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EDITORIAL 

' . 
~ .. ' '. 

Sarna seperti bidang-bidang ilmu yang lain, ilmu hukum juga 
memiliki dinamika. Dari waktu ke waktu ilmu hukum mengalami banyak 
perkembangan. Perkembangan itu meliputi: (1) perubahan-perubahan yang 
terjadi di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum 
bagi praktik hukum; (2) interpretasi-interpretasi terbaru terhadap peraturan 
perundang-undangan yang ada yang dilakukan oleh kalangan praktisi 
hukum (terutama yang otoritatif adalah oleh hakim dalam bentuk putusan 
pengadilan); (3) maupun interpretasi-interpretasi yang di/akukan oleh para 
sarjana hukum (legal scholars). 

Perkembangan-perkembangan tersebut mau tidak mau harus menjadi 
perhatian baik di lingkungan akademis maupun praktis guna memperoleh 
pemahaman tentang kondisi aktual tentang apa hukum yang berlaku pada 
saat ini (lex posterior derogat lex priori) dan apakah interpretasi-interpretasi 
yang dibangun baik oleh praktisi maupun teoretisi tersebut sudah tepat 
ataukah belum. Perkembangan-perkembangan tersebut juga menjadi satu 
keniscayaan bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar. Terkait dengan 
itu maka penerbitan Refleksi Hukum April 2009 mengambil tema 
"Perkembangan-perkembangan Mutakhir dalam Hukum Indonesia (Recent 
Developments in Indonesian Law)." 

Ada lima artikel utama dan satu timbangan buku dalam terbitan 
Refleksi Hukum kali ini. Pertama, Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah 
Pidana Mati oleh Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (Hakim Konstitusi & 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi). Kedua, Pidana Mati dalam Perspektif 
Hukum Intemasi~nal oleh Arie Siswanto, S.H., M.Hum (Staf Pengajar FH
UKSW). Ketiga, Implementasi Lisensi Wajib Terhadap Produk Obat yang 
Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha oleh Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., 
Ph.D (Staf Pengajar FH Univ. Janabadra). Keempat, Peran Ombudsman 
dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Masyarakat (Staf 
Pengajar FH-UKSW). Kelima, Hal-hal yang Mempengaruhi Terjadinya 
Kasus Korupsi Pengadaan Buku Ajar Tahun 2003 di Kota Salatiga dan 
Penanganannya. Sementara timbangan buku adalah tentang Peradilan 
Konstitusi di Sepuluh Negara. 
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Artikel pertama dan kedua merupakan tulisan yang semula disajikan 
dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh FH-UKSW pada tanggal 
21 Februari 2009 dengan mengambil tema "Legalisasi Pidana Mati dan 
Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK." 
Kedua tulisan ini membahas mengenai kontroversi pemberlakuan pidana 
mati di Indonesia yang sedang menghangat setelah Mahkamah Konstitusi 
menolak permohonan pengujian Undang-undang Narkotika. Artikel pertama 
membahas mengenai perspektif Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 
pengujian konstitusionalitas pidana mati. Artikel kedua membahas aspek
aspek hukum intemasional yang berkaitan dengan pidana mati. 

Artikel ketiga membahas perkembangan mutakhir pengaturan 
intemasional di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) menyangkut 
kebijakan safeguard yang dapat dijalankan negara berkembang berkenaan 
dengan obat esensial melalui instrumen lisensi wajib (compulsory licenses). 
Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa amandemen petjanjian TRIPS pada 
tahun 2005 merupakan lambang keberhasilan yang nyata dari usaha negara 
berkembang untuk mendapatkan status hukum yang kokoh terhadap 
keterkaitan antara perlindungan paten obat dengan akses masyarakat 
terhadap obat esensial. Perkembangan demikian tentu akan berpengaruh pula 
terhadap pengaturan hukum nasional Indonesia. 

Artikel keempat membahas mengenai peran Ombudsman dalam 
rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di Indonesia. 
Artikel ini membahas perkembangan mutakhir tentang legislasi yang 
menjadi dasar pembentukan dan beketjanya Ombudsman Republik Indonesia 
yaitu UU No. 37 Tahun 2008. Penulis ·artikel ini berpendapat bahwa 
kehadiran Ombudsman di Indonesia sangat dibutuhkan oleh warga 
masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap layanan publik 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk 
yang dilakukan di lingkungan BUMN, BUMD dan BHMN. 

Artikel kelima membahas tentang perkembangan dalam penanganan 
kasus korupsi dalam proyek pengadaan buku ajar (kasus Buku Balai Pustaka) 
di Kota Salatiga pada tahun 2003. Artikel ini menyajikan analisis tentang 
kuatnya pengaruh politik dalam kasus pengadaan buku tersebut. Artikel ini 
melihat bahwa proses hukum yang tengah berjalan tidak mempertimbangkan 
faktor politik tersebut. Oleh karena itu penulis merekomendasikan supaya 
aktor intelektual dari kasus ini juga harus dipertanggungjawabkan. 

v 
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Dewasa m1 berkembang kecenderungan amat kuat di kalangan 
constitutional lawyers untuk menjadikan isu-isu konstitusional dari isu yang 
berkarakter nasional menjadi isu yang berkarakter universal. Setidaknya 
fenomena ini nampak mulai bersemai di kalangan constitutional lawyers 
Amerika. Dalam Workshop on Globalizing the Law School Curriculum di 
Pacific McGeorge Center for Global Business and Development dibedakan 
antara international law dengan foreign constitutional law sebagai source 
bagi pengadilan AS. Workshop memberi satu kontribusi yang signifikan 
dengan konklusinya mengenai kedudukan foreign constitutional law sebagai 
persuasive authority bagi pengadilan AS. 1 Konklusi ini penting untuk 
dijadikan pegangan dalam rangka mendeteksi ke arah mana studi 
constitutional law ke depan akan diemban: 'bahwaforeign constitutional law 
semakin penting untuk menjadi rujukan dalam studi constitutional law 
maupun dalam praktik hukum berkenaan dengan isu-isu konstitusional'. 

Dengan sendirinya fenomena ini memerlukan suatu tool yang reliable 
supaya dapat menjawab kebutuhan tersebut. Tool dimaksud adalah 
pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam isu-isu 
konstitusional (comparative constitutional law). Bilamana tool ini efektif 
sangat bergantung secara fungsional dengan karakter isu konstitusional yang 
dihadapi. Semakin universal isu yang dihadapi maka tool ini akan semakin 
adequate. Karena itu similarity of issues merupakan konsep kunci dalam 

1 Franklin A. Gevurtz, et.al., Report Regarding the Pacific McGeorge Workshop on 
Globalizing the Law School Curriculum, 19 GLOBAL BUS. & DEY. L.J. I, 21-26 (2005). 

67 



Jumalllmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi April 2009 

rangka memberdayakan pendekatan perbandingan dalam menjawab isu-isu 
konstitusional. 2 

Salah satu contoh isu konstitusional yang telah memperoleh karakter 
universal adalah perlindungan terhadap hak-hak individual (human rights). 
Chief Justice Marshall, Supreme Judicial Court of Massachusetts, 
memberikan penilaian: "the key factor giving rise to global interest in 
individual rights is the growing recognition that every person-every 
person-is endowed with fundamental rights that no government can 
extinguish. Coupled with this understanding is a development I consider to 
be one of the most striking and profound in world politics over the last 
several decades: the emerging consensus in the world's democracies that a 
written charter of rights, enforced b{ an independent judiciary, is central to 
the protection of personal liberty." Isu peradilan konstitusional baik pada 
aspek struktural maupun fungsional juga merupakan isu universal. Hal ini 
tidak dapat dipisahkan dari arti penting keberadaannya terkait dengan fungsi 
fundamental konstitusi dalam sebuah negara yang pada umumnya 
dipersepsikan sama oleh semua negara: sebagai sumber hak utama dan 
pertama suatu pemerintahan (Governments) maupun warga negara. Peradilan 
konstitusi sangat penting supaya konstitusi dipatuhi sebagai supreme law of 
the land. Fungsi yang khas dari peradilan tergambar dalam pendapat Israel's 
Chief Justice Aharon Barak: "the task of saying it is forbidden must be 
entrusted to an independent institution, not subject to the mercies of the 
majority or minority ... It must be the courts .'.4 

*** 

Rupanya fenomena demikian ditangkap oleh Prof. Jimly Asshiddiqie 
dan Ahmad Syihrizal dalam menulis buku 'Peradilan Konstitusi di Sepuluh 
Negara'. Di bagian Pengantar kedua penulis menyatakan: "Karakter hukum 
tata negara sebagai kajian hukum, memang cenderung mendorong orang 
untuk bersikap nasionalistik karena doktrin supremasi konstitusi di internal 
negara masing-masing. Karena itu objek kajian hukum tata negara lebih 

2 Mark C. Rahdert, Comparative Constitutional Advocacy, 56 AM. U. L. REV. 553, 564-568 
(2007). 
3 The Honorable Margaret H. Marshall, "Wise Parents Do Not Hesitate to Learn from Their 
Children": Interpreting State Constitutions in an Age of Global Jurisprudence, 79 N.Y.U. L. 
REV. 1633, 1639 (2004). 
4 Id., 1641. 
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cenderung dilihat dalam konteks disiplin hukum positif yang tengah berlaku, 
daripada sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat universal . . . Padahal, 
perkembangan di berbagai negara di dunia sangat pesat, yang menyebabkan 
berbagai teori dan praktek ketatanegaraan di dunia tumbuh cepat sekali. 
Lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini, keharusan suatu negara 
mempelajari dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang tetjadi di 
luar dirinya sendiri merupakan sesuatu yang mutlak. Karena itu, tidak dapat 
tidak, disiplin ilmu hukum tata negara umum yang bersifat universal sangat 
penting untuk dikembangkan sebagai objek kajian di kalangan para ahli 
maupun di lingkungan pendidikan tinggi hukum di tanah air." (h. vii-viii) 

Buku ini berisi pembahasan tentang peradilan konstitusi di Austria, 
Jerman, Italia, Taiwan, Perancis, Hongaria, Rusia, Korea Selatan, Afrika 
Selatan dan Thailand. Kesepuluh negara yang dikaji merepresentasikan tiga 
benua, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Sementara tidak satu negara pun di 
benua Amerika belum terwakili dalam buku ini. Padahal peradilan konstitusi 
di negara-negara Amerika Latin juga cukup penting untuk disimak selain 
semata karena faktor keterwakilan wilayah. Schor mengatakan, "No region 
of the world provides empirically richer material for the study of 
constitutional success and failure than Latin America. The history of the 
region, from independence until the 1980s, is littered with attempts to make 
republican government work that resulted in oligarchy and dictatorship. The 
last few decades of the twentieth century, however, were clearly a period of 
democratic renewal in Latin America as electoral democracy became the 
norm. The late twentieth century was also a period of intense constitutional 
experimentation, with the discussion of major reforms aimed at curbing the 
power of presidents, decentralizing power, and empowering courts to 
vigorously construe constitutions. "5 

Buku ini sangat memadai sebagai referensi dalam mata kuliah 
Hukum Tata Negara karena sangat kaya akan informasi. Kelebihan buku ini 
yaitu tidak membatasi diri hanya dalam lingkup isu judicial review on the 
constitutionality of law, tetapi juga menyinggung isu constitutional 
complaint. Selain itu buku ini juga membahas isu pengujian secara ex-ante 
yang dikenal dengan konsep preview (praktik Dewan Konstitusi Perancis ). 
Sebagaimana nampak dalam buku ini, peradilan konstitusi masing-masing 

5 Miguel Schor, An Essay on the Emergence of Constitutional Courts: The Cases of Mexico 
and Colombia, 16 IND. J. GLOBAL LEG. STUD. 173, 174-175 (2009). 
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negara memiliki karakteristik yang khas walaupun disatukan oleh satu isu 
universal yaitu the constitutionality of law and governmental actions. 

*** 

Kekurangan dari buku ini adalah pengorganisasiannya yang 
terlampau informatoris tetapi kurang analitis. Hal ini nampak dari tidak 
adanya penjelasan penulis mengenai bagaimana bukunya akan 
diorganisasikan, termasuk penjelasan tentang konsep-konsep kunci dari buku 
ini. Kelemahan kedua yang saya kritisi adalah, karena konsekuensi dari 
pilihan para penulis, pendekatan struk:tural ketimbang fungsiobal Buku ini 
sebatas mengenalkan institusi peradilan konstitusi di sepuluh negara, 
bagaimana pengaturannya, dan apa kewenangan-kewenangannya. 
Pendekatan demikian kuran~ menyentuh urgensi adanya peradilan konstitusi 
itu sendiri dan saya cenderung meragukan pilihan pendekatan dari buku ini 
seperti diharapkan oleh penulisnya yaitu: "memberikan gambaran mengenai 
prinsip-prinsip yang berlaku umum mengenai teori dan praktek peradilan 
konstitusi" dan bukan "sekadar membahas pasal-pasal yang sedang berlaku". 
(h. ix) 

Meskipun secara kebutuhan ada similarity of issues terhadap 
peradilan konstitusi namun similarity of issues akan lebih tepat mengenajika 
difokuskan pada pendekatan fungsional mengenai bagaimana institusi 
terse but berfungsi (in action) dalam memberi penafsiran terhadap norma
norma konstitusi terkait dengan isu-isu konstitusional tertentu yang sulit 
seperti hak-hak asasi manusia (personal autonomy, free speech, physical 
integrity, dan sebagainya).6 Namun demikian buku ini sangat berharga 
karena mengenalkan kepada pembacanya norma-norma konstitusional positif 
dalam mengka¥Jahi peradilan konstitusi di sepuluh yurisdiksi negara 
berbeda. 

6 Bandingkan misalnya dengan: 
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