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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Demokrasi 

Menurut Miriam Budiardjo negara merupakan integritas dari kekuasaan 

politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat 

dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-

hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan 

dalam masyarakat.1 

Untuk memahami defenisi negara, Miriam Budiardjo kemudian 

merumuskan sifat-sifat dan unsur-unsur negara adalah sebagai berikut;2 

1. Sifat-sifat negara 

a. Sifat Memaksa 
Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian 
penerbitan dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki 
tercegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti 
mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. 

b. Sifat Monopoli 
Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama 
dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa 
suatu kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan 
disebar luaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan 
masyarakat. 

c. Sifat Mencakup Semua 
Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan 
membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 
Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan 
berada di luar ruang-lingkup aktifitas negara, maka usaha negara 
kea rah terciptanya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. 
 

 
 

                                                             
       1 Miriam Budiardjo. 1988. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Penerbit Gramedia. Halaman 38. 
      2 Ibid. Halaman 40-41 
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2. Unsur-unsur negara 

a. Wilayah 
Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan 
mempunyai perbatasan tertentu. Keukasaan negara mencakup 
seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan 
angkasa di atasnya. 

b. Penduduk 
Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara 
menjangkau semua penduduk di dalam wilayah-wilayahnya. Dalam 
mempelajari soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan faktor-
faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat 
kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. 

c. Pemerintah 
Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk 
merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang 
mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dalam hal 
ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan 
kekuasaan dari negara. 

d. Kedaulatan 
Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat 
undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara 
(termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan 
yang tertinggi untuk memaksa semua penduduk agar mentaati 
undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke 
dalam). Disamping itu negara mempertahankan kemerdekaannya 
terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan 
kedaulatan ke luar. Untuk itu negara menuntut loyalitas yang 
mutlak dari warga negaranya. 

 
Terjadinya negara mulanya hanya merupakan benteng di sebuah bukit, 

yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin 

hidup dengan aman, ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal di sekeliling 

benteng itu, minta perlindungan keamanan, maka dengan demikian benteng itu 

semakin meluas. Kelompok inilah yang dinamakan Polis. Jadi negara pada 

waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja.3 

                                                             
       3 Soehino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Halaman 15. 
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Soehino berpendapat bahwa bentuk pemerintahan sebagaimana yang 

pernah diterapkan Polis ini, adalah merupakan bentuk pemerintahan yang 

bersifat Demokratis. dengan dasar bahwa;4 

1. Negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang 
disebut Polis atau City State, Negara Kota 

2. Persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah sesulit seperti sekarang dan 
juga karena warga negaranya yang sedikit 

3. Setiap warga negara (kecuali bayi, sakit ingatan dan budak) adalah 
pemikir negara, dan selalu memikirkan penguasa negara, cara 
memerintah dan sebagainya. 

Menurut Plato, bentuk pemerintahan secara garis besar terbagi kepada 

lima macam, yaitu;5 

1. Aristokrasi 
Bentuk pemerintahan ini mengharuskan system Komunisme dalam 
persoalan perempuan dan anak, pendidikan dini bagi anak yang dikelola 
pemerintah, pemimpin haruslah seorang filosof, para pemimpin tidak 
dilibatkan dalam pengelolaan harta, bahkan kekayaan mereka diambil, 
dan mereka memperoleh gaji secara berkala, dan mereka harus 
mengabdikan jiwanya secara penuh untuk negara. Menurut Plato ini 
merupakan bentuk pemerintahan yang paling ideal, karena dari 
pemerintahan seperti ini akan muncul kebijaksanaan, keadilan, 
keberanian, dan kesucian diri. 

2. Temokrasi 
Temokrasi adalah bentuk pemerintahan militerisme, terjadi ketika bentuk 
Aristokrasi memudar diamana para pemimpinnya  sangat ambisius pada 
kehormatan, penghargaan, dan kemuliaan. Sehingga di dalam masyarakat 
yang mendapat penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja.6 

3. Oligarki 
Merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh minoritas orang 
kaya. Bentuk pemerintahan ini merupakan perkembangan lebih lanjut 
dari Temokrasi. Ambisi para pemimpin  Temokrasi terhadap kekayaan 
dan syahwat, serta pengabdian terhadap kebijaksanaan dan pengetahuan 
semakin bertambah seiring dengan berlalunya waktu. Akibatnya, mereka 
mengumpulkan harta tidak dengan jalan yang benar. Dengan demikian 
kekayaan menjadi ukuran segalanya. 

                                                             
       4 Soehino. Loc.cit 
       5 Dalam Ali Abdul Mu‟ti Muhammad. 2010. Filsafat Politik Antara Barat dan Islam. 
Bandung. Penerbit Pustaka Setia. Halaman 36-38. 
       6 Soehino. Op.cit. Halaman 19 
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4. Demokrasi 
Pemberontakan yang dilakukan kalangan orang miskin terhadap para  
penguasa Oligarki, melahirkan situasi pemrintahan berpindah ke tangan 
rakyat. Negara dimana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan 
kepentingan umumlah yang diutamakan, dinamakan Demokrasi. Dalam 
pemerintahan Demokrasi ini prinsip yang di utumakan adalah 
kemerdekaan dan kebebasan.7 

5. Despotisme (tyrani). 
Kebebasan yang tidak tekendali dalam bentuk pemerintahan demokratik 
berujung pada konsentrasi kekuasaan pada segelintir orang pintar. 
Mereka tidak memberikan kekuasaan sama sekali kepada orang-orang di 
luar mereka. Terciptalah perbudakan terhadap rakyat secara sempurna. 
Aparat pemerintahan dan peradilan dikendalikan untuk melayani 
kepentingan mereka. Para pemberontak dan orang-orang bijak pun 
dipenjara. Para penguasa pun dengan bebas merampas harta rakyat. 

Demokrasi sendiri secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu; Demos 

yang berarti Rakyat dan Kratos atau Kratein yang berarti pemerintahan. 

Kemudian apabila kita merujuk pada pendapat pakar seperti yang dikemukakan 

oleh Joseph Schumpeter, dalam arti yang sempit demokrasi adalah sebuah 

metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. 

Warganegara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara 

pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Warga negara 

diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin 

politik yang bersaing meraih suara. Diantara pemilihan, keputusan dibuat 

politisi. Pada pemilihan berikutnya warga negara dapat mengganti wakil yang 

mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-

pemimpin politik pada masa pemilihan inilah disebut dengan demokrasi.8 

                                                             
       7 Ibid. 
       8 Dalam Kunthi Dyah Wardani. 2007. Impeachtment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. 
Yogyakarta. Penerbit UII Press. Halaman 18. 
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Defenisi Schumpeter yang lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional, 

dan prosedural inilah yang mendominasi teorisasi mengenai Demokrasi sejak 

1970-an.9 Begitu juga konsepsi di Palma yang menyatakan bahwa Demokrasi 

ada ketika gagasan keadaan hidup berdampingan secara damai, antara dua 

negara atau lebih, yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknya, 

menjadi cukup menarik bagi kelompok-kelomnpok utama dalam masyarakat 

sehingga mereka bisa diajak bersepakat mengenai aturan-aturan dasar 

permainan politik di Palma.10 

Lebih jelas menurut Dahl Demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah 

secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. 

Kemudian atas jaminan terhadap keinginan warga negaranya, rakyat harus 

diberi kesempatan untuk;11 

1. Merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri 
2. Memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara 

dan kepada pemerintah melalui tindakan individual atau kolektif 
3. Mengusahakan agar kepentingannya itu di pertimbangkan secara setara 

dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak 
didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. 

Rumusan Demokrasi sebagaiamana disebutkan sebelumnya, kemudian 

oleh sejumlah ilmuwan politik dirumuskan parameter atau indikator-indikator 

terlaksananya Demokrasi oleh sebuah negara, jika memenuhi unsur-unsur 

atarara lain sebagai berikut;12 

                                                             
       9 Mochtar Mas‟oed. 2003. Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta. Penerbit Pustaka 
Pelajar. Halaman 15. 
       10 Dalam Kunthi Dyah Wardani. Op.cit. Halaman 16. 
       11 Dalam Mochtar Mas‟oed. Op.cit. Halaman 16-20 
       12 Dalam Kunthi Dyah Wardani. Op.cit. Halaman 22 
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1. Akuntabilitas 
Dalam sebuah pemerintahan demokrasi, setiap pemegang jabatan yang 
dipimpin oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan 
kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Selain itu ia juga 
harus dapat mempertanggung jawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan 
yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang 
pernah, sedang dan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tersebut tidak 
hanya menyangkut dirinya sendiri tetapi juga menyangkut keluarganya 
dalam arti luas. Yaitu perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya, 
terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini si 
pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut “Public 
Scrutiny”, terutama yang dialkukan oleh media masa yang ada.  

2. Rotasi Kekuasaan 
Dalam Demokrasi, peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan 
dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang 
selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama 
sekali. Biasanya partai-partai politik yang menang pada suatu pemilihan 
umum akan diberikan kesempatan untuk membentuk eksekutif yang akan 
mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam 
suatu negara yang tingkat Demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaan 
biasanya rendah pula. Bahkan peluang untuk terjadinya rotasi tersebut 
cenderung terbatas. Kalaupun ada hal itu hanya akan dilakukan dalam 
lingkungan yang terbatas dikalangan elit politik saja. 

3. Rekruitmen Politik yang terbuka 
Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu 
system rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang 
memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh 
rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetensi 
untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak Demokratis 
rekruitmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artintya, peluang 
untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang 
saja. 

4. Pemilihan Umum 
Dalam suatu negara Demokrasi pemilihan umum biasanya dilaksanakan 
secara teratur dan berkesinambungan. Setiap warga negara yang sudah 
dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta mempunyai 
kebebasan untuk menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak 
hati nuraninya. Dalam hal ini mereka mempunyai kebebasan untuk 
menentukan partai dan atau calon mana yang akan didukungnya tanpa 
ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Para pemilih juga bebas 
mengikuti segala macam aktivitas pemilihan umum, seperti kegiatan 
kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. 

5. Menikmati Hak-hak Dasar 
Dalam suatu negara Demokrasi setiap individu mendapatkan jaminan 
terhadap hak-hak dasar. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk 
menyatakan pendapat, hak untuk berserikatdan berkumpul, dan hak 
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untuk menikmati persyang bebas. Dalam hal ini contoh implementasinya 
adalah, hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga yang menyangkut 
suatu permasalahan suatu permasalahan yang menyangkut dirinya dan 
masyarakat sekitarnya. Sedangkan hak berkumpul dan berserikat ditandai 
dengan kebebasan untuk menentukan lembaga atau oraganisasi mana 
yang ingin dibentuk atau dipilih. 

 
A.I Demokrasi Indonesia Pasca Kemerdekaan 

Setelah diikrarkannya kebebasan bangsa Indonesia oleh Ir. 

Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dimulailah era baru bangsa 

Indonesia sebagai suatu negara. Pada hari dan tanggal yang sama, era 

Demokrasi Indonesia dimulai dengan dibentuknya PPKI (Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia). PPKI melakukan penetapan atas 

UUD 1945 serta mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden Indonesia Pertama. Sebagai negara yang baru merdeka, 

berbagai perangkat kelengkapan negara belum dibentuk secara sempurna 

sebagaimana dikehendaki oleh UUD. Jadi, dalam masa transisi 

revolusioner, penyelenggara negara Indonesia umumnya dilaksanakan 

berdasarkan Aturan Peralihan  dengan ketentuan pasal sebagai berikut;13 

Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan 
menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada Pemerintah Indonesia. 
Pasal II Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung 
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang 
Dasar ini. 
Pasal III Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 
Pasal IV Sebelum Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-
undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan 
bantuan sebuah komite nasional. 

 

                                                             
       13 Firdaus. 2015. Constitutional Engineering (Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & 
Sistem Kepartaian). Bandung. Penerbit Yrama Widya. Halaman 270-271. 
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Dalam rangka memenuhi ketentuan Aturan Peralihan khususnya 

Pasal IV, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Berjalan 

kurang lebih sebulan setelah pelantikan anggota KNIP, situasi politik 

mulai memanas akibat timbulnya protes yang dilakukan mahasiswa dari 

kelompok radikal bawah tanah atas gaya kepemimpinan Soekarno yang 

dinilai cenderung otoriter, dengan komposisi kabinet yang tidak 

proposional serta banyak diduduki oleh orang-orang yang pernah bekerja 

sama dan memegang jabatan pada masa pemerintahan Jepang.14 

Kemunculan KNIP ini merupakan awal perubahan sistem 

pemerintahan Indonesia yang awalnya Presidensial menjadi Parlementer. 

Sistem pemerintahan Presidensial yang dimaksudkan adalah dimana 

sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat 

kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Artinya, presiden 

adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Selain itu, sistem 

presidensial dicirikan oleh pemilihan eksekutif secara langsung oleh 

rakyat, bukan dipilih oleh parlemen seperti berlaku dalam sistem 

pemerintahan parlementer; Presiden bukan bagian dari parlemen dan 

tidak bisa diberhatikan oleh parlemen kecuali melalui proses pemakzulan 

(impeachment); dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen 

sebagaimanahalnya sistem pemerintahan Parlementer yang memberi hak 

kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Ciri lain dari 

Presidensialisme adalah kedudukan lembaga parlemen yang tidak hanya 

                                                             
       14 Ibid. Halaman 272. 
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terpisah dari eksekutif melainkan juga independen terhadapnya; serta 

menteri-menteri yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada 

Presiden.15 

Perubahan pada sistem pemerintahan sebagaimana dimaksud 

tercermin dari, pertama, perubahan status KNIP yang semula merupakan 

pembantu Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR menurut 

konstitusi, menjadi parlemen sementara. Kedua. Pengalihan 

tanggungjawab para menteri dari sebelumnya kepada Presiden 

sebagaimana amanat konstitusi, menjadi bertanggungjawab kepada KNIP 

selaku parlemen sementara. Ketiga, pemisahan jabatan kepala negara 

(Presiden) dari jabatan kepala pemerintahan (perdana menteri), sehingga 

kabinet yang terbentuk pada 14 November 1945 langsung dipimpin oleh 

perdana menteri, yakni Syahrir. Keempat, munculnya anjuran 

pembentukan partai-partai melalui maklumat pemerintah pada 3 

November 1945, sehingga terbentuk sistem multipartai sebagai pilihan 

ketimbang sistem partai tunggal atau partai negara sebagaimana telah 

diwacanakan dalam KNIP.16 

Menurut Miriam Budiardjo, format sistem pemerintahan 

Parlementer inilah sebenarnya yang efektif berlaku sejak 1945 hingga 

keluarnya Dekrit Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 pada 

tanggal 5 juli 1959, baik ketika berlakunya periode UUD Republik 

Indonesia Serikat (RIS) maupun UUD Sementara pada 1950. Tekanan 
                                                             
       15 Dalam Syamsuddin Haris. 2014. Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia. 
Yogyakarta. Penerbit Andi. Halaman 28. 
       16 Ibid. Halaman 48. 
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eksternal yakni kecaman-kecaman pihak Sekutu yang menganggap 

kabinet presidensial tidak demokratis, menjadi faktor pendorong utama 

perubahan sistem pemerintahan tersebut. Realitas historis tersebut 

menunjukan bahwa relasi presiden dan parlemen selama periode 1945-

1959 baik dalam wujud KNIP maupun DPRS adalah relasi dalam 

konteks sistem parlementer, yakni ketika Soekarno hanya berperan 

sebagai kepala negara karena pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh 

Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan beserta kabinetnya.17 

A.II Era Demokrasi Terpimpin 

Dalam era ini, Soekarno kembali menyusun suatu konsepsi politik 

dengan maksud menjaga stablitas Negara. Campur tangan dan keinginan 

Soekarno untuk memasukan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam 

cabinet, tidak terlepas dari rangkaian ide-idenya tentang persatuan dan 

kesatuan bangsa yang memandang Negara sebagai satu keluarga yang 

integral, sehingga seluruh elemen kekuatan bangsa harus dilibatkan 

dalam pemerintahan. Lantas ketika PKI tidak dilibatkan dalam 

penyusunan cabinet, dengan tingkat perolehan suara menempati urutan 

empat besar, maka secara tidak langsung mendiskriminasi sebagian 

penduduk Indonesia dan hal itu bertentangan dengan prinsip 

kekeluargaan.18 

Pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957, melalui 

Undang-undang Darurat Nomor 07 Tahun 1957 yang dipimpin oleh 

                                                             
       17 Ibid. 
       18 Dalam  Firdaus Op.cit. Halaman 303-304 
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Presiden Soekarno dan Roeslan Abdul Gani sebagai Wakil Ketua yang 

dimaksudkan sebagai wadah berhimpun seluruh elemen kekuatan 

nasional, secara tidak langsung mengambil alih peran dan fungsi-fungsi 

DPR, melemahkan partai-partai, sekaligus menggeser sistem 

pemerintahan Parlementer.19 

Meskipun Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin 

bukan Demokrasi Sentralistik, dalam penataan suprastruktur politik 

sanagat jelas berusaha menempatkan Presiden sebagai puncak pyramid 

kekuasaan negara. Bukti-bukti akan hal itu terlihat dalam pembentukan 

Kabinet Kerja I, II, III, dan IV yang mengikutsertakan pemimpin 

Lembaga-lembaga Negara dalam komposisi Kabinet. Diantara pemimpin 

Lembaga-lembaga Negara yang termasuk dalam cabinet adalah ketua-

ketua MPR, DPR-GR, Dewan Perancang Nasional (DPN) dan Wakil 

Ketua DPA yang diposisikan sebagai Wakil Menteri pertama. 

Selanjutnya Wakil-wakil Ketua MPR, DPR-GR diberi kedudukan 

Menteri.20 

Konsepsi Demokrasi Terpimpin Soekarno pada subtansinya adalah 

Demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Bukan 

Demokrasi 50%+1 sebagaimana Demokrasi Liberal Parlementer, tetapi 

Demokrasi yang berlandaskan pada asas musyawarah mufakat yang 

                                                             
       19 Ibid. Halaman 305-306. 
       20 Ibid. Halaman 313-314 
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bersifat kekeluargaan dan kegotong-royongan dimana semua elemen 

anak bangsa dilibatkan.21 

Pada tingkat infastruktur politik, pemetaan ideology yang 

mendasari beberapa kelompok social besar dan partai politik berusaha 

diintegrasikan dalam satu gerak bersama, seperti manifesto politik 

USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, 

Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) dan NASAKOM 

(Nasionalisme, Agama, Komunis).22 

Kenyataannya selama periode Dekrit 5 Juli 1959 sampai 6 Juni 

1968 terjadi sebanyak Sembilan kali pembentukan Kabinet. Setidaknya 

hal tersebut membuktikan bahwa stabilitas Pemerintahan tidak menjadi 

lebih baik di Demokrasi Terpimpin, disbanding dengan era Demokrasi 

sebelumnya.23 

Melemahnya partai-partai akibat berbagai program yang dilakukan 

Presiden Soekarno, yang didukung ABRI dan PKI semakin membuka 

ruang bagi keduanya dalam pentas politik nasional. Soekarno 

membangun kekuatan lewat pergerakan massa yang dihimpun melaui 

organisasi Front Nasional, sedangkan PKI berkembang atas peluang-

peluang didapatkan dari Presiden Soekarno setelah disingkirkan dari 

koalisi partai dalam pembentukan Kabinet Kedua Ali Sastromidjojo. 

ABRI dengan kekuatan bersenjata yang teroganisir rapi dalam 

memuluskan Demokrasi Terpimpin. Juga melalui kekuatan politik yang 
                                                             
       21 Ibid. Halaman 309. 
       22 Ibid.. 
       23 Ibid. Halaman 316. 
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dibangun melalui fungsional di DPR-GR dengan dibentuknya Sekber 

Golonagn Karya (GOLKAR).24 

Kedua kekuatan politik ini kemudian menimbulkan sengketa, PKI 

sangat menyadari penghalang dalam memuluskan rencana revolusi 

adalah ABRI, oleh sebab itulah terjadi penculikan para Jendral pada 30 

September 1965.25 Rangkaian peristiwa tersebut pada akhirnya 

menempatkan Soekarno sebagai orang yang paling bertanggungjawab 

atas penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan yang dilakuka selama 

ini. Tiga Tuntutan Rakyat (TRITRURA) yang dipelopori oleh angkatan 

66 antara lain, pembubaran Partai Komunis, perombakan Kabinet, dan 

perbaikan ekonomi.26 

Tuntutan akan pembubaran PKI, kemudian lahirlah Surat Perintah 

11 Maret 1966, yang diharapkan dapat menyelesaikan situasi politk saat 

itu. Dalam pelantika ketua MPRS pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno 

menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang diberi nama Nawaksara 

atau Sembilan Pokok Perkara Amanat Presiden.27 

Tidak adanya jawaban yang memuaskan kecuali usaha pembelaan 

Soekarno yang mempertanyakan mengenai siapa yang harus 

bertanggungjawab mengenai siapa yang harus bertanggungjawab, atas 

beberapa kali usaha pembunuhan atas dirinya serta pembelaan atas 

keberadaan laporan pertanggungjawaban hanya kepada Keputusan 

                                                             
       24 Ibid. Halaman 317. 
       25 Ibid. Halaman 318. 
       26 Ibid. 
       27 Ibid. 
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MPRS, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tidak 

untuk lainnya.28 

A.III Demokrasi Indonesia Pasca TAP MPR Sementara No. 

 XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 

Surat Perintah 11 Maret yang isinya memerintahkan Soeharto 

untuk mengambil segala tindakan yang dianggapnya perlu demi 

menjamin keamanan, ketenangan, stabilitas pemerintahan dan revolusi, 

serta menjamin keselamatan pribadi serta kewibawaan 

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 

MPRS demi kesatuan Republik Indonesia dan untuk meneruskan segala 

ajaran Pemimpin Besar Revolusi,29 berimplikasi pada disingkirkannya 

PKI sebagai suatu partai politik yang aktif. 

Dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyarawatan Sementara 

(TAP MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, maka segala 

bentuk perbuatan yang berhubungan dengan komunis dinggap salah dan 

dilarang. 

Mempelajari sesuatu tidak sama dengan menganutnya, apalagi 

dengan menyebarkannya. Padahal kemungkinan untuk mempelajari 

Marxisme-Leninisme secara ilmiah telah dengan sengaja dibuka oleh 

MPRS 1966 dalam TAP nomor 25. Bukan hanya Marxisme-Leninisme 

sebagai ideologi Komunis, melainkan seluruh Marxisme dan bahkan 

pemikiran Marx pada umumnya secara de facto dikeluarkan dari 
                                                             
       28 Ibid. 
       29 Kardiyat Wiharyanto. 2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai PEMILU 2009. 
Yogyakarta. Penerbit Sanata Dharma. Halaman 156-157. 
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jangkauan perhatian ilmiah. Sebagai akibatnya, terjadi kebalikan dari apa 

yang dipesankan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945: 

kehidupan bangsa tidak dicerdaskan, melainkan dibodohkan. Ideologi-

ideologi yang dianggap berbahaya bukannya dihadapi secara kritis dan 

argumentatif, tetapi ditabukan dan dimitoskan.30 

Indonesia, Demokrasi secara resmi mengkristal di dalam Undang-

undang Dasar 1945, kemudian lebih dikenal dengan Demokrasi 

Pancasila. Konsep Demokrasi Pancasila adalah mengutamakan 

musyawarah mufakat, akan tetapi pemimpin tidak diberi hak untuk 

mengambil keputusan sendiri dalam hal mufakat bulat tidak tercapai.31 

Pelarangan faham atau ajaran Komunis dan segala manifestiasinya 

merupakan bukti lemahnya penerapan Demokrasi di Indonesia. Sejalan 

dengan pemikiran Franz, harusnya Ideologi-ideologi yang dianggap 

berbahaya dihadapi secara kritis dan argumentatif. Bahkan jika 

dikehendaki, faham atau ajaran Komunis di Indonesia dilegalkan, secara 

formil maupun materiil dengan bingkai Komunis Indonesia. 

B. Teori Negara Hukum 

Seacara historis dan praktis konsepsi negara hukum dapat dibagi dalam 

beberapa model, diantara; Alquran dan Sunnnah atau Nomokrasi Islam, negara 

hukum menurut Eropa Kontinental yang dinamakan recchtsstaat, negara 

                                                             
       30 Franz Magnis-Suseno. 2016. Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan 
Revisionisme. Jakarta. Penerbit Gramedia. Halaman xiv. 
       31 Kunthi Dyah Wardani. Op.cit. Halaman 25. 
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hukum menurut konsep Angolo Saxon (rule of law), konsep social legality, dan 

konsep negara hukum Pancasila.32 

Secara embriorik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oelh Plato, 

ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat 

di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politea dan politicos, 

belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan 

bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada 

pengaturan (hukum) yang baik.33 

Dalam abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya 

pembatasan akan suatu kekuatan penguasa, mendapat perumusan yang yuridis. 

Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich 

Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, dan Friedrich Julius Stahl memakai 

istilah Rule Of Law. Oleh Stahl disebut empat unsur-unsur Rechtsstaat dalam 

arti klasik, yaitu;34 

1. Hak-hak manusia 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia 
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan 
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

 
Unsur-unsur Rule Of Law dalam arti klasik, seperti yang dikemukakan 

oleh A.V. Dicey dalam Introduction to the Law of the Cocnstitution 

mencakup;35 

                                                             
       32 Dalam Ridwan HR. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. 
Halaman 1-2. 
       33 Ibid. 
       34 Dalam Miriam Budiardjo. Op.cit. Halaman 57-58 
       35 Ibid. 



 29 

1. Supremasi aturan-aturan hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-
wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau boleh 
melanggar hukum; 

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik 
untuk orang biasa maupun pejabat; 

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-
keputusan pengadilan. 
 

Perkembangan konsep negara hukum, kemudian mengalami perubahan 

disesuaikan dengan situasi poltik negara tersebut. Konsepsi-konsepsi ini 

kemudian dapat dilihat sebagai berikut;36 

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; 
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) 
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, 

dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan 
tidak berada dibawah pengaruh eksekutif; 

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga 
negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan 
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 
merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. 

 
C. Teori Hak Asasi Manusia 

Ketika melihat konsep teoritis negara dari beberapa sarjana, maka yang 

menjadi focus awal pengkajian adalah yunani pada masanya. Telah dijelaskan 

bahwa polis telah menerapkan suatu budaya kenegaraan, suatu bentuk sistem 

kenegaraan yang kemudian bisa dideskripsikan telah merapkan nilai-nilai 

Demokrasi sebagaimana Demokrasi yang dipahami pada masa ini. 

Konsep negara Demokrasi, dimana setiap dari warga negaranya turut 

andil dalam proses ataupun dinamika ketatanegaraan ini, agaknya sedikit 

                                                             
       36 Dalam Ridwan HR. Op.cit. Halaman 4-5. 
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berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang tentang penerapan sistem 

Demokrasi. Dimana terdapat pengakuan dan perlindungan atas HAM tanpa 

melihat suku, etnis, maupun segala yang melekat pada manuisanya. Yang 

memiliki hak suara dalam polis hanyalah kaum lelaki dewasa (bukan budak), 

sedangkan perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak suara. Adanya 

perbedaan pemilik hak suara dalam pemerintahan polis inilah bukti bahwa 

konsep kenagaraan yang diterapkan saat itu berbeda dengan konsep Demokrasi 

saat ini, dimana tentang adanya pebedaan pengakuan HAM. 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata 

karena ia manusia. Umat manusia mamilikinya bukan karena diberikan 

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan 

semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka 

meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak 

tersebut.37 

Menurut Karel Vasak38 seorang ahli hukum Prancis kemudian membagi 

beberapa generasi hak asasi manusia berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang 

terkenal kebebasan, persamaan, dan persaudaraan; 

1. Genarasi Peratama 
 Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili 

hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-
hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi 
manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri 
(kedaulatan individu). Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut 
sebagai hak-hak negatif. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, 

                                                             
       37 Dalam Rhona K. M. Smith dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. Penerbit 
PUSHAM UII. Halaman 11. 
      38 Ibid. 
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melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan 
kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan 
dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. 
Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan 
intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan 
sosial lainnya) terhadap kekuatan individu.  

 
2. Generasi Kedua 
 Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan 
agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap 
orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Hak-hak generasi kedua 
pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering 
pula dikatakan sebagai Hak-hak positif. Yang dimaksud dengan positif 
disini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan 
peran aktif negara. 

3. Genarasi Ketiga 
 Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak 

solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih 
negara-negara berkembang atau Dunia ketiga atas tatanan internasional 
yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara 
berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan 
hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut; 
a. hak atas pembangunan; 
b. hak atas perdamaian; 
c. hak atas sumber daya alam sendiri; 
d. hak atas lingkungan hidup yang baik; 
e. hak atas warisan budaya sendiri Tetapi dari tuntutannya jelas 

bahwa pelaksanaan hak-hak semacam itu jika memang bisa disebut 
sebagai hak akan bergantung pada kerjasama internasional, dan 
bukan sekedar tanggungjawab suatu negara. 

 
Menurut catatan sejarah, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 

merupakan produk suatu era yang di dominasi oleh Negara Barat. Terdapat 

pengaruh faham liberal-barat dalam draft pertama Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia yang dianggap sebagai suatu standar bersama yang merupakan 

sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia dan seluruh bangsa. Tetapi 
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dapat juga dilihat di dalamanya kontribusi kaum Sosialis, terutama mengenai 

apa yang kemudian disebut Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.39 

Terdapat dua bentuk ideologi yang mendasari terbentuknya tatanan, 

regulasi internasional tentang hak asasi manusia;40 

1. Teori Universalisme Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalime moral dan 

kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat 
pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan 
kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat 
diidentifikasi secara rasional. Asal muasal universalisme moral di Eropa  
terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya Nicomachean 
Ethic, Aristoteles secara detail menguraikan suatu argumentasi yang 
mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. 
Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan 
rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan 
dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji 
legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan manusia”. Oleh 
karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-
benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial 
dalam sejarah manusia. 

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang 
memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada 
pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu 
komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep 
seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaa. Yang diakui 
adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. 

2. Teori Relativisme Budaya 
Isu relativisme budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang 

Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi 
manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan 
bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau 
kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari 
konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan 
mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. 
Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak 
universalisme hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu 
budaya tertentu. 

Apabila dicermati agaknya relativisme budaya sedikit banyak 
dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali 

                                                             
       39 Ibid. Halaman 17. 
       40 Ibid. Halaman 18-19. 
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adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu 
ada kondisi dimana mereka yang memegang kekuasaan yang tidak 
setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu 
terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi 
manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak 
asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat 
tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili 
setiap individu. 

Terdapat perbedaan dalam konsep filosofis hak asasi manusia. 
Negara-negara Barat selalu membela prioritas mereka mengenai hak 
asasi manusia. Bagi mereka hak asasi manusia telah secara alamiah 
dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui secara penuh dan 
dihormati oleh pemerintah. Bagi negara-negara Timur dan non-liberal, 
hak asasi manusia dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan 
dalam suatu negara. Hak asasi manusia tidak ada sebelum adanya negara, 
melainkan diberikan oleh negara. Dengan demikian negara dapat 
membatasi hak asasi manusia jika diperlukan. 

3. Perpaduan Universalisme dan Pluralisme 
Telah diakui secara umum bahwa dalam prakteknya hak asasi 

manusia dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama, dan 
politik-ekonomi yang sangat beragam. Tetapi dengan segala 
keberagaman tersebut, tetap terdapat nilai-nilai universal yang 
berpengaruh. Lepas dari adanya berbagai perdebatan, universalitas dan 
keterkaitan hak asasi manusia merupakan bagian dari warisan 
kemanusiaan yang dinikmati umat manusia dimasa sekarang. 

Secara praktis seluruh negara di dunia sependapat bahwa, apa yang 
mereka akui sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia 
adalah; genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. 
Ini berarti bahwa seluruh negara setuju mengenai setidaknya bebrapa 
nilai yang mendasar. Secara prinsipil perjanjian ini kemudian 
berkembang menjadi setidaknya suatu inti penting dari hak asasi manusia 
diseluruh negara di dunia, atau setidaknya sebagian besar dari negara-
negara tersebut. 

 
C.I Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia 

Setelah munculnya konsensus akan perdamaian dunia, dibentuklah 

organisasi internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mengakhiri 

perang saat itu dan mencegah hal yang sama terjadi.  Oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian dikenal International Bill of Human 

Rights, istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen 
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pokok hak asasi manusia internasional beserta optional protocal-nya 

yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah; (i) Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights); 

(ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International

Covenant on Civil and Political Rights); dan (iii) Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights). Sedangkan optional protocol 

yang masuk dalam kategori ini adalah, “the Optional Protocol to the 

Covenant on Civil and Political Rights” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-

hak Sipil dan Politik).41

Dalam pemerintahan Indonesia konseptualisasi Hak Asasi Manusia 

(HAM), kemudian lahir dengan adanya TAP MPR Nomor 

VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, isi ketetapan ini tidak hanya 

memuat piagam Hak Asasi Manusia, melainkan juga memuat amanat 

Kepada Presiden dan Lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan 

perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi 

instrumen-instrumen internasional HAM.42 Konsekuensi atas hal tersebut

maka, kita kenal sekarang regulasi tentang HAM yang tertuang dalam 

pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 amandemen II. 

Terkait dengan bentuk-bentuk HAM, disebutkan dalam pasal 28I 

ayat (1) bahwa; Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

41 Ibid. Halaman 36. 
42 Ibid. Halaman 242. 
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diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Penjelasan 

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 

HAM”) menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan 

“dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, 

dan atau keadaan darurat. Sedangkan, derogable rights adalah hak-hak 

yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara 

dalam keadaan tertentu.43 

Dengan demikian maka terdapat dua bentuk HAM oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama hak yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) dan hak 

yang dalam pemenuhannya dapat dikurangi oleh negara (derogable 

rights). Derogable rights sendiri ialah segala hak yang tidak diatur dalam 

pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

C.II Pembatasan Hak Asasi Manusia Oleh Negara 

Implikasi atas ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia atas 

Konvenan Internasional hak sipil dan politik, maka ketentuan yang diatur 

dalam Konevenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga berlaku di 

Indonesia. 

                                                             
       43 Diana Kusumasari. Hak Privasi. 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi, diakses pada 4 april 
2017, 10:20 WIB. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/node/572
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi,%20diakses%20pada%204%20april%202017
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi,%20diakses%20pada%204%20april%202017
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Kemudian patut diperhatikan juga dalam pasal 4 ayat (1) Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, bahwa; 

Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan 
keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara 
Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi 
kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang 
sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-
langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya 
berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi 
semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama atau asal-usul sosial. 

 
Keadaan darurat sendiri dalam Komentar Umum dan Rekomendasi 

Umum pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan-SIPOL) yang 

telah diratifikasi ke dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dipaparkan beberapa 

penjelasan terkait dengan pasal 4 Kovenan-SIPOL, yaitu; 

1. Pasal 4 Kovenan telah menimbulkan sejumlah persoalan bagi 
Komite ketika akan mempertimbangkan laporan dari beberapa 
Negara Pihak. Ketika suatu kondisi gawat darurat publik yang 
mengancam kehidupan Negara muncul dan diumumkan secara 
resmi, suatu Negara Pihak dapat menderogasi sejumlah hak sampai 
pada tingkatan yang diijinkan oleh situasi tersebut. Namun, Negara 
Pihak tidak boleh melakukan derogasi beberapa hak khusus dan 
tidak boleh melakukan langkah-langkah diskriminatif atas dasar 
beberapa alasan. Negara Pihak juga berkewajiban untuk segera 
memberikan informasi kepada Negara-negara Pihak lainnya, 
melalui Sekretaris Jenderal, mengenai derogasi yang telah 
dilakukan termasuk alasan-alasannya serta tanggal di mana 
derogasi tersebut akan diakhiri. 

2. Negara-negara Pihak secara umum memberikan indikasi tentang 
mekanisme pengumuman kondisi gawat darurat publik yang diatur 
dalam sistem hukum mereka dan ketentuan-ketentuan yang 
diaplikasikan dari hukum yang mengatur tentang derogasi tersebut. 
Namun, dalam hal beberapa Negara yang secara nyata melakukan 
derogasi terhadap hak-hak dalam Kovenan, adalah tidak jelas tidak 
hanya apakah kondisi gawat darurat tersebut diumumkan secara 
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resmi, tetapi juga apakah hak-hak yang tidak boleh diderogasi 
dalam Kovenan memang tidak mengalami derogasi serta kemudian 
apakah Negara-negara Pihak lain telah diberikan informasi 
mengenai derogasi tersebut dan alasan-alasannya. 

3. Komite memandang bahwa langkah-langkah yang diambil 
berdasarkan pasal 4 harus bersifat khusus dan sementara dan hanya 
boleh dilakukan ketika kehidupan bangsa yang bersangkutan 
terancam dan bahwa, dalam hal darurat, perlindungan hak asasi 
manusia menjadi yang paling penting, khususnya hak-hak yang 
tidak boleh diderogasi. Komite juga menimbang bahwa adalah 
sama pentingnya bagi Negara-negara Pihak, dalam hal darurat 
publik, untuk memberikan informasi kepada Negara-negara Pihak 
lain mengenai sifat dan jangka waktu derogasi yang mereka 
lakukan dan alasan-alasannya serta kemudian untuk memenuhi 
kewajiban pelaporan mereka berdasarkan pasal 40 Kovenan dengan 
memberikan indikasi sifat dan jangka waktu dari setiap hak yang 
diderogasi dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang relevan. 

 
Dengan demikian maka terdapat legalitas oleh negara dalam 

melakukan pembatasan terhadap HAM. Subtansi HAM (non derogable 

rights) yang harusnya dalam penerapannya tidak dapat dikurangi namun 

dalam prakteknya ada pembatasan akan hal tersebut. 

Upaya peniadaan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme 

di Indonesia sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Sementara Nomor 

XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 sepintas tidak mengindahkan pasal 4 

Kovenan-SIPOL. Dimana dalam pembatasan HAM oleh negara, terdapat 

syarat-syarat akumulatif, yaitu; (1) bahwa harus adanya suatu keadaan 

darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, (2) telah 

diumumkan secara resmi, barulah negara dapat mengambil langkah-

langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka, termasuk 

pembatasan HAM. 
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Bahwa pertimbangan pelarangan faham atau ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam TAP MPR Sementara Nomor 

XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 yaitu; (1) faham atau ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan 

dengan Pancasila; (2) Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di 

Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-

Leninisme; khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah 

Kemerdekaan Republik, Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa 

kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia 

yang sah dengan jalan kekerasan, sehingga perlu diambil suatu tindakan-

tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan 

yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme. 

Bahwa pertimbangan pertama dalam TAP MPR Sementara Nomor 

XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, secara filosofis terdapat perdebatan. 

Desain dasar negara yang ditawarkan Soekarno dengan maksud tidak 

memihak pada satu blok saat itu, dengan produk hukumnya NASAKOM, 

agaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbeda dengan Franz, 

berkembangnya Komunisme di Indonesia adalah bukan merupakan 

paksaan dari bangsa lain, namun merupakan hasil saringan ataupun telah 

disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat itu. 

Jika dasar pertimbangan Komunisme tidak sesuai dengan 

Pancasila, dengan dalil Komunisme tidak mengakui adanya Tuhan maka 
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hal tersebut merupakan falase terbesar yang harusnya ditinggalkan dan 

tidak perlu dianggap ada. Komunisme adalah ajaran tentang pertentangan 

kelas. Sebuah ideologi politik. Bukan ideologi kepercayaan. Nyatanya 

telah jelas, bahwa jika perlu diperdebatkan maka Atheisme adalah suatu 

ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Komunisme bukan 

merupakan ideologi kepercayaan, melainkan ideologi politik, maka 

Komunisme tidak bertentangan dengan Pancasila. 

Bahwa dasar pertimbangan kedua didalam TAP MPR Sementara 

Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, bahwa PKI melakukan kegiatan-

kegiatan saparatis, PKI berupaya merobohkan kekuasaan Pemerintahan 

Indonesia itu juga patut dikaji. Jika arah kebijakan Indonesia saat itu 

menguntungkan PKI, sangat tidak wajar PKI sebagai penyebab tunggal 

terjadinya koflik saat itu. Orang yang kehausan, diberi air oleh orang 

lain, kemudian orang yang kehausaan tadi memarahi si pemberi air 

karena memberi air kepadanya. 

Pertimbangan TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 

Tahun 1966 kiranya tidak memiliki dasar yang jelas. Hal ini dapat di 

pahami karena situasi politik saat itu yang tidak stabil. Maka suatu 

pengambilan keputusan yang harusnya melalui berbagai pertimbangan 

terlihat sangat sepihak. Dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan 

sementara pula. Karena meskipun pembatasan HAM dianggap perlu, 

namun produk hukum atas pembatasan HAM tersebut harusnya tidak 

bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum 
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internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata 

berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-

usul sosial, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Kovenan-SIPOL. 

D. Tinjauan Umum Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme 

D.I Lahirnya Suatu Faham atau Ajaran 

Sebelum mengarah kepemahaman bagaimana lahirnya suatu faham 

atau ajaran ada baiknya dipahami defenisi dari faham atau ajaran itu 

sendiri. Dalam bahasa yunani faham atau ajaran disebut denagan ismos 

(isme). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguraikan beberapa 

unsur dalam mendapati defenisi tentang faham, yaitu; pengertian, 

pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar, tahu benar. 

Kemudian ajaran, adalah segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petuah, 

petunjuk, paham. 

Untuk memahami bagaimana lahirnya isme (suatu faham atau 

ajaran), terdapat dua aliran besar filsafat untuk mengarahkan pemahaman 

ini, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme memandang rasio 

atau pikiranlah yang menentukan pengetahuan manusia. Manusia dalam 

dirinya sudah mengandung pengetahuan bawaan tentang segala sesuatu. 

Mengetahui atau mengenal adalah proses mengingat kembali 

pengetahuan. Rasionalisme menegaskan bahwa kegiatan perolehan 
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pengetahuan manusia didominasi oleh rasionya. Manusia sebagai subyek 

aktif menghasilkan pengetahuan.44 

Di sisi lain, empirisme memandang pengetahuan manusia 

merupakan hasil pengalaman empirik. Rasio manusia pasif menerima 

infomrasidari lingkungan. Melalui pengalaman manusia, pengetahuan 

manusia terbentuk. Pengetahuan manusia menjadi mungkin karena 

pemngalaman manusia saat berhubungan dengan obyek.45 Uraian di atas 

kiranya melahirkan suatu pemahaman bahwa isme lahir dari kegiatan 

berfikir, apakah dipahami secara rasio maupun melalui sebuah 

pengalaman indera. 

Oleh Sunoto kemudian dikelompokkan isme-isme yang lahir atas 

pengembangan aliran filsafat tersebut, yaitu:46 

1. Corak yang sesuai dengan unsur jiwa 
a. Idealisme yang memberi tempat tertinggi pada idea 
b. Spiritualisme yang memberi tempat tertinggi pada jiwa 
c. Rasionalisme yang memberi tempat tertinggi pada akal 

2. Corak yang sesuai dengan unsur ragawi 
a. Materialisme yang memberi tempat tertinggi pada materi 
b. Empirisme yang memberi tempat tertinggi pada pengalaman 
c. Sensisme yang memberi tempat tertinggi pada panca indera 

3. Corak yang sesuai dengan sifat individu 
a. Individualisme yang memberi tempat tertinggi pada individu 
b. Liberalisme yang mengagungkan hak mutlak setiap individu 

4. Corak yang sesuai dengan sifat sosial 
a. Altruisme yang mengutamakan kepentingan orang lain 

semata-mata 
b. Sosialisme yang mengutamakan kepentingan sosial lebih dari 

kepentingan individu 

                                                             
       44 Bagus Takwin. 2003. Akar-akar Ideologi “Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato 
Hingga Bourdieu”. Yogyakarta. Penerbit Jalasutra. Halaman 46. 
      45 Ibid. 
       46 Sunoto. 1987. Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan 
Etika. Yogyakarta. Penerbit Hanindita. Halaman 19 
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5. Corak yang sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk 
Tuhan 

Manusia adalah mahluk Tuhan yang otonom. Karena 
kedudukannya yang demikian itu pandangan hidup, sikap hidup 
dan perbuatan hidupnya juga bervariasi. Demikian pula di dalam 
filsafatnya ada yang memberi kedudukan yang tinggi tetapi ada 
pula yang anti teistik dan atiestik. Misalnya Thomisme yang 
memberi tempat tertinggi kepada Tuhan sedang sedang Positivisme 
menolak Teologi. 

6. Corak perpaduan 
Karena ada aliran kefilsafatan yang menekankan atau 

menggunakan salah satu unsur, maka terjadi jurang pemisah antara 
keduanya. Karena ada jurang pemisah itu timbullah usaha untuk 
menghubungkan keduanya sisinya yaitu dengan membuat kedua 
jembatan.beberapa contoh antaranya adalah; 

Immanuel Kant berusaha menjembatani antara Rasionalisme 
dengan Empirisme. George Wilhelm Friedrich Hegel membuat 
jembatan antara Fichte dengan dengan pendapat Friedrich Wilhelm 
Yoseph Schelling. Sistem Fichte adalah Idealisme subyektif, 
sedang Schelling adalah Idealisme obyektif. Jembatan yang dibuat 
oleh Hegel adalah Idealisme absolut. Inilah bentuk metode 
dialektik Hegel yaitu Tesa-Anti Tesa-Sintesa. 

 
D.II Bentuk-bentuk Faham atau Ajaran Politik Dunia 

Ketika membahas bentuk faham atau ajaran politik dunia, secara 

subyektif penulis membatasi pengakjian penulis dengan hanya membahas 

beberapa faham atau ajaran saja. Yaitu yang menurut penulis memiliki 

pengaruh yang luas terhadap perkembangan negara-negara di dunia. 

1. Komunisme 

Sebelum memahami Komunis sebagaimana digambarkan 

Marx, terdapat ide-ide dasar bagaimana Komunis itu berkembang. 

Sebagaimna ditegaskan oleh Theimer, “bahwa kekayaan dunia ini 

merupakan milik semua, bahwa pemilikan bersama lebih baik 

daripada milik pribadi, sudah sangat tua. Pemilikan bersama, 

menurut ajaran ini akan menciptakan dunia yang lebih baik, 
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membuat sama situasi ekonomis semua orang, meniadakan 

perbedaan anatara miskin dan kaya, menggantikan usaha mengejar 

keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum. Dengan 

demikian, sumber segala keburukan sosial akan dihilangkan, tidak 

akan ada perang lagi, semua orang akan menjadi saudara.”47 

Kata sosialisme sendiri muncul di Prancis sekitar tahun 1830, 

begitu juga kata komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang telah 

radikal, yang menuntut pengahpusan total hak milik pribadi dan 

kesamaan konsumsi serta mengharapkan keadaan komunis itu 

bukan dan kebaikan pemerintah, melainkan semata-mata dari 

perjuangan kaum terisap sendiri. Marx dan Engels semula 

menyebutkan diri komunis, tetapi kemudian lebih suka dengan kata 

sosialis.48 

Kaum Komunis, sesuai dengan ajaran Lenin dan Stalin, 

menegaskan bahwa persoalan yang memecah dunia dan yang 

baginya tidak ada penyelesaian secara damai adalah bentrokan di 

antara usaha kapitalis perseorangan dengan pemilikan umum dan 

kolektif atas alat-alat produksi. Anehnya, analisa komunis 

mengenai situasi dunia ini mendapat sokongan di negara-negara 

kapitalis oleh beberapa delintir kaum konservatif ekstrim.49 

                                                             
       47Dalam Franz Magniz-Suseno. Op.Cit. Halaman 14. 
       48 Ibid. Halaman 19-20 
       49 William Ebenstein. 2014. Isme-isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, 
Kapitalisme, Sosialisme. Yogyakarta. Penerbit Narasi. Halaman 97-98 



 44 

Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai lawan yang 

tidak kenal kompromi terhadap Komunisme. Orang-orang 

semacam ini senantiasa mengakui kebenaran garis partai Komunis 

dengan menegaskan bahwa dipertahankannya usaha bebas juga 

merupakan tujuan tertinggi dari dunia bebas.50 

Buat Komunisme damai atau perang, bukanlah oposisinya 

terhadap kapitalisme, tapi keteguhan tekadnya untuk memaksakan 

ideologinya dengan kekerasan senjata. Oleh karena itu pembagian 

dunia yang wajar adalah bukan karena Komuisme dan Kapitalisme, 

tetapi diantara bangsa-bangsa yang bersiap-siap untuk kemenangan 

agresif. Juga bangsa-bangsa yang secara jujur dan sungguh-

sungguh iingin memelihara perdamaian.51 

Sistem ekonomi dalam negeri apakah bersifat Kapitalisme, 

Sosialisme, sistem ekonomi campuran, atau Komunisme tidak ada 

hubungannya dengan persoalan pokok mengenai perdamaian dunia 

dan hak bangsa-bangsa untuk merdeka.52 

Satu kesalahan yang umumnya sama dengan mencampur 

adukkan anti Kapitalisme adalah kesalahan untuk mencapur 

adukkan Komunisme dengan anti Demokrasi. Betatapun jijiknya 

orang-orang liberal terhadap depotisme dan kekejaman Komunis, 

                                                             
       50 Ibid 
       51 Ibid. Halaman 99 
       52 Ibid. 
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mereka jangan sampai lupa bahwa persoalan anti Demokrasi 

Komunis tidak lebih pokok dari anti Kapitalisme Komunis.53 

2. Fasisme 

Dikupas hingga tinggal inti sarinya, Fasisme adalah 

pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh suatu 

kediktatoran parta-tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, 

militeris, imperialis.54 

Apabila Komunisme sebagian besar adalah hasil dari 

masyarakat-masyarakat pra-Demokrasi dan pra-industri, maka 

Fasisme adalah paham yang lahir setelah ada Demokrasi dan 

industri. Fasisme tidak mungkin lahir di negara-negara yang belum 

mempunyai pengalaman Demokrasi sama sekali. Dalam 

masyarakat-masyarakat semacam ini, kediktatoran mungkin bisa 

timbul dengan tentara, birokrasi, atau prestise pribadi seorang 

diktator sebagai dasar, tetapi akan kekurangan unsur antusiasme 

dan sokongan massa (tidak perlu sokongan mayoritas) yang 

merupakan ciri dari Fasisme.55 

Meskipun kelihatannya seakan-akan bertentangan, 

pengalaman telah membuktikan bahwa sokongan umum biasanya 

bertambah besar dengan bertambah hebat dan mengganasnya 

gerakan-gerakan Fasis. Demikianlah di Jerman, Fasisme adalah 

yang paling kejam, tapi yang paling populer. Di Italia, Fasisme 
                                                             
       53 Ibid. Halaman 100 
       54 Ibid. Halaman 103 
       55 Ibid. Halaman 104-105 
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tidak begitu populer dan destruktif. Sedang di Spanyol, dengan 

sedikit pengikut dikalangan rakyat dan menguntungkan harapan 

terutama pada kekuatan-kekuatan yang tradisional dari tentara, 

gereja, dan birokrasi; Fasisme telah memperlihatkan dirinya dalam 

bentuk yang lunak. Fasisme seperti yang di Portugal, secara 

keseluruhan lebih merupakan soal pemerintah daripada soal rakyat. 

Ia merana menjadi semacam kediktatoran pribadi jenis lama.56 

Di Amerika Latin juga banyak terdapat pemerintah diktator 

yang bukan Fasis (kecuali di Argentina) yang menggantungkan diri 

pada daya tarik seseorang, biasanya seorang jendral. Dengan 

menggantungkan nasibnya pada kemauan baik tentara, diktator 

Amerika Latin tidak memerlukan dan jarang mendapatkan 

sokongan massa yang merupakan ciri dari Fasisme.57 

Perbedaan antara Komunisme dan Fasisme dalam soal ini 

dapat dirumuskan secara singkat (dan dengan sedikit dipermudah) 

sebagai beikut; Komunisme adalah cara totaliter untuk 

mengindustrialisasi suatu masyarakat yang terbelakang, sedang 

fasisme adalah cara totaliter untuk menyelesaikan konflik-konflik 

dalam satu masyarakat yang telah lebih maju industrinya.58 

Meskipun fasisme, seperti halnya dengan Komunisme adalah 

satu gerakan yang terdapat dimana-mana, ia tidak mempunyai 

                                                             
       56 Ibid. 
       57 Ibid. 
       58 Ibid. Halaman 107 
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pernyataan prinsip-prinsip yang ada wibawanya seperti 

Komunisme.59 

Meskipun dikalanagan kaum Fasis tidak terdapat Manifesto 

Fasis dengan otoritas yang tidak diperdebatkan, tidaklah terlalu 

sukar untuk menerangkan unsure-unsur utama dari pendangan 

Fasis:60 

a. Ketidakpercayaan akan pertimbangan akal; 
b. Penyangkalan terhadap persamaan manusia pada dasarnya; 
c. Kode tingkah-laku berdasarkan dusta dan kekerasan 
d. Pemerintahan oleh golongan orang terpilih; 
e. Sistem totaliter; 
f. Rasialisme dan imperialism 
g. Oposisi terhadap undang-undang dan aturan-aturan 

internasional. 
 

3. Kapitalisme 

Kapitalisme menurut sejarahnya berkembang sebagai satu 

bagian dari gerakan besar individualisme rasionalis. Di lapangan 

keagamaan, gerakan itu menghasilkan reformasi; di bidang 

pendidikan, pertumbuhan ilmu pengetahuan alam; dalam 

hubungan-hubungan manusia, ilmu pengetahuan sosial; di bidang 

politik, pemerintahan yang demokratis; dan di bidang ekonomi, 

sistem kapitalis. Karena itu konsep peradaban kapitalis adalah 

suatu konsep yang sah.61 

Dalam sistem kapitalis, hak milik atas alat-alat produksi 

(tanah, pabrik-pabrik, mesin-mesin, sumber-sumber alam) ada di 

                                                             
       59 Ibid. Halaman 124 
       60 Ibid. Halaman 125-126 
       61 Ibid. Halaman 223 
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tangan orang perseorangan tidak di tangan negara. Hal ini tidak 

menghalangi dipegangnya hak-hak monopoli biasa dan urusan 

departemen-departemen umum yang pokok oleh pemerintah.62 

Pertama, kepemilikan atas harta produktif berarti kekuasaan 

atas kehidupan orang lain. Lebih disukai kalau kekuasaan semacam 

itu dipecah di antara banyak pemilik hartadaripada dipegang oleh 

suatu pemilik yaitu negara. Kemudian, kekuasaan ekonomi dari 

pemilik-pemilik harta perseorangan dapat dibatasi oleh pemerintah 

pilihan rakyat. Apabila negara memiliki segala harta produktif, 

maka bergabunglah kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. 

Harapan bagi kemerdekaan ekonomi menjadi kabur.63 

Kedua, anggapan cara berfikir kapitalis bahwa kemajuan di 

bidang teknologi akan lebih mudah dicapai apabila setiap orang 

mengurus urusannya sendiri dan mempunyai dorongan pribadi 

untuk berbuat demikian.64 

Dalam suatu negara Demokrasi, pemerintah secara tidak 

langsung mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu dengan 

jalan anggaran belanja, perpajakan, tingkat-tingkat bunga, dan 

politik-politik perencanaan lain yang bersifat dorongan. Cara-cara 

seperti ini menghindari dua kekurangan pokok dari perencanaan 

                                                             
       62 Ibid. 
       63 Ibid. 
       64 Ibid. 
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terpimpin; sentralisasi yang birokratis dan tidak adanya efisiensi di 

bidang ekonomi.65 

Ciri penting lainnya dari ekonomi kapitalis adalah 

persaingan. Dalam ekonomi pra-kapitalis, adat dan kebiasaan yang 

menentukan harga barang-barang dan jasa-jasa. Dalam ekonomi 

kapitalis, setiap orang bebas memilih pekerjaan apa yang 

disukainya. Tidak boleh ada pembatasan atau pengecualian yang 

dibuat oleh setiap macam pekerjaan atau keahlian.66 

Kebebasan untuk mengadakan persaingan di pasar berasal 

dari empat kebebasan kapitalis yang pokok; kebebasan untuk 

berdagang dan mempunyai pekerjaan, kebebasaan untuk 

mengadakan kontrak, kebebasan hak milik, dan kebebasan untuk 

membuat untung. Apabila salah satu dari empat kebebasan ini 

dikurangi, maka berkuranglah persaingan bebas.67 

Implikasi politik kapitalisme dapat dilihat sebagai berikut; 

pertama, pengambilan resiko perseorangan, keinginan dan 

kesanggupan untuk membuat keputusan-keputusan, memikul 

tanggung jawab, dan untuk menentukan kehidupan sendiri. Orang-

orang yang senantiasa berhadapan dengan bahaya, resiko dan 

tanggung jawab dalam urusan-urusan ekonomi akhirnya tidak 

                                                             
       65 Ibid. Halaman 228 
       66 Ibid. Halaman 230 
       67 Ibid. Halaman 231 
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bersedia menerima pemerintahan otoriter dari raja-raja dan 

aristokrasi-aristokrasi.68 

Kedua, bahwa kapitalisme yang langsung menyangkut 

pemerintahan ialah pembagian keputusan dan kekuasaan. Undang-

undang ekonomi tidak ditetapkan oleh suatu kekuasaan pusat, 

melainkan oleh beribu-ribu keputusan kecil yang saling 

mengimbangi. Kebanyakan dari keputusan-keputusan ini 

didasarkan atas fakta-fakta yang keliru dan pertimbangan-

pertimbangan yang salah, tetapi keukurangan-kekurangan semacam 

itu lebih baik daripada kesalahan-kesalahan besar yang dibuat oleh 

sebuah kekuasaan pusat.69 

4. Sosialisme 

Tidaklah mudah mengatakan kapan Sosialisme  mula-mula 

muncul. Sebagian orang mengatakan bahwa negara kesemakmuran 

yang ideal seperti yang dikemukakan oleh  Plato dalam bukunya 

Republika adalah Sosialis. Karena kelas yang berkuasa di negara 

tersebut tidak memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai 

segala sesuatu secara bersama.70 

Disamping perdebatan tentang kapan Sosialisme lahir, seperti 

halnya dengan Komunisme yang telah timbul, di berbagai negara 

sebelum negara-negara tersebut mengalami sepenuhnya pengaruh 

revolusi industri; demikian pula sosialisme demokratis hanya 
                                                             
       68 Ibid. Halaman 255-256 
       69 Ibid. 
       70 Ibid. Halaman 278. 
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berkembang dalam masyarakat-masyarakat setelah masyarakat-

masyarakat itu mengalami industrialisasi yang agak luas.71 

Perlu di pahami bahwa Sosialisme dan Komunisme memliki 

subtansi yang berlainan. Pertama, kaum Komunis berusaha 

mengakhiri kapitalisme dengan suatu tindakan berupa perombakan 

revolusioner dan perang saudara. Kaum Sosialis, sebaliknya 

berperang teguh pada tata cara konstitusional. Mereka mencari 

kekuasaan dengan surat pemilihan, tidak dengan peluru. Sekali 

kaum Sosialis memagang pemerinthanan, mereka tahu tidak akan 

terus memrintah tapi dapat kalah suara lagi dalam pemilihan suara 

berikutnya.72 

Kaum Komunis membayangkan peralihan dari perusahaan 

Kapitalis menjadi pemilikan oleh masyarakat sebagai suatu 

kejadian yang sekonyong-konyong dan segera terlaksana 

seluruhnya. Tidak ada pembayaran harta kekayaan yang disita, 

karena kaum Komunis menganggap hak milik Kapitalis tidak lebih 

dari harta curian. Sebaliknya, kaum Sosialis tidak percaya bahwa 

peralihan dari Kapitalisme ke pemilikan umum alat-alat produksi 

harus berlangsung secepatnya, segera, dan sempurna. 73 

Kebanyakan kaum Sosialis percaya dengan rencana „cicilan‟. 

Pemilikan alat-alat produksi oleh masyarakat harus terlaksana 

secara berlahan-lahan dengan cicilan. Apabila rencana tingkat 
                                                             
       71 Ibid. Halaman 280. 
       72 Ibid. Halaman 300-301. 
       73 Ibid. Halaman 304-305 
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pertama jalan, baru diurus tingkat kedua. Kaum Sosialis yang 

bertanggungjawab merasa bahwa mereka harus membuktikan 

secara pragmatis dengan hasil-hasil yang konkrit, kegunaan, dan 

kepraktisan pemilihan umum, terutama dalam industri-industri atau 

departemen-depatemen.74 

Secara filosofis dan politis, perbedaan di antara kaum 

Komunis dan kaum Sosialis adalah mengenai dasar persoalan. 

Seperti telah kita lihat sebelumnya, teori Lenin mengenai kaum 

revolusioner profesional berdasar pada anggapan bahwa mayoritas 

rakyat (atau kelas pekerja) tidak sanggup berpikir untuk diri 

sendiri. Satu minoritas, yaitu partai Komunis mempunyai tugas 

memimpin kaum proletar dan, dalam minoritas itu segolongan kecil 

orang, kaum revolusioner profesional, harus merumuskan politik-

politik dan memgang pimpinan.75 

D.III Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme di Indonesia 

Sejak lahirnya TAP MPR Sementara Nomor XXV/1966/MPRS 

Tahun 1966, Komunisme menjadi suatu ideologi terlarang. Sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, Komunisme menjadi isu nosional yang 

ditakutkan kemunculannya lagi. Perlu dipahami unsur-unsur Demokrasi, 

yang disertai beragam isu-isu kebebasan yang menyertainya tidak 

memiliki kekuatan hukum ketika TAP ini lahir dan sah secara formil. 

                                                             
       74 Ibid. 
       75 Ibid. Halaman 307 
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Penulis sependapat dengan Franz, bahwa ideologi adalah ajaran 

yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, 

sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnyasah, padahal jelas tidak 

sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan 

legitimasi kepada sesuatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki 

legitimasi.76 

Ideologi yang dibangun dapat dipahami sebagai kudeta rangkap 

Soeharto terhadap Sukarno. Sebagian lainnya mengatakan peristiwa itu 

bagian dari konspirasi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni 

Soviet pada masa itu. Lainnya meyakini tragedi 1965 merupakan konflik 

internal militer Indonesia. “Ada spekulasi yang menyatakan peristiwa 

1965 sebagai konflik internal dalam TNI antara perwira muda yang loyal 

kepada Sukarno dengan yang tidak loyal kepadanya atau lebih condong 

ke Amerika Serikat dan CIA,” ujar Al Araf. Semua itu menunjukkan ada 

mata rantai sejarah yang hilang terkait peristiwa 1965. Misteri itu, setelah 

setengah abad berlalu, kata Al Araf, mestinya bisa dibongkar oleh 

masyarakat bersama pemerintah. Negara seharusnya bisa menjadi 

penengah dan dapat memberikan jawaban bagi masyarakat.77 

Hal-hal seperti ini yang menurut penulis merupakan bentuk 

inkonsistensi Indonesia dalam menerapkan hukum. Meskipun dalam 

penerapannya tidak banyak menuai jalur penyelesaian secara formil, 

                                                             
       76 Franz Magnis-Suseno. Op.Cit Halaman 127. 
       77 Riva Dessthania Suastha. Menilik Aturan Hukum dan Sejarah Komunis di Indonesia. 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160511095859-20-129873/menilik-aturan-hukum-dan-
sejarah-komunis-di-indonesia/. Diakses tanggal 28 April 2017. 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160511095859-20-129873/menilik-aturan-hukum-dan-sejarah-komunis-di-indonesia/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160511095859-20-129873/menilik-aturan-hukum-dan-sejarah-komunis-di-indonesia/
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namun kajian kritis atas pelarangan Komunis/Marxisme-Leninisme akan 

tetap ada. Jika Marx terkesan telah dilupakan, itu bukan karena metode-

metode yang dia perkenalkan memang layak ditinggalkan, melainkan 

lebih karena semuanya menjadi aksiomatik yang sumbernya tidak lagi 

diingat.78 

E. Kedudukan TAP MPR dalam Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia. 

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus 

menyebut definisi lembaga negara maupun alat negara. Yang termasuk 

lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 antara lain yaitu: MPR, DPR, 

DPD, DPRD, KY, MA, dan MK.79 Meski demikian, soal lembaga negara dan 

fungsinya pernah dijelaskan oleh Wicaksana Dramanda, S.H. dalam artikel 

Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan. Wicaksana membagi tiga fungsi 

lembaga negara dengan mengacu pada penjelasan Bagir Manan yang 

mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan 

fungsinya, yakni:80 

1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau 
bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, 
DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang 
menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara. 

2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak 
bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya 
menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. 

                                                             
       78 Dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2013. Teori Marxis dan Teori Neo-
Marxian. Bantul. Penerbit Kreasi Wacana. Halaman 6. 
       79 Tri Jata Ayu Pramesti. Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara. 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-
negara. Diakses tanggal 5 Mey 2017 
       80 Ibid. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97e4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara
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Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga 
administratif. 

3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk 
menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai 
auxiliary organ/agency. 

 
Kemudian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

memuat frasa “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar”. Hal ini secara implisit 

menjelaskan beberapa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945, antara lain yaitu:81 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) 

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
3. Mahkamah Agung (MA)  
4. Komisi Yudisial (KY) 
5. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Lembaga Negara yang diatur dalam 

UUD 1945 dan undang-undang (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Ombudsman Republik Indonesia, dan sebagainya). 
 

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka akan terlihat 

bahwa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah seperti 

berikut; 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

                                                             
       81 Ibid. 
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Kemudian bahwa yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih 

berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang 

Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. 

Dalam pasal 2 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, dijelaskan bahwa 

dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing adalah sebagai 

berikut; 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik 
Indonesia Nomor XXV/MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Kornunis 
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah 
Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan 
Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau 
Ajaran Komunis/MarxismeLeninisme dinyatakan tetap berlaku dengan 
ketentuan seluruh ketentuan dalarn Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sernentara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini. ke 
depan diberlakukan dengan beikeadilan dan menghormati hukum, prinsip 
demokrasi dan hak asasi manusia. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi 
Ekonomi, di nyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah 
berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih 
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha 
kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam 
membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka 
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demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Ketetapan Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku 
sarnpai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
V/MPR/1999. 

 

Perlu dipahami bahwa eksistensi TAP MPR dalam jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan memunculkan problematika hukum, yakni 

pengujian terhadap TAP MPR itu sendiri. Dalam pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa; 

1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 

2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang 
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

 
Maka dengan demikian, TAP MPR hanya dapat dipahami sebagai arah 

kebijakan politik negara, meskipun subtansi dari TAP MPR itu sendiri 

memiliki potensi akan suatu pengkajian komprehensif terhadap 

pemberlakuannya sebagaimana di uraikan sebelum-sebelumnya. 

 




