujuan 

lain hakim John Marshall Harlan II menyatakan bahwa: “prinsip dasar 

tentang privasi perkawinan sudah ada dan dilindungi oleh warga Amerika 

turun temurun”. Persetujuan akhir dinyatakan oleh hakim Byron White yang 

yang menyatakan: “fundamental right to marital privacy constitutes a liberty 

under the Due Process Clause, and is protected by the Fourteenth 

Amendment against the state”.
59

 

Perlu dikemukakan di sini bahwa hak privasi perkawinan tidak disebut 

di dalam konstitusi Amerika Serikat tetapi hanya nampak samar-samar 

dalam Amendemen IX. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan 
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tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat jelas-jelas tidak berdasar atas 

aturan hukum, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip fundamental. 

Apabila diamati kasus Brown v. Board of Education dan Griswold v. 

Connecticut di atas, menarik untuk di catat bahwa rujukan yang dijadikan 

dasar oleh para hakim dalam memutus kasus-kasus tersebut adalah bukan 

keadilan yang tertuang dalam huruf-huruf hitam yang tercetak di atas kertas, 

melainkan keadilan yang berbentuk moral yang bersumber dari prinsip-

prinsip fundamental. Putusan pengadilan semacam itu dalam ilmu hukum di 

sebut sebagai ius contra legem.
60

  

Ius contra legem sebenarnya merupakan sikap normatif pengadilan. 

Disebut demikian karena putusan pengadilan yang juga merupakan hukum 

(ius) – mengingat putusan itu menjadi yurisprudensi yang dapat diteladani 

oleh pengadilan – bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. Putusan demikian diambil oleh pengadilan karena undang-undang 

tidak memberikan rasa keadilan. Oleh karena itulah pengadilan yang memang 

tempat mencari keadilan harus membuat putusan yang adil tetapi tidak sesuai 

undang-undang. Sekali lagi, dalam hal ini yang digunakan oleh pengadilan 

bukan hukum positif yang berupa undang-undang, melainkan penalaran atau 

pertimbangan rasa keadilan lainnya yang mungkin tidak dibingkai oleh aturan 

tertulis, melainkan berdasarkan kepatutan dan keadilan itu sendiri.  

Contoh kasus yang telah dikemukakan di atas adalah dukungan untuk 

perlindungan HAM sebagai kausa halal untuk praktik policy-making dalam 

pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang. Secara a contrario, 
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jika dalam pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang terjadi 

praktik policy-making yang tidak didasari oleh alasan untuk memajukan 

perlindungan HAM yang fundamental, maka praktik tersebut tidak 

legitimate dan membahayakan posisi politik badan yudisial sebagai 

pelaksana pengujian konstitusionalitas undang-undang berhadapan dengan 

legislator. 

 


