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Abstrak  

Kedaulatan Parlemen secara luas berarti bahwa Parlemen memiliki hak untuk 

membuat atau membatalkan undang-undang, dan tidak ada orang yang diizinkan 

untuk mengesampingkan atau mengabaikan hukum Parlemen1. Kedaulatan Parlemen 

berkembang di negara yang menerapkan rule of law. Rule of law dalam sebuah 

negara menjelma menjadi pemerintahan konstitusionalisme, yang dipahami sebagai 

pemerintah yang terbatas (limited government by the law). Praktik di beberapa 

negara seperti di Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa kedaulatan parlemen 

tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh hukum dan kekuasaan interpretasi 

undang-undang yang dilakukan oleh peradilan, baik itu di Mahkamah Agung 

ataupun Mahkamah Konstitusi. Artikel ini mengkaji mengenai hubungan antara 

kedaulatan parlemen pada kondisi yang seharusnya dalam rule of law. Rekonsiliasi 

berarti akan mengkaji hubungan yang seharusnya terjadi antara kedaulatan parlemen 

dengan rule of law. Apakah kedaulatan parlemen yang dipengaruhi oleh rule of law 

atau sebaliknya? Konsep rule of law merupakan landasan dibangunnya masyarakat 

demokrasi modern. Fungsi hukum akan maksimal mensyaratkan adanya kekuasaan 

imperatif hukum yang harus ditegakkan dan semua perbuatan yang dilakukan dalam 

negara harus didasarkan pada hukum. Dalam perkembangannya kedaulatan parlemen 

telah dipengaruhi oleh rule of law, sehingga kedaulatan parlemen tidak absolut lagi, 

melainkan dibatasi oleh nilai-nilai rule of law. Pembatasan terhadap kedaulatan 

parlemen ada 2, yaitu pembatasan eksternal dan pembatasan internal.  

Kata kunci: Kedaulatan parlemen, rule of law, rekonsiliasi.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Blackshield, T, Williams G, Australian Constitutional Law & Theory: Commentary and Materials 

(6th ed, Federation Press, 2014), hlm. 1.   
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PENDAHULUAN 

Konsep Kedaulatan Parlemen bukanlah kekuatan tanpa batas.  Kepatuhan 

peradilan terhadap undang-undang tidak hanya mencerminkan otoritas Parlemen; ini 

juga mencerminkan pemahaman yudisial akan tuntutan moralitas politik2. 

Kedaulatan Parlemen yang tidak diragukan harus (secara logis) dilaksanakan sesuai 

dengan aturan, untuk menjadi kedaulatan Parlemen3. Hukum dibuat untuk 

kesejahteraan rakyat untuk menjaga keharmonisan antara kekuatan yang saling 

bertentangan dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama pembuatan undang-undang 

adalah untuk menjaga hukum dan ketertiban di masyarakat dan mengembangkan 

lingkungan yang damai untuk kemajuan rakyat. Konsep Rule of Law memainkan 

peran penting dalam proses ini4. Rule of law berusaha melindungi hak-hak individu, 

dan untuk melindunginya dari kekuasaan sewenang-wenang. Dengan demikian, 

otoritas hukum suatu undang-undang berasal dari kompatibilitasnya dengan 

moralitas politik kontemporer, yang merupakan aturan hukum. Kedaulatan parlemen 

dalam hal ini mengandung 2 arti, yaitu kedaulatan hukum dan kedaulatan politik. 

Kedaulatan hukum adalah kemampuan parlemen untuk membuat undang-undang 

tanpa batasan, sedangkan kedaulatan politik merupakan badan yang kehendaknya 

(dalam bentuk undang-undang) dipatuhi oleh warga negara.  Namun, 'kedaulatan 

hukum' bukanlah kedaulatan absolut - ini adalah konsep hukum yang menyatakan 

bahwa pengadilan akan mengakui hukum yang dibuat oleh Parlemen, apabila hukum 

Parlemen yang mengancam unsur-unsur penting dari setiap konsepsi pemerintahan 

demokratis.  

Konsep kedaulatan parlemen lahir di Inggris dalam sejarah Inggris, diawali 

dengan adanya perdebatan antara hak prerogative kerajaan (royal prerogative) 

dengan kewenangan parlemen (parliamentary authority)5, yang pada akhirnya pada 

abas kelimabelas kedaulatan parlemen diterima dan dapat bertahan sebagai preseden 

hukum (legal precedent) dan model politik (political model) yang berlaku di abad 

selanjutnya. Selanjutnya pada pertengahan abad kedua puluh, para sejarawan hukum 

dan politik secara seragam menyimpulkan bahwa batasan teoretis yang penting pada 

otoritas kerajaan Inggris adalah posisi raja di bawah hukum. Pembatasan potensial 

                                                           
2 Ibid. 
3 M. F. Prestwich, 1955, Towards A New Concept of Parliamentary Sovereignty, Journal of Social 

and Political Theory, No. 7, hlm. 115-120, Berghahn Books in association with the Faculty of 

Humanities, Development and Social Sciences, South Africa: University of KwaZulu-Natal, hlm. 118. 
4 Blackshield, T, Williams G, ibid., hlm. 2.  
5 J. W. McKenna, 1979, “The Myth of Parliamentary Sovereignty in Late-Medieval England”, The 

English Historical Review, Vol. 94, No. 372 (July 1979), hlm. 481-506, Inggris: Oxford University 

Press, hlm. 482.  
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dasar kekuasaan kerajaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan 

parlemen untuk perpajakan6.  

Konsep selanjutnya yang mengikuti konsep kedaulatan parlemen adalah 

konsep konstitusionalime. Lalu sebenarnya apa hubungan antara konstitusionalisme 

(constitutionalism) dengan kedaulatan parlemen (parliamentary sovereignty). 

Hubungan ini dapat dilacak dari sejarah tata negara Inggris pada akhir abad 

kelimabelas, bahwasannya kedaulatan parlemen tumbuh dan berkembang serentak 

dengan awal kelahiran konstitusionalisme. Sejarah pembatasan hukum bagi 

pemerintah (legal limitations on government) ditambahkan dengan pembatasan bagi 

perwakilan masyarakat (the limitation of popular representation). Kata sifat 

'constitutional' and makna 'constitutionalism' dapat digambarkan sebagai batasan 

khusus bagi pemerintah (a particular limitation on government)7. Konsep 

konstitusionalisme muncul pada abad pertengahan sebenarnya untuk mengatur 

hubungan antara Raja dengan parlemen, dimana keduanya mengklaim memiliki 

kedaulatan. Parlemen sebagai faktor terkuat dalam pemerintahan, menghendaki 

adanya supremasi parlemen, yang merupakan gagasan yang lahir terlebih dahulu 

daripada konstitusionalisme8. 

Kedaulatan Parlemen yang tidak diragukan harus (secara logis harus) 

dilaksanakan sesuai dengan aturan, untuk menjadi kedaulatan Parlemen.  Bahwa ada 

pembatasan tersirat pada kedaulatan hukum dari badan legislatif tertinggi dalam hal 

itu tidak mungkin, tanpa merusak otoritasnya sendiri, menumbangkan fondasi di 

atasnya. Faktanya adalah bahwa tanpa aturan hukum yang mendefinisikan institusi 

pemerintahan dan cara berfungsinya, maka tidak akan pernah ada institusi 

pemerintah, baik legislatif maupun yang lainnya, termasuk parlemen9. Kedaulatan 

hukum: kemampuan hukum untuk membuat undang-undang tanpa batasan, 

sedangkan kedaulatan politik: badan yang kehendaknya dipatuhi oleh warga. Dengan 

demikian, Parlemen menikmati kedaulatan hukum. Para pemilih (rakyat) pada 

akhirnya menikmati kedaulatan politik10. 

Debat Kontemporer juga memiliki tujuan, untuk menganalisis hubungan 

antara kedaulatan parlemen dan interpretasi hukum. Goldsworthy menyatakan bahwa 

Parlemen dapat memaksakan pada dirinya sendiri, hal ini bukan batas substantif, 

melainkan keterbatasan dalam cara dan bentuk. Dalam Sejarah dan Filosofi, ia 
                                                           
6 Ibid., hlm. 483. 
7 Ibid., hlm. 484-485. 
8 Ibid., hlm. 486. 
9 M. F. Prestwich, 1955, Towards A New Concept of Parliamentary Sovereignty, Journal of Social 

and Political Theory, No. 7 (1955), hlm. 115-120, Berghahn Books in association with the Faculty of 

Humanities, Development and Social Sciences, Afrika Selatan: University of KwaZulu-Natal, hlm. 

118. 
10 Blackshield, T, Williams G, ibid., hlm. 3. 
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berpendapat bahwa jika doktrin kedaulatan parlemen diperbolehkan untuk cara dan 

bentuk pembatasan, pengadilan akan terikat untuk membatalkan apa yang 

dimaksudkan sebagai undang-undang yang disahkan oleh prosedur atau bentuk yang 

bertentangan, sehingga Parlemen tidak akan lagi sebagai pengambil keputusan atau 

pihak yang menyelesaikan11.  

Konsep "Rule of Law" adalah landasan terbangunnya masyarakat demokratis 

modern.  Pemerintahan dikatakan berhasil adalah jika ada keharusan untuk 

melakukan penegakan hukum dan semua perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah 

harus berdasarkan hukum. Hukum dibuat untuk kesejahteraan rakyat untuk menjaga 

keharmonisan antara kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan di masyarakat. 

Salah satu tujuan utama pembuatan undang-undang adalah untuk memelihara hukum 

dan ketertiban dalam masyarakat dan mengembangkan lingkungan yang damai bagi 

kemajuan rakyat. Konsep Rule of Law memainkan peran penting dalam proses 

pembuatan undang-undang, hingga memelihara hukum dan ketertiban dalam 

masyarakat12. 

Kedaulatan parlemen potensial menimbulkan permasalahan apabila kedaulatan itu 

tidak dibatasi oleh hukum, mengingat faktanya adalah bahwa parlemen memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk membuat atau tidak membuat undang-undang 

atau hukum tanpa pembatasan. Dengan demikian apabila parlemen tidak terikat 

dengan dengan rule of law maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau 

arbitrari kekuasaan. Makalah ini berupaya menganalisa rekonsiliasi kedaulatan 

parlemen dengan rule of law.  Kajian mengenai hubungan antara kedaulatan 

parlemen pada kondisi yang seharusnya dalam rule of law. Rekonsiliasi berarti akan 

mengkaji hubungan yang seharusnya terjadi antara kedaulatan parlemen dengan rule 

of law. Apakah kedaulatan parlemen yang dipengaruhi oleh rule of law atau 

sebaliknya? 

PEMBAHASAN 

A.Kedaulatan Parlemen 

Konsep Kedaulatan Parlementer secara luas berarti bahwa Parlemen memiliki 

hak untuk membuat atau membatalkan undang-undang apa pun. Kedaulatan 

Parlemen terbatas secara eksternal dan internal. Pembatasan eksternal adalah 

pembatasan dari luar parlemen, yakni masyarakat dapat tidak mematuhi atau 

                                                           
11 Vernon Bogdanor, 2012, “Imprisoned by a Doctrine: The Modern Defence of Parliamentary 

Sovereignty”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 32, No. 1 (Spring 2012), hlm. 179-195, Inggris: 

Oxford University Press, hlm. 180.  
12 John E. Finn, 2004, “The Rule of Law and Judicial Independence in Newly Democratic Regimes, 

The Good Society, Vol. 13, No. 3 (2004), hlm. 12-16, Penn State University Press, hlm. 12.  
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menolak undang-undang yang dibuat oleh Parlemen. Sedangkan pembatasan internal 

adalah pembatasan dari dalam yakni moral (moral feelings) para anggota parlemen, 

misalnya parlemen tidak akan menetapkan undang-undang yang mengandung 

diskriminasi ras, karena itu hal yang salah secara moral13. Dalam negara yang 

melaksanakan konstitusionalisme, maka konstitusi sebagai acuan utama yang 

memberikan pembatasan terhadap kedaulatan parlemen.   

Legislasi adalah kewenangan utama yang diberikan konstitusi kepada parlemen, 

maka di samping pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh konstitusi 

terhadap kedaulatan parlemen, maka dalam melaksanakan kedaulatan parlemen 

diperlukan beberapa dukungan, antara lain: 

a. Kekuatan pembuatan hukum merupakan kekuatan yang tunggal dan tertinggi 

serta tak terbatas. 

b. Keputusan parlemen harus merupakan refleksi dari kebijakan kolektif 

masyarakat, karena fungsi representatif yang melekat pada parlemen. 

c. Prinsip check and balances yang diberlakukan terhadap lembaga-lembaga 

negara.  

d. Parlemen memiliki kedaulatan hukum untuk melakukan legislasi atau 

pembentukan hukum, sementara masyarakat yang memilih para anggota 

parlemen memiliki kedaulatan politik untuk menilai dan mengkritisi kinerja 

parlemen.  

Konsep kedaulatan parlemen sebenarnya bukan konsep kekuasaan tanpa 

batas. Kepatuhan peradilan terhadap undang-undang tidak hanya mencerminkan 

otoritas Parlemen; melainkan juga mencerminkan pemahaman yudisial tentang 

tuntutan moralitas politik. Pengadilan tidak akan mengakui hukum Parlemen yang 

mengancam "unsur-unsur penting dari setiap konsepsi pemerintahan demokratis. 

Dengan demikian, otoritas hukum suatu undang-undang berasal dari 

kompatibilitasnya dengan moralitas politik kontemporer, yang merupakan aturan 

hukum. Negara hukum hadir berusaha melindungi hak-hak individu, dan untuk 

melindunginya dari kekuasaan sewenang-wenang.  

'Kedaulatan Parlemen yang tidak diragukan harus (secara logis harus) dilaksanakan 

sesuai dengan aturan, untuk menjadi kedaulatan Parlemen. Faktanya, tanpa aturan 

hukum yang menentukan institusi pemerintah dan cara institusi pemerintah 

                                                           
13 Blackshield, T, Williams G, ibid., hlm. 6. 
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berfungsi, maka tidak ada institusi pemerintahan, baik legislatif maupun yang 

lainnya14. 

 

If Parliament ceased to be an effective representative assembly, the courts would 

resist its laws. 

Goldsworthy does accept, however., that it is compatible with the sovereignty of 

Parliament for Parliament to alter its procedures so long as this does not impair its 

ability to legislate on any subject. He therefore argues that Dicey 's definition of 

parliamentary sovereignty should be modified as follows: 

Badan legislatif memiliki kekuatan pembuat undang-undang yang berdaulat 

jika kekuatannya untuk mengubah undang-undang tidak dibatasi oleh norma apa 

pun, mengenai substansi undang-undang, yang dapat ditegakkan secara hukum, atau 

tertulis, relatif jelas, dan ditetapkan dalam instrumen hukum resmi, bahkan jika itu 

diatur oleh norma-norma yang dapat ditegakkan secara hukum yang menentukan 

komposisinya, dan prosedur serta bentuknya yang harus diaturnya. Lebih jauh lagi, 

kekuatan kedaulatannya adalah yang berkelanjutan bahkan jika itu termasuk 

kekuasaan untuk mengubah norma-norma yang mengatur komposisi, prosedur dan 

bentuk legislasi sendiri, asalkan tidak dapat menggunakan kekuasaan itu untuk 

terlalu merusak kemampuannya untuk mengubah substansi hukum bagaimanapun 

dan kapan pun ia memilih15. 

B.Rule of law 

Rule of Law bertujuan untuk mencegah penggunaan kekuasaan yang sewenang-

wenang atau tirani (arbitrary or tyrannical power). Rule of Law dipopulerkan oleh 

AV Dicey, yang menggambarkannya melalui tiga prinsip utama yaitu:16 

1. Asas legalitas. Seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti di pengadilan 

bahwa ia melanggar hukum.  

2. Equality before the law. Tidak ada manusia di atas hukum, dan semua orang 

sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa undang-undang berlaku untuk 

                                                           
14 M. F. Prestwich, 1955, Towards A New Concept of Parliamentary Sovereignty, Journal of Social 

and Political Theory, No. 7 (1955), hlm. 115-120, Berghahn Books in association with the Faculty of 

Humanities, Development and Social Sciences, Afrika Selatan: University of KwaZulu-Natal, hlm. 

118.  
15 Vernon Bogdanor, 2012, “Imprisoned by a Doctrine: The Modern Defence of Parliamentary 

Sovereignty”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 32, No. 1 (Spring 2012), pp. 179-195, Oxford 

University Press, hlm. 184.  

16 Blackshield, T, Williams G, ibid., hlm. 5.   
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semua orang dengan cara yang sama tanpa memandang status sosial, 

ekonomi atau politik. 

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dalam konstitusi. Konstitusi (hukum) 

adalah hasil dari putusan pengadilan sebelumnya yang menentukan hak-hak 

orang pribadi. 

Ivor Jennings menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam rule of law terdapat tiga elemen 

yaitu: 

1. Rule of Law berarti pembatasan kekuasaan pada setiap otoritas, kecuali 

mungkin legislatif yang representatif.  

2. Seorang penguasa atau setiap orang yang bertindak atas nama negara hanya 

dapat menjalankan kekuasaan selama dia dapat mengesahkan tindakannya 

melalui hukum yang ada.  

3. Equality before the law.  

Julius Stone menambahkan penjelasan mengenai rule of law bahwa aturan Hukum 

adalah konsep luas yang mencegah kekuasaan sewenang-wenang dalam bentuk apa 

pun. Hukum substantif harus menanggapi kebutuhan pembangunan sosial dan 

ekonomi. Aturan hukum tidak menuntut aturan yang seragam tentang semua hal bagi 

semua orang17. 

Menurut Pietro Costa istilah negara hukum atau "rule of law" telah menjadi sangat 

populer dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam literatur ilmiah dan jurnal politik. 

Istilah “negara hukum” di beberapa negara tersebut tidak saja hanya persamaan 

semantik saja, melainkan sebuah gagasan yang diajukan untuk sejumlah tujuan, 

tergantung pada kepentingan yang dipertaruhkan, sehingga masing-masing istilah 

yang dikenal di Jerman sebagai Rechtsstaat, dalam bahasa Perancis sebagai État de 

droit, dalam bahasa Italia sebagai Stato di diritto, dalam bahasa Spanyol sebagai 

Estado de derecho dan di Inggris sebagai the rule of law memiliki makna yang 

berbeda18.  

Dalam kelima konsep rule of law tersebut terdapat persamaan ekspresi yaitu gagasan 

rule of law diterapkan untuk sejumlah tujuan, tergantung pada kepentingan yang 

akan diperjuangkan, misalnya, untuk menentang kebebasan individu terhadap 

totalitarianisme, untuk mengklaim pentingnya hak-hak individu, atau untuk 

mendorong otonomi individu terhadap perilaku birokrasi. Rule of law sebenarnya 

adalah sebuah sejarah yang panjang, sangat mempengaruhi maknanya.  Penggunaan 

frasa "rule of law" tidak dapat mencakup pengalaman kedua negara di Inggris dan 

Benua Eropa. Tentu saja, tidak dapat diterima begitu saja bahwa ungkapan seperti 

                                                           
17 Ibid., hlm. 6.  
18 Pietro Costa and Danilo Zolo (Editor), 2007, The Rule of Law History, Theory and Criticism, The 

Netherlands: Springer, hlm. ix.  
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Rechtsstaats, État de droit, Stato di diritto, dan Estado de derecho mengacu pada 

fenomena yang sama. Secara semantik ungkapan-ungkapan tersebut nampaknya 

sama karena kekerabatan linguistik, namun kekhususan historis dan konseptual dari 

"tradisi nasional" yang mendasari tidak boleh diabaikan19.   

Menurut Brian Z. Tamanaha, “the rule of law”, pada intinya, mewajibkan pejabat 

pemerintah dan warga negara terikat dan bertindak sesuai dengan hukum (the rule of 

law, at its core, requires that government officials and citizens are bound by and act 

consistent with the law). Persyaratan dasar ini memerlukan seperangkat karakteristik 

minimal yakni hukum harus ditetapkan terlebih dahulu (prospektif), dipublikasikan, 

umum, jelas, stabil dan pasti, dan diterapkan kepada semua orang sesuai dengan 

persyaratannya (law must be set forth in advance (be prospective), be made public, 

be general, be clear, be stable and certain, and be applied to everyone according to 

its terms) 20.  

Danilo Zolo menyatakan bahwa " the rule of law " telah menjadi salah satu formula 

paling populer yang digunakan oleh pemikir politik dan hukum Barat dalam dua 

dekade terakhir abad ke-20 yang mengikuti periode pasca perang yang panjang (The 

“rule of law” has been one of the most popular formulas employed by Western 

political and legal thinkers in the last two decades of the twentieth century that 

followed the long post-war period). Walaupun ekspresi "the rule of law" adalah khas 

budaya Anglo-Saxon, ternyata ungkapan ini dipergunakan di Eropa dengan 

ungkapan-ungkapan analog lainnya, seperti Rechtsstaat-Jerman, État de droit-

Perancis, Stato di diritto-Italia, dan Estado de derecho-Spanyol21. 

Setelah jatuhnya "sosialisme" dan krisis institusi perwakilan, the rule of law telah 

dihidupkan kembali dalam budaya Barat dalam kaitannya dengan doktrin hak 

individu (atau "hak asasi manusia"). Pada masa itu muncul pemikiran dari para 

penulis yang terkenal antara lain: Ronald Dworkin, Ralf Dahrendorf, Jürgen 

Habermas, Norberto Bobbio, dan Luigi Ferrajoli. Dengan demikian, supremasi 

hukum telah dihidupkan kembali sebagai teori politik dan hukum yang memberi 

keunggulan pada perlindungan hak asasi manusia, yaitu hak yang telah ditentukan 

oleh sejumlah besar konstitusi nasional dan konvensi internasional abad kesembilan 

belas dan kedua puluh, khususnya hak atas kehidupan, keamanan pribadi, kebebasan, 

kepemilikan pribadi, serta hak politik22. 

Akantetapi dalam perkembangan selanjutnya misalnya di Jerman dan Italia terjadi 

perdebatan mengenai teori “rule of law”. Teori "rule of law" merupakan formula 

bergengsi bahasa politik dan budaya Barat. Secara khusus, penulis dan jurnalis 

                                                           
19 Ibid.  
20 Brian Z. Tamanaha, 2007, “A Concise Guide to The Rule of Law”, dalam Legal Studies Research 

Paper Series Paper #07-0082, September 2007, New York: St. John’s University School of Law, hlm. 

2. 
21 Danilo Zolo, 2007, “The Rule of Law: A Critical Reappraisal” dalam Pietro Costa and Danilo Zolo 

(Editor), 2007, The Rule of Law History, Theory and Criticism, The Netherlands: Springer, hlm. 3. 
22 Ibid., hlm. 4.  
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politik menggunakan ungkapan ini cenderung menyajikannya sebagai karakteristik 

institusional, yang membantu mendefinisikan peradaban Barat dan perbedaannya 

dengan peradaban lain, terutama budaya Konfusianisme China dan Islam. Namun 

konseptualisasi "rule of law" tetap sangat tidak pasti dan kontroversial23. Carl 

Schmitt, pada awal 1930-an, telah mengemukakan bahwa ungkapan Rechtsstaat 

dapat bertahan karena banyak hal yang berbeda seperti kata Recht itu sendiri dan 

untuk berbagai konsep karena banyak pengaturan kelembagaan yang tersirat oleh 

kata Staat. Carl Schmitt dengan sarkastik menambahkan bahwa bisa dimengerti 

"bahwa propagandis dan pengacara dari segala jenis dengan senang hati 

menggunakan kata tersebut untuk memfitnah lawan mereka karena menjadi musuh 

rule of law"24.  

Fernando Garzoni menyatakan bahkan di Italia, 20 tahun kemudian, menyesalkan 

ketidakpastian konseptual dan ambiguitas pengertian Stato di diritto (lamented the 

conceptual indeterminacy and ambiguity of the notion Stato di diritto). Garzoni 

berpendapat bahwa popularitas gagasan yang telah lama ada, seperti "hukum alam", 

bertahan justeru karena kelenturannya dan ketidakmampuan ideologisnya (the long-

standing popularity of the notion, like that of “natural law”, was due precisely to its 

pliability and ideological fungibility). Bahkan teoretikus Sosialisme Nasional Jerman 

dan Fasisme Italia, seperti Otto Koellreutter, Heinrich Lange, dan Sergio Panunzio, 

mengklaim gagasan Rechtsstaat atau Stato di diritto untuk model politik mereka 

(even theorists of German National Socialism and Italian Fascism, such as Otto 

Koellreutter, Heinrich Lange, and Sergio Panunzio, were able to claim the notion 

Rechtsstaat or Stato di diritto for their own political models)25. 

Michel Rosenfeld menyatakan bahwa setiap upaya untuk menempatkan lebih banyak 

daging dan tulang pada konsep rule of law harus sadar bahwa beragam konsepsi 

tentang rule of law telah mengakar dalam tradisi yang berbeda (any attempt to put 

more flesh and bones on the concept of the rule of law should be mindful that diverse 

conceptions of the rule of law have taken root in different traditions). Perbandingan 

singkat di antara tradisi-tradisi ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik 

atas aturan hukum dan dengan demikian membuatnya lebih mudah untuk 

menghargai cakupan dan pembatasan dengan suatu pandangan untuk menguji 

legitimasinya dalam konteks demokrasi konstitusional yang pluralis26.   

Michel Rosenfeld mengatakan bahwa adanya perdebatan tersebut, disebabkan karena 

tidak ada konsensus mengenai apa itu the rule of law, sehingga the rule of law telah 

menjadi tradisi hukum sebagaimana ditunjukkan oleh perbedaan antara the rule of 

law versi Anglo-Amerika, Rechtsstaat-Jerman dan État de Droit-Perancis27, karena 

                                                           
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid., hlm. 5. 
26 Michel Rosenfeld, 2001, “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy”, 

Public Law Research Paper No. 36, Maret 2001, Cardozo Law School, hlm. 19.  
27 Ibid., hlm. 5. 
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Rechtsstaat-Jerman, État de droit-Perancis dan the rule of law-Inggris dan Amerika, 

semuanya mendukung aturan hukum dalam arti sempit, tetapi sebaliknya berbeda 

secara signifikan dari satu sama lain28. 

Negara hukum memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda. 

Munculnya beberapa istilah di atas menurut Satjipto Rahardjo disebabkan karena 

pemisahan antara negara hukum sebagai struktur politik dan sebagai organisasi 

hukum (legal organization) tidak dapat dipertahankan lebih lama. Negara hukum 

yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap 

dan utuh, dalam hal ini menjadikannya memiliki struktur politik. Negara hukum 

dengan struktur politik tersebut akhirnya menjadikan politik sebagai determinan 

penting yang menentukan bagaimana isi suatu negara hukum tertentu. Hal tersebut 

menjadikan konsep negara hukum yang umum (allgemein), menjadi suatu tatanan 

yang khas atau khusus (speziellen rechtsordnung)29. 

Memang istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, 

tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat bergantung 

pada idiologi dan sistem politik suatu negara30. Muhammad Tahir Azhary31 dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip, 

melalui penelitiannya telah ditemukan lima macam konsep negara hukum sebagai 

species begrip yaitu: (1) konsep negara hukum menurut Al Quran dan Sunnah, 

disebut dengan istilah Nomokrasi Islam; (2) negara hukum menurut konsep Eropa 

Kontinental yang dinamakan rechtsstaat; (3) konsep rule of law  yang diterapkan di 

negara-negara Anglo Saxon; (4) konsep socialist legality yang diterapkan di Uni 

Soviet; serta (5) konsep negara hukum Pancasila.   

 

Rule of law dalam implementasinya lebih lanjut mensyaratkan beberapa hal, 

sebagaimana disampaikan oleh Dicey, antara lain:32 

1. Tidak Adanya Kekuasaan Sewenang-wenang atau Supremasi Hukum. 

Supremasi hukum mutlak dan 'tidak ada orang yang dapat dihukum atau 

dapat secara sah dibuat untuk menderita dalam tubuh atau barang kecuali 

untuk pelanggaran hukum khusus yang ditetapkan dalam hukum biasa cara di 

depan pengadilan negeri. Diecy berpendapat bahwa semua individu apakah ia 

adalah orang biasa atau otoritas pemerintah terikat untuk mematuhi hukum. 

                                                           
28 Ibid., hlm. 19. 
29 Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta 

Publishing, hlm. 7-9. 
30 Hamdan Zoelva, 2009, “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, dalam Proceeding Kongres 

Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif”, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 217. 
31 Muhammad Tahir Azhary, 1992,  Negara hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat 

dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: 

Bulan Bintang,  hlm. 83. 
32 Blackshield, T, Williams G, ibid., hlm. 7.   
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Dia berpandangan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum untuk hal lain 

selain pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan. Dan juga bahwa tuduhan 

pelanggaran perlu dibuktikan di depan pengadilan biasa sesuai dengan 

prosedur biasa. 

2. Kesetaraan di hadapan Hukum, maksudnya persamaan hukum atau 

penundukan yang setara dari semua golongan orang terhadap hukum. Dalam 

pengertian ini aturan hukum menyatakan bahwa tidak ada manusia di atas 

hukum. Bahkan Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban untuk mematuhi 

hukum yang sama dan tidak ada pengadilan khusus lain untuk menangani 

masalah mereka secara khusus. 

3. Konstitusi menentukan dan mengatur hak atas kebebasan pribadi, dan hak-

hak asasi manusia.   

Rule of Law adalah konsep yang dinamis tetapi agak sulit untuk didefinisikan. 

Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mendefinisikan aturan hukum, 

sebagian orang menganggapnya sebagai supremasi hukum; beberapa orang 

menganggapnya sebagai prinsip-prinsip seperti kejelasan, universalitas, stabilitas, 

dll. Karena semua alasan ini, unsur-unsur tertentu dari Rule of Law telah 

diidentifikasi dan semua yang perlu ada untuk konsep Rule of Law untuk 

bertahan hidup. Dapat dikatakan bahwa komponen Rule of Law antara lain: (1) 

sebuah pemerintahan yang terikat dan diatur oleh hukum; (2) kesetaraan di depan 

hukum; (3) pembentukan hukum dan ketertiban; (4) penerapan keadilan yang 

efisien dan dapat diprediksi; dan (5) perlindungan hak asasi manusia. 

C. Rule of Law dan Legitimasi Demokrasi Konstitusional  

Hari ini teori rule of law Dicey tidak dapat diterima sepenuhnya. Konsep rule of law 

modern adalah cukup luas dan mengatur hal-hal yang ideal bagi suatu pemerintahan.  

Konsep rule of law modern dibangun International Commission of Jurists, atau yang 

terkenal dengan Delhi Declaration tahun 1959, yang kemudian dikorfirmasi pada 

tahun 1961.  

Berikut konsep rule of law menurut Internastional Commission of Jurist:33 

“The rule of law can be characterised as ‘the principles, institutions and 

procedures, …which the experience and traditions of lawyers in different 

countries of the world, often having themselves varying political structures 

and economic backgrounds, have shown to be important to protect the 

                                                           
33 Ibid., hlm. 7.   
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individual from arbitrary government and enable him to enjoy the dignity 

of men.” 

Berdasarkan formula ini, rule of law berimplikasi pada fungsi pemerintah dalam 

masyarakat yang bebas (free society) untuk menciptakan kondisi bahwa kehormatan 

manusia dan individual harus ditegakkan. Kehormatan ini mensyaratkan tidak hanya 

pengakuan terhadap beberapa hak sipil dan politik saja, melainkan juga menciptakan 

kondisi poltik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang merupakan sangat 

penting bagi pengembangan personaliti.   

 

Menurut Davis, terdapat tujuh prinsip dalam “Rule of law: (1) hukum dan ketertiban 

(law and order); (2) aturan yang pasti (fixed rules); (3) eliminasi terhadap diskresi 

(elimination of discretion); (4) proses peradilan yang adil (due process of law or 

fairness); (5) hukum alam atau prinsip keadilan subtantif (natural law or observance 

of the principles of natural justice); (6) mengutamakan bagi hakim dan pengadilan 

biasa untuk melaksanakan kewenangan peradilan dan adminstratif peradilan 

(preference for judges and ordinary courts of law to executive authorities and 

administrative tribunals); and (7) pengujian terhadap tindakan administratif (Judicial 

review of administrative actions)34. Akhirnya dapat dikatakan bahwa rule of law 

tidak hanya diartikan atau berarti pemerintahan dibawah aturan hukum (government 

under the rule), melainkan juga pemerintahan yang diatur oleh hukum demokrasi 

(democacy’s rule) -hukum yang dibuat dalam proses yang demokratis oleh parlemen 

yang dipilih dalam pemilihan umum setelah ada perdebatan dan diskusi.  

Rule of law merupakan landasan bagi demokrasi konstusional, ditandai dengan peran 

pentingnya pada proses transisi autoritaian atau totaliarian menuju demokasi 

konstitusional di Eropa Barat dan wilayah yang lainnya. Dalam makna yang luas, 

rule of law menempatkan warga negara sebagai subjek dari hukum yang resmi yang 

dibuat oleh fungsi legislatif yang terpisah dari fungsi ajudikasi, dan tidak boleh ada 

seseorangpun berada di atas hukum. Lebih lanjut, tanpa rule of law, konstitusional 

demokrasi tidak akan pernah bisa hidup, karena tidak akan pernah dilembagakan tiga 

karakteristik esensial konstitusionalisme, yaitu: (1) pembatasan kekuasaan 

(limitating the power of the government); (2) ketaatan terhadap hukum (adherence to 

the rule of law); dan (3) perlindungan hak-hak fundamental (protection of the 

fundamental rights)35. 

Rekonsiliasi Kedaulatan Parlemen dengan Rule of Law 

                                                           
34 Ibid., hlm. 7.   
35 Michel Rosenfeld, 2001, ibid., hlm. 2-3.  
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Rekonsiliasi antara kedaulatan parlemen dengan rule f law penting untuk dikaji 

karena kedaulatan parlemen dalam membuat atau tidak membuat undang-undang 

tanpa pembatasan, sehingga potensial akan melakukan penyalahgunaan kewenangan.  

Rekonsiliasi dilakukan agar kedaulatan parlemen dilaksanakan dalam kerangka 

supremasi hukum, sehingga kedaulatan parlemen tidak akan menghasilkan 

penyalahgunaan kewenangan, apabila keinginan parlemenn hanya dapat 

diekpresikan dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah 

undang-undang yang dibuat setelah melalui proses formal dan perundingan di 

parlemen. Dan undang-undang ini juga merupakan objek dari interpretasi yudisial.  

Walaupun kedaulatan parlemen merupakan prinsip yang diberikan oleh demokrasi, 

akan tetapi hanya dapat eksis karena fasilitas resolusi politik melalui perwakilan dan 

pemerintah yang terpilih dalam pemilihan umum. Jika parlemen membuat undang-

undang bertentangan dengan demokrasi, maka kedaulatannya tidak dapat diterima. 

Dengan demikian Rule of Law akan menjadi substantif daripada hanya sekedar 

prinsip prosedural. Rule of Law membatasi kedaulatan parlemen untuk tujuan 

demokrasi.  

Rule of Law rekonsiliasi dengan kedaulatan parlemen melalui kewenangan luas 

interpretasi kekuasaan kehakiman, karena ketika pengadilan melakukan interpretasi 

terhadap suatu undang-undang harus dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai rule of 

law, dan tidak ditujukan untuk menggantikan hukum atau hak asasi manusia. 

Interpretasi undang-undnag dilakukan dalam kewenangan pengujian konstitusional 

(constitutional review) yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman36. Menurut Jimly 

Asshiddiqie konsep pengujian konstitusional atau constitutional review merupakan 

gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan pada ide 

negara hukum (rule of law). Sebagian besar produk legislasi meninggalkan ruang 

yang cukup bagi hakim untuk melakukan interpretasi terhadap legislasi yang mana 

merupakan jalan untuk memcegah penyalahgunaan kewenangan legislasi dan 

menempatkan legislasi dalam batas-batas rule of law. Dalam praktek, pengadilan 

memiliki kewenangan melakukan interpretasi yang cukup untuk mengurangi 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan37.  

                                                           
36 Jimly Asshiddiqie, 2006, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: 

Konstitusi Press,  hlm.1-47. Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah constitutional review karena 

pengujian yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian konstitusional yakni 

pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.  
37 Blackshield, T, Williams G, ibid., hlm. 8.   
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Dalam hal melakukan constitutional arrangement, kebanyakan negara-negara 

demokrasi baru menyadari pentingnya keberadaan kemandirian kekuasaan 

kehakiman (independent judiciary) untuk merealisasikan rule of law.  Selanjutnya 

beberapa negara mendesain pengujian undang-undang dengan model centralized and 

decentralized systems of judicial review yang dimaksudkan untuk menjamin 

akuntabilitas kekuasaan dan penghormatan terhadap rule of law. Dilakukannya hal 

ini, karena diasumsikan bahwa kekuasaan kehakiman yang independen adalah 

mekanisme institusional yang penting untuk menjaga rule of law. Akhirnya 

kekuasaan kehakiman yang mandiri akan mampu menjaga kekuasaan pemerintah 

akan selalu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma 

konstitusional38.  

Dengan kata lain bahwa independent judiciary adalah syarat bagi the rule of law 

dalam negara demokrasi. Rule of law adalah komitmen dari proses justifikasi publik 

(public justification). Yang membuat pengadilan sebagai lembaga yang tepat untuk 

mencapai akhir justifikasi publik. Dalam beberapa kesempatan, desain konstitusional 

negara demokrasi modern konsep judicial independence dapat diandalkan sebagai 

the chief mechanism for securing the rule of law39. 

Hal yang sama, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan 

suatu undang-undang. Hal yang seharusnya dipertimbangkan adalah bahwa konsep 

judicial independence, juga termasuk measure of compliance oleh lembaga negara 

yang lain. Dengan berasumsi bahwa putusan pengadilan membatalkan kebijakan (a 

policy decision), akan dibagi oleh cabang kekuasaan yang lain merupakan tanda 

sebuah independensi40. 

Konstribusi rule of law terhadap keberlangsungan demokrasi adalah telah 

terdokumentasi dengan baik, akantetapi pengalaman di beberapa negara tidak dapat 

dikomparasikan atas lahirnya demokrasi. Dalam masa yang akan datang, upaya 

demokratisasi dan melembagakan rule of law adalah instan dan serentak 

(simultaneous). Tugas untuk membangun demokrasi baru yang komit terhadap rule 

of law komplek dan multifold41. 

Dalam praktek, di negara demokrasi baru biasanya berkomitmen melaksanakan 

pemisahan kekuasaan dan menerapkan prinsip checks and balances. Keduanya 

merupakan antithesis dari independensi dalam makna kata-kata. Demokrasi stabil 

                                                           
38 John E. Finn, 2004, “The Rule of Law and Judicial Independence in Newly Democratic Regimes 

Source: The Good Society”, Vol. 13, No. 3 (2004), pp. 12-16, Published by: Penn State University 

Press. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20711182., hlm. 12.  
39 Ibid.  
40 Ibid., hlm. 14.  
41 Ibid.   

http://www.jstor.org/stable/20711182
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mencari disamping mengelaborasi sistem interdependen yang komplek, sehingga 

ketika kita mengkonstruksi the rule of law dalam judicial independence. 

Kemandirian kekuasaan kehakiman ditunjukkan dengan kemampuan pengadilan 

menghindari intervensi dan pengaruh dari lembaga non-kehakiman, dan mampu 

menjalankan democratic accountability melalui putusannya42. 

Rule of law menentukan pembatasan kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan 

kehakiman yang mandiri adalah ekspresi institusional dari rule of law. Pengadilan 

dapat melakukan fungsi mempromosikan rule of law. Ekspresi institusional fungsi 

yudisial dapat dipahami sebagai manifestasi the rule of law itu sendiri. Selanjutnya, 

Moreover, kekuasaan kehakiman legitimate karena hakim dapat melakukan proses 

justifikasi publik43.  

Konstribusi pengadilan bagi rule of law, bukan dalam kondep judicial independence, 

melainkan konsep institutional interdependence. Interdependence ini merupakan 

alasan atau dasar pemikiran untuk mengganti alasan justifikasi menjadi legitimasi 

melaksanakan kewenangannya.  Pengadilan melaksanakan rule of law melalui proses 

yudisial (judicial process). Pengadilan berkontribusi pada budaya konstitusional 

yang akan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan melalui proses publik 

justifikasi yang diadopsi sebagai ekspresi institusional dari kewenangannya and 

kepada aktor publik yang lain dan warga negara harus belajar untuk menyakainya. 

Apa yang rule of law bawa ke politik adalah sebuah aturan norma terkait dengan 

bagaimana politik dilakukan, bagaimana mengelola isu politik melalui bentuk 

political discourse44. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Ibid., hlm. 14.  
43 Ibid., hlm. 15.  
44  Ibid.   
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