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RULE OF LAWDALAM DIMENSI 
NEGARA HUKUM INDONESIA 

Teguh Prasetyo 

Abstrak 

Munculnya demokrasi konstitusional sebagai suatu 
program dan sistem politik yang konkret pada akhir abad 
ke-19, dengan gagasan, di mana pemerintah yang 
demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya 
dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap 
warganegaranya. Konstitusi tertulis secara tegas menjamin 
hak-hak asasi dari warga negara, adanya pembagian 
kekuasaan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini 
dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan Rule of Law. 
Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau secara keseluruhan 
menganut semua unsur negara hukum baik menurut 
konsep Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, dengan 
beberapa kriteria yang didasarkan pada pandangan hidup 
dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Secara realitas 
Indonesia dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebagai 
negara hukum. 

Key Words: Historical Aspects; Rule of Law; Negara 
Hukum Indonesia 

I. Pendahuluan 

Kehendak rakyat harus mengikuti norma-norma hukum. W alaupun 
dalam koridor yang jelas bahwa yang namanya rakyat itu berhak untuk 
menetapkan dan mengubah hukum dalam batas-batas yang logis layaknya 
sebuah undang-undang dasar yang hanya dapat diubah dengan kehendak 
mayoritas yang lebih besar, dengan adanya jaminan terhadap hak-hak 
asasi manusia terhadap perubahan tersebut, tetapi selama suatu undang
undang berlaku, maka kekuasaan demokratispun terikat padanya. Inilah 
yang dinamakan dengan tuntutan dasar negara hukum. 
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Franz Magnis Suseno menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
gagasan dasar negara hukum, yaitu: 

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan 
negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. 
Jadi ada dua unsur da1am paham negara hukum: pertama bahwa 
hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak 
berdasarkan kekuasaan, me1ainkan berdasarkan suatu norma 
yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan 
kedua bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan 
hanya secara formal, me1ainkan dapat dipertahankan berhadapan 
dengan idea hukum. Hukum menjadi 1andasan segenap tindakan 
negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena 
sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari huk:um, dan 
adil karena maksud dasar segenap huku.m adalah keadilan. 1 

Tujuan mewujudkan suatu organisasi negara yang dapat 
melindungi rakyatnya melalui dasar hukum yang adil, sejak jaman klasik 
sudah ada wujudnya yang bennula dari apa yang dinamakan hukum itu 
adalah bersifat abstrak, karena hukum itu tidak bisa dilihat secara empiris, 
dengan demikian hanya bersifat renungan, diantaranya adalah Plato ( 429-
347) SM, dia adalah pencetus dasar idealisme atau pencipta ajaran serba 
cita (ideenleer) yang dituliskannya dalam buku Politiea (Negara) dan 
Nomoi (Undang-Undang).2 

Ide mengenai negara dalam suatu tatanan hukum yang adil terus 
menerus berkembang di Eropa dari abad ke-16 hingga pennulaan abad ke-
20. Dalam dekade waktu itu dapat diuraikan perkembangan pemikiran 
mengenai konsep negara; dari negara hukum klasik ~gertian negara 
dalam arti sempit) sampai dengan negara hukum formal. 

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara 
hukum dap&j dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa 
dikenal denjan Rechtstaat dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan 
Rule of Law. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechtstaat tersebut 
direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa 
kita sebut dengan Modem Roman Law. Konsep Rechtstaat ini ditelaah 
secara historis merupakan penentangan secara taj am atas pemikiran kaum 

1 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modem, 
h. 295. 
2 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, h. 23. 
3 Miriam Budi&Ijo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 57-58. 
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Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan 
sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule of Law yang berkembang 
dengan metode evolusioner,4 yang direduksi dalam sistem hukum 
Common Law. 

Konsep Rechtstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di 
beberapa negara termasuk sistem hukum Indonesia. Secarajelas konstitusi 
negara Indonesia memuat apa yang dinamakan dengan Rechtstaat ini 
dalam rangkaian kata "Indonesia ialah negara berdasar atas hukum 
(rechtstaat) dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945. 

Kedudukan argwnentasi di atas dapatlah dianalisis sebagai wahana 
memperdalam kajian telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep 
negara hukum menurut Rule of Law, pada pembahasan penulis 
menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan apa yang ingin 
dikemukakan. 

II. Pembahasan 

A. Identiflkasi The Rule of Law dengan Negara Hukum. 

The Rule of Law dalam literatur-literatur terkemuka memiliki 
pengertian yang sama dengan Negara Hukum. Demikian juga dalam 
kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan penterjemahan 
langsung dari Rechtstaat. Pernyataan ini dikuatkan pendapat para pakar
pakar hukum di Indonesia, diantaranya adalah Notohamidjojo dan 
Sumrah, adapun pernyataan mereka, adalah: 

Dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan 
dalam konstitusi-konstitusi dari abad IX itu, maka timbul juga 
istilah negara hukum (rechtstaat).s 
Yang sudah kita kenai lebih lama adalah pengertian Rechtstaat 
atau negara hukum atau untuk menjamin kata-kata dalam 
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, negara yang 
berdasarkan atas hukum. 6 

Dari dua pendapat tersebut dapat dijadikan acuan bahwa Rechtstaat sama 
arfutya dengan "Negara Hukum". 

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, h. 72. 
s 0. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, h. 31. 
6 Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, 
h. 31. 
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Begitu juga dengan apa yang dinamakan Rule of Law memiliki 
pengertian yang sama dengan negara hukum. Hal ini dikemukakan oleh 
Sunaryati Hartono dengan ungkapan, sebagai berikut: "Oleh sebab itu, 
agar supaya tercipta suatu Negara Hukum yang membawa keadilan bagi 
seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan The Rule of Law itu harus 
diartikan dalam arti yang materiil."7 Menurut Sudargo Gautama ada 
persamaan utuh antara Rule of Law dengan Negara Hukum, hal ini beliau 
ungkapkan dalam kalimat: 

... dan ji.ka kita berbuat demikian, maka pertama-tama kita 
melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan 
kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha 
kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan 
negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah yang oleh 
ahli hukum Inggris dikenal dengan Rule of Law. 

Pendapat yang sangat intens dapat dilihat dari apa yang 
dikemukakan oleh Moch. Kusnardi, yakni: "Lain daripada negara Eropa 
Barat, di Inggris sebutan Negara Hukum (Rechstaat) adalah The Rule Of 
Law, sedangkan eli Amerika Serikat diucapkan sebagai Government of 
law, but not ofman."8 

Hadjon bertolak belakang dengan pendapat para ahli hukum 
tersebut, beliau mengemukakan konsep berdasarkan latar belakang sistem 
hukum yang menjadi sandaran istilah tersebut, adapun pernyataan beliau: 

Konsep rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang 
absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep 
the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak 
dari isi atau kriteria rechtstaat dan kriteria the rule of law. 
Konsep rechtstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang 
disebut Civil Law, Modern Roman Law, sedangkan konsep the 
rule <flaw, bertwnpu atas sistem hukum yang disebut Common 
Law 

Sebagai tJdasan konsep apa yang telah disenaraikan dalam pendapat
pendapat para ahli tersebut, secara konsep apa yang dinamakan the Rule of 
Law itu sama pengertiannya dengan negara hukum atau Rechtstaat. 

7 1bid. 
8 Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, h. 
79. 
9 Philipus M. Hadjon, Loc.cit. 
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The Rule of Law merupakan satu konsep yang dikemuk:akan oleh 
seorang Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang dituangkannya dalam 
sebuah buku berjudul Introduction to the Study of the Law of 
Constitution. Sejak itulah The Rule of Law mulai menjadi bahan kajian 
dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara 
yang memiliki sistem berbeda-beda. 

Dalam buku yang ditulis oleh Didi Nazmi Yunus dikemukakan 
konsep Dicey tersebut yang intinya bahwa the Rule of Law mengandung 
tiga unsur penting, yaitu: 
1. Supremacy of Law 120 3U 0 :J ·~ 
2. Equality Before the Law 
3. Constitution Based on Human Right/0 

Unsur Supremacy of Law mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan 
yang sewenang-wenang (arbitrary power), baik rakyat (yang diperintah) 
maupun raja (yang memerintah). Kedua-duany~ tunduk pada hukum 
(regular law). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai 
panglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, 
termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yanr berkuasa, berdaulat dan 
supreme adalah hukum, dan buk:an kekuasaan. 1 

Unsur supremasi hukum ini dapat dikatakan bersifat sama dengan 
ajaran yang dikemukakan Krabbe tentang teori kedaulatan hukum (rechts 
souvereiniteit)12

, teori yang menentang ajaran staats souvereiniteit yang 
umumnya dianut oleh pemikir-pemikir kenegaraan Jerman. Perwujudan 
prinsip supremasi hukum (supremacy of law) di negara-negara Anglo 
Saxon sedikit berbeda dengan apa yang texjadi di negara-negara Eropa 
Kontinental yang menganut konsep rechtstaats. Supremasi hukum 
menurut konsep ini (rechtstaat) adalah menempatkan negara sebagai 
subyek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di 
pengadilan. Sementara di negara Anglo Saxon tidaklah demikian, 
supremasi hukum menurut konsep Rule of Law, tidak menempatkan 
sebagai subyek hukum. negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, 
sehingga konsekuensinya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu 
di pengadilan. 

10 Didi Nazmi Yunus, Konsepsi Negara Hukum, h. 22-23. 
11 Miriam Budiarjo, Op.cit., h. 58. 
12 Witjono Pradjodikoto, Asas-Asas Hukum Tata Negara, h. 113. 
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Unsur Equality Before the Law, mengandung arti bahwa semua 
warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai 
pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan 
biasa yang sama. J adi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan 
hukum. Penguasa maupun warga negara bisa; apab.ila melakukan tort 
(perbuatan melanggar hukum: Surechtmatige daad; delict), maka akan 
diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa. 13 

Equality Before The Law yang dikemukakan oleh Dicey adalah 
dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang dia 
lihat sangat ballc dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat 
itu terhadap Perancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan 
antara pejabat negara dengan rakyat biasa. 

Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara 
yang melanggar hukum, seperti yang teranulir di sistem Eropa Kontinental 
(Civil Law) berupa pengadilan administrasi (administratief rechtspraak) 
atau seperti di Indonesia berwujud Peradilan Tata Usaha Negara dengan 
dikuatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana 
perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. Pandangan rakyat Inggris (tak terkecuali the man in the 
street), Common Law adalah suatu kebanggaan. 14 Sifat yang konsisten 
terhadap mono system peradilan, yakni peradilan umum yang berpuncak 
di Supreme Court, jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. N amun 
bagi mereka tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara 
tunduk pada satu sistem peradilan. 

Unsur Constitution Based on Human Rights jika ditelaah 
mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut 
degan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan 
hak-h~ ~yi manusi~ melainkan indikator-indikator. da? hak-hak asasi 
manusta tMah yang dttanamkan dalam sebuah konstltust, secara harfiah 
dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu 
haruslah dilindungi keberadaannya. 

Di Inggris hak-hak asasi (the right to personal freedom, the right 
to freedom of discussion, dan the right to public meeting) dijamin dengan 

13 Azhary, Op.cit., h. 41. 
14 Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu, h. 11 
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hukum-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun dengan putusan 
hakim. Sedangkan Undang-Undang Dasamya hanya merupakan 
generalisasi dari praktik ataupun kebiasaan yang sudah berlangsung, 
seperti halnya hak-hak kebebasan dalam Habeas Corpus Act, 
sesungguhnya telah ada sebelum Habeas Corpus Act diundangkan. 

Mengutip apa yang tertera didalam bukunya Oemar Seno Adji 
pendapat yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa negara 
hukum secara formal harus memiliki, yaitu; 

1. Hak Asasi Manusia; 
2. Pembagian Kekuasaan; 
3. Wetmatigheid van bestuur (pemerintahan harus berdasarkan 

peraturan-peraturan; 
4. Peradilan tata usaha dalam perselisihan. 15 

Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan dari Friedmann 
tentang Rule Of Law sebagai berikut: 

a. Secara fonnil rule of law dirumuskan sebagai berikut: 
" ... dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisasi, 
yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang didasarkan 
pada hierarki perintah merupakan rule of law''. 

b. Secara materil, rule of law dirumuskan: 
" ... dalam arti materil atau ideologi mencakup ukman-ukuran 
tentang hukum yang baik dan yang kurang baik, hukum yang 
buruk antara lain mencakup: 
1. ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah

kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan 
legislatif, eksekutif, yudikatif. 

2. kaidah-kaidah hukum secara selaras dengan hak asasi manusia. 
3. negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi 

sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi 
manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat 
man usia. 

4. terdapatnya cara-cara yang jelas dan proses mendapatkan 
keadilan terhadap perbuatan ·yang sewenang-wenang dari 
penguasa. 

15 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, h. 16. 
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5. adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan 
memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang
wenang dari badan pemerintah dan legislatif.16 

Setelah menelaah pendapat-pendapat para ahli diatas secara formal 
istilah negara hukum dapat disamakan dengan Rechtstaat ataupun Rule of 
Law, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama 
menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan 
serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak 
asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak 
pada historisnya masing-masing tentang sejarah dan pandang suatu 
bangsa. Layaknya ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel 
Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah rechstaat sedangkan 
ahli-ahli Anglo Saxon seperti Dicey memakai istilah Rule of Law. 
Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis juridis untuk 
mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki 
pembatasan karena, bagaimanapun juga paham klasik akan terus 
menginterplasi pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep 
negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali 
dalam hal yang menyangkut keperntingan umum seperti adanya bencana 
atau hubungan antar negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan "Negara 
adalah Penjaga Malam (Nachwachterstaat) ". Konscwsi demikian menurut 
Miriam Budiardjo disebut "Negara Hukum Klasik". 1 

B. The Rule of Law dalam konsep Anglo Saxon 

Abad XIX pertama kali dikemukakan oleh Albert Venn Dicey 
dalam karyanya yang spektakuler Introduction to the study of the law of 
constitution yang diterbitkan pada tahun 1885. Dalam kajian literatur 
konsep Rule of Law gen nya telah mulai ada sejak pemerintahan Henry II 
(1164 M) dalam naskah konstitusi pertama di Inggris (Constitution of 
Clarendon)INaskah tersebut kemudian digantikan dengan Piagam Magna 
Charta tahun 1215, yang isinya mengenai beberapa pembatasan atas 
kekuasaan raja tentang perpajakan, hak milik warga negara, kebebasan 
dan ancaman apabila raja melanggar piagam tersebut. Piagam Magna 
Charta adalah cikal bakal penyusunan Bill of Right. 

16 Satjipto Rabardjo, Beberapa Masalah Hukum Dalam Masyarakat, h. 51-52. 
17 Miriam Budiardjo, Op. cit., h. 58-59. 
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Tiga unsur yang dikemukakan Dicey dalam Konsep Rule of Law, 
dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan sepanjang 
petjalanan sejarah praktek kenegaraan Inggris. Hal ini sejalan dengan 
ideologi-ideologi yang terns merambah terutama faham-faham yang 
dikemukakan Marx yang mempengaruhi pola pemerintahan di mana 
kedudukan suprema.&i hukum terancam dengan meluasnya kekuasaan 
pemerintah. 

Menurut penelitian Wade dan Philips dalam karyanya 
Constitutional Law, bahwa Rule of Law sejak tahun 1955 sudah berbeda 
dibandingkan pada waktu awalnya. 18 Penurunan eksistensi Rule of Law 
dilatari adanya konsep baru mengenai "Welfare State " yakni negara 
kesejahteraan pada pertengahan abad XX. Dalam konsep Rule of Law saat 
itu di mana pembatasan bagi pemerintah untuk tidak campur tangan dalam 
urusan warganya dalambidang sosial maupun ekonomi berubah drastis 
karena rakyat juga tidak dalam keadaan yang sejahtera, oleh karenanya 
pemerintah bertanggung jawab atas kese~ahteraan rakyat dan harus aktif 
mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. 9 

Di Amerika Serikat juga tetjadi hal yang demikian dengan apa 
yang dikemukakan oleh Roscoe Pound mengenai law as a tool of social 
engineering pemerintahan telah berubah di mana terdapat serangkaian 
undang-undang yang mengatur kesejahteraan. Perkembangan ini dikenal 
dengan perubahan konsep dari negara kemakmuran menjadi negara 
kesejahteraan. 

C. The Rule of Law dalam Konsep Eropa Kontinental 

Reaksi keras yang muncul atas konsep negara polisi (polizei Staat) 
karena negara sangat bersifat absolutisme walaupun konsepsinya 
menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya, namun hal 
itu tidak mampu diwujudkan menjadi suatu kenyataan dimasyarakat. 
Karena banyaknya pergeseran yang sangat dramatis seperti kesewenangan 
Louis XIV di Perancis yang melahirkan revolusi besar-besaran di Perancis 
pad11 tahun 1789, di mana peranan kaum b01jouis sangat besar dalam 
mengatur kegiatan kenegaraan. Kejadian ini sebenarnya bermula dari apa 
yang di konsepkan oleh seorang Immanuel Kant (1724-1804) dalam 

18 Azhary, Op. cit., h. 42. 
19 Miriam Budiardjo, Op. cit., h. 59. 
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karyanya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre. 
Penyelenggaraan negara dalam konsep ini untuk hal perekonomian dan 
kemakmuran diserahkan kepada kaum borjouis dan cendikiawan, negara 
hanya dalam hal mengurus masalah penyelenggaraan ketertiban dan 
keamanan (negara hukum penjaga malam}, pemikiran logis jika 
kemakmuran tidak akan tercapai karena kemakmyran itu hanya akan 
diperoleh oleh kaum konglomerat dan kaum liberal saja. 

International Commission of Jurist di Bangkok tahun 1965 
meninjau kembali konsep yang dituangkan oleh Dicey dan Kant dan pada 
pertemuan itu konsep itu diperluas dengan menekankan kepada "the 
dynamic aspects of the rule of law in the modern age" yang merumuskan 
dasar-dasar pemerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law, adapun 
rumusan tersebut adalah : 
1. Perlindungan konstitusional; 
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
3. Pemilihan umum yang bebas; 
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
5. Kebebasan untuk berserikatlberorganisasi dan beroposisi; 
6. Pendidikan kewarganegaraan (civil education). 
Rwnusan yang dituangkan oleh Commision Of Jurist tersebut menurut 
Miriam Budiardjo, sebagai berikut: "Konsep dinamis mengenai Rule of 
Law dibandingkan dengan perumusan abad ke-19 sudah jauh berbeda. 
Kecenderungan pihak eksekutif untuk menyelenggarakan tugas yang jauh 
lebih banyak dan intensif daripada dulu dalam masa Nachtwachterstaat 
telah diakui keperluannya." 

m. Analisis 

A. The Rule of Law 

Idealisme konsep Rule Of Law yang berbasis pada Common Law 
seperti yang dibanggakan oleh Rakyat Inggris dalam sejarah praktik 
ketatanegaraan telah mengalami perubahan dan menjadi kekhawatiran, 
karena setelah A.V. Dicey meninggal faham-faham fasisme, sosialis dan 
nasionalis serta komunis berkembang pesat. Wade dan Godfrey Philips 
memfokuskan pada unsur equality before the law karena adanya realitas 
masyarakat yang terbagi dalam status sosial, ekonomi yang jauh berbeda. 
Mereka berdua sebenamya memiliki pemikiran yang dapat dipahami dari 
realitas manusia yang memang memiliki perbedaan yang bersifat alamiah. 
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Almarhum Djoko Sutanto berpendapat bahwa equality before the 
law di Inggris hanya mengenai satu hal saja yakni onrechtmatige daad, 
hal ini didasarkan pada: 
1. Di lnggris berlaku perbedaan hukum antara laki-laki dan wanita, orang 

dewasa dan anak-anak:. 
2. Juga tidak: mungkin prinsip itu diterapkan pada penguasa dan warga 

negara biasa. 
Demikian juga apa yang diungkapkan Dicey mengenai peradilan 
administrasi ( administratief rechtspraak) seperti yang dikenal dalam 
sistem Eropa Kontinental yang menganut sistem Rechtstaat sangat 
menimbulkan tanda tanya, karena fungsi kontrol (judicial control yang 
dibebankan kepada peradilan administrasi dalam rangka perlindungan 
hukum dipandang sama baiknya dengan Ordinary Court. 

Pengertian Rule of Law dari segi formal yang diungkapkan oleh 
Friedmann dapat dipak:ai sebagai sandaran menilai perkembangan Rule of 
Law, mak:a keadaan di Amerika tidak: luput dari perhatian untuk 
menjawabnya. Seperti yang dikemukak:an Sunaryati Hartono, sebagai 
berikut: 

Tugas dari Supreme Court untuk menjaga agar supaya konstitusi 
Amerika tetap ditaati oleh semua petugas negara, baik oleh 
petugas negara-negara bagian, maupun oleh petugas federal. 
Seringkali rilemantulkan pergeseran-pergeseran, tidak saja antar 
pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat (seperti 
misalnya persoalan civil rights pada tahun 1 ~54 di Litle Rock 
Arkansas), akan tetapi juga tidak jarang menimbulkan 
pertentang antara Presiden dan Supreme Court, seperti antara 
Presiden Roosevelt dan Supreme Court antara 1935-1937 
menyatakan bahwa undang-undang mengenai New Deal 
bertentangan dengan konstitusi. 20 

Dapat pula diulas tentang kasus O.J. Simpson yang didakwa 
membunuh keluarga Nicole Brown Simpson dan Ronald Lyle Goldman 
yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Amerika adalah sesuatu yang 
kontraversial. Kasus ini merupakan uji_an terhadap sistem hukum 
Amerika, karena banyak yang menyatakan perkara itu menyentuh aspek 
hakiki dari penegakan Rule of Law. Inti permasalahannya adalah Just dan 
Unjust terhadap putusan hakim pengadilan. 

20 Sunaryati Hartono, Op.cit., h. 27. 
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Distorsi ini mendorong konsep negara hukum mengalami 
perkembangan, dan konsep yang dikemukakan Wade dan Philips sangat 
menjadi acuan perkembangan itu, adapun konsep yang mereka 
kemukakan adalah: 
"Pertama; The Rule of Law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam 
masyarakat dan pada anarki. Dalam pandangan ini, The Rule of Law 
merupakan suatu pandangan filosofis terhadap masyarakat yang dalam 
tradisi barat berkenaan dengan prinsip demokrasi; 
Kedua; The Rule of Law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa 
pemerintah harus diperinci dalam perantara peraturan hukum,baik hukum 
subtantif maupun hukum acara. misalnya apakah pemerintah mempunyai 
kekuasaan untuk menahan seorang warga negara tanpa melalui proses, 
P . ifL "21 resumption o nnocence . 

Perkembangan Rule of Law dari konsep Wade dan Phillips 
mendekatkan Inggris kepada pikran-pikiran Rechtstaat di Eropa, sehingga 
lnggris sampai saat ini dapat menjadi bagian pergaulan masyarakat Eropa. 
Dan kedepan perkembangan Rule of Law itu menurut Azhary menuju 
kepada Welfare State. 

B. Konsep Rule of Lllw merupakan Bagian TerpentiDg dalam Negara 
Bukum 

Munculnya demokrasi konstitusional sebagai suatu program dan 
sistem politik yang konkret pada akhir abad ke-19, dengan gagasan, di 
mana pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas 
kelruasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap 
warganegaranya. Konstitusi tertulis secara tegas menjamin hak-hak asasi 
dari warga negara, adanya pembagian kekuasaan. Perumusan yuridis dari 
prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan Rule of Law. 

W aliupun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai 
wujud yang konkrit, akan tetapi pemikiran tentang negara hukum atau 
Rechtsstaat sebenarnya sudah sangat tua. Konsep negara hukum pertama 
sekali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya Politea (the Republica), 
Politicos (the Stateman), dan Nomoi (the Law) yang kemudian 

21 Philipus M. Hadjon, Op.cit., h. 81-82. 
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dipertegas oleh Aristoteles dalam karyanya Politica 1ang merupakan 
kelanjutan dari pemikiran Plato dalam bukunya Namoi. 2 

Pemikiran Plato tentang cita negara hukum ini lama dilupakan 
orang, dan baru pada awal abad ke-17 timbul kembali di Barat yang 
merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama sekali 
pada kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Sedangkan istilah negara 
hukum itu sendiri baru muncul pada abad ke-19. 

Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah 
serta adanya jaminan atas hak-hak asas dari warga negara mendapat pe
rumusan yang yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti 
Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, 
sedang ahli-ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah 
Rule of Law. 

Menurut Friedrich Julius Stahl23 negara hukum secara formal 
memiliki: 
1 . hak asasi manusia; 
2. pembagian kekuasaan; 
3. wetmatigheid van bestuur, atau pemerintahan berdasarkan peraturan

peraturan; 
4. peradilan tata usaha dalam perselisihan. 

Dari keempat unsur utama negara hukum formal yang 
dikemukakan Stahl ini dapatlah disimpulkan bahwa negara hukum 
bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi warga negaranya dengan 
cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara 
dengan undang-undang. Sedangkan A V. Dicey mengemukakan unsur
unsur Rule of Law dalam Introduction to Study of the Law of the 
C . t• aku 24 onstztu zon, menc p: 
a. Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of Law); tidak adanya 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitary power), dalam 
arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar 
hukum. 

22 Azhary, Op. cit., h. 19. 
23 Oemar Seno Adji, Loc.cit. 
24 Miriam Budiarjo, Op. cit., h. 458. 
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b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Equality before 
the Law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk 
pejabat. 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara 
lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan 
pengadilan. 

Rumusan tentang unsur-unsur rechtsstaat yang dikemukakan oleh 
Stahl maupun rumusan tentang unsur-unsur The Rule of Law yang di 
kemukakan oleh A.V. Dicey tersebut di atas, adalah merupakan pandang
an klasik, sebab dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam 
memenuhi tuntutan perkembangan abad ke-20, perkembangan negara
negara hukum, penyelenggaraan negara oleh pemerintah yang berubah, 
kegiatan negara telah menyebar untuk mengatur berbagai pokok persoalan 
kehidupan bemegara., negara hukum klasik berubah menjadi negara ke 
sejahteraan modem (wefare state). 

Dari rumusan konsep Rule Of Law baik yang klasik maupun yang 
dinamis hasil Konres ICJ tahun 1965 di Bangkok, di katakan bahwa 
konsep Rule Of Law dalam kaitannya dengan negara hukum memang 
sangat identik dan tak dapat dipisahkan karena maksud dasar dari Rule Of 
Law itu sendiri adalah penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi 
konstitusi,yang dengan tegas adanya keharusan untuk menjamin hak-hak 
asasi warga negaranya, persamaan di depan hukum, dan pengawasan atas 
jalannya pemerintahan. 

C. Konsep Negara Hukum Indonesia dengan Rule of Law 

John Locke mengungkapkan satu teori tentang pemisahan 
kekuasaan dalam karyanya yang berjudul Two Treatises of Civil 
Govemment1 inti ~ aj~an ~eke ini, adalah: 
1. Kekuasilan Legzslatif, yattu kekuasaan pembentuk undang

undang; 
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-

undang; 
3. Kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hu

bungan 1uar negeri dan menyatakan perang dan damai. 
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Teori ini diikuti oleh Montesquieu, yang memisahkan 
kekuasaan negara menjadi 3 dan dilak.sanak.an oleh 3 lembaga 
negara, yang di kenai dengan Trias Politica, yaitu : 
1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan pembentukan undang

undang yang dipegang oleh lembaga pembentuk undang-undang; 
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang

undang, biasanya dilak.sanakan oleh Presiden atau Perdana Men 
teri bersama-sama menteri-menteri, secara umum disebut peme
rintah; 

3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan kehak.iman, biasanya di
lak.sanakan oleh Mahkamah Agung clan badan-badan peradilan 
lainnya 

Teori pemisahan kekuasaan balk oleh John Locke maupun 
oleh Montesquieu tidak. secara tegas dianut dalam konstitusi 
Indonesia. Menurut Ismail Sunny, bahwa: 

Pemisahan kekuasaan dalam arti material tidak terdapat dan 
tidak pemah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan 
dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formil. 
Atau dengan perkataan lain, di Indonesia terdapat 
pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan pada 
pemisahannya, bukan pemisahan kekuasaan. 

Dengan demikian UUD 1945 tidak. menganut paham atau teori 
pemisahan kekuasaan yang ada ada1ah pembagian kekuasaan. ala
sannya adalah sebagai berikut (sebelum dilak.sanak.annya 
Amandemen UUD 1945 tahun 1999 hingga 2003): 
1 . Pasal 2 ayat 1, adanya susunan keanggotaan MPR yang terdiri 

dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari 
daerah-daerah dan golongan-golongan (UUD 1945 Pasal 2 ayat 
1). 

2. Pasal 5 ayat 1, Kekuasaan pembentukan undang-undang dilak
sanak.an bersama-sama Presiden dengan DPR. 

3. Penjelasan Pasal 24, mendelegasikan walaupun kekuasaan 
kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerlntah. 

4. Di samping mempunyai kekuasaan eksekutif presiden juga mem
punyai kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah. 

5. Adanya MPR sebagai pelak:sana kedaulatan Rakyat, penyelenggara 
negara tertinggi, dan presiden sebagai mandataris penyelenggara 
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pemerintah tertinggi di bawah Majelis. Hal ini menujukkan adanya 
pembagian kekuasaan. 

6. UUD 1945 bukan saja tidak menganut paham Trias Politica dalam 
arti fungsi atau tugas·tugas, tetapi juga dalam arti organ, karena 
dalam UUD 1945 ada lebih dari tiga lembaga tinggi negara, yaitu 
satu lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara. 

Dalam UUD 1945 unsur pemerintahan berdasar undang-undang 
tidak diatur secara tegas, artinya secara harafiah tidak ditemukan, namun 
tidak berarti bahwa UUD 1945 tidak mengatur hal ini. Dalam 
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, menunjukkan bahwa Pemerintah 
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bangsa 
dan negara Indonesia hidup sejahtera. Selain itu dalam Penjelasan UUD 
1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara disebutk:an bahwa 
pemerintahan berdasar.atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. 

Supremasi hukum adalah unsur pertama dari Rule of Law seperti 
yang dikemukakan oleh Dicey. UUD 1945 cukup jelas menyatakan 
Negara Republik Indonesia menempatk:an hukum pada tempat yang 
utama sebagai pusat kekuasaan yang ada di dalam negara. Dalam 
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, dalam Satang Tubuh, Pasal 3, Pasal 
4 ayat 1, juga dalam penjelasan, yaitu pada kalimat : 
1 . Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 
2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak 

bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas ). 

Dalam UUD 1945 hal ini dirumuskan dalam Pasal 27 ayat 1, 
yang berbunyi : 
"Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan. dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan ttdak1ada kecualinya". Ketentuan ini telah mencerminkan asas 
demokrasi, dan bukan saja hanya menjamin persamaan kedudukan 
dalam hukum, tetapi juga persamaan hak dan kewajiban dalam politik, 
sosial dan budaya. Unsur ini menunjukkan lebih demokratis jika 
dibandingkan dengan Rule of Law. 

Unsur-unsur Rechtstaat maupun unsus·unsur Rule of Law, bagi 
negara Indonesia telah terpenuhi, namun demikian Indonesia 
mempunyai ciri khas tersendiri sebagai negara yang bedasarkan hukum, 
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dengan unsur-unsur utamanya, yang oleh Azhary dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Hukumnya bersurnber pada Pancasila; 
2. Berkedaulatan rakyat; 
3. Sistem konstitusi; 
4. Persamaan kedudukan dalam hukurn dan pemerintahan bagi setiap 

warga negara; 
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain; 
6. Pembentuk: undang-undang adalah presiden bersama-sama dengan 

DPR; 
7. Dianutnya sistem MPR.25 

Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau secara keseluruhan 
menganut semua unsur negara hukurn baik menurut konsep Eropa 
Kontinental maupun Anglo Saxon, dengan beberapa kriteria yang 
didasarkan pada pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa Indonesia. 
Secara realitas Indonesia dapat dik.atak:an memenuhi persyaratan sebagai 
negara hukum. Keutamaannya dapat dilihat pada unsur-unsur negara 
yak:ni Cita Pancasila dan penamaan yang khas "Negara berdasar atas 
hukum" secara fak:ta bahwa Indonesia menciptak:an sendiri konsep 
negara hukumnya berdasarkan cita negara Pancasila, secara universal 
Indonesia tidak: juga membelak:angi konsep umurn yang ada di sistem 
hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon. 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep The Rule Of Law adalah konsep negara hukum Anglo Saxon 
sedangkan Negara Eropa Kontinental dikenal dengan Rechtstaat. Di 
Indonesia konsep tersebut memilik.i ciri khas dan asli dari penciptaan 
bangsa Indonesia dengan sebutan "Negara berdasar atas hukum". 

2. Unsur-unsur yang dikembangkan oleh Anglo Saxon dengan Rule Of 
' Law (lndividualistis) dan Eropa Kontinental (liberalistis) dengan 

Rechstaat-nya, bagi Indonesia unsur-unsur itu teJpe.D.uhi dalam 
negara hukum Indonesia walaupun dalam konsepnya Indonesia 
memiliki kekhasan yang dalam berdasar atas Cita Negara Pancasila 

25 Azbary, Op.cit., h. 153. 
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dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

B. Saran 

1. Perlu pemahaman lebih lanjut dengan kajian-kajian yang aktual 
sehubungan dengan perubahan terhadap UUD 45, apakah masih ada 
ide-ide dasarnya memiliki keterpautan antara konsep Rule Of lAw 
dan Rechstaat, sehingga memunculkan cara pandang yang jelas 
tentang teori bernegara bangsa Indonesia. 

2. Arus globalisasi yang mempengaruhi pandangan bangsa Indonesia 
bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan selama kita masih 
memiliki visi kesejarahan yang masih tertanam dalam setiap 
pemikiran bangsa Indonesia. 
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