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“Studi mengenai terbentuknya kebijakan umum, 
kehidupan politik mencakup bermacam-macam 
kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dan pihak 
yang berwenang yang diterima untuk suatu 
masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk 
melaksanakan kebijakan itu”.  

“Ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan 
negara dan lembaga- lembaga yang akan 
melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara 
dan warga negaranya serta dengan negara lain”. 

1.  Menurut Roger F. Soltau 

2. Menurut David Easton 
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“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (yang 
biasanya disebut norma atau kaidah) perintah-perintah 
atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu 
masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota 
masyarakat yang bersangkutan, oleh karena 
pelanggaran petunjuk h idup tersebut dapat 
menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa 
masyarakat itu. Agar sesuatu petunjuk hidup itu harus 
dilengkapi atau diperkuat, dengan anasir yang 
memakasa (element van dwang). Kaedah adalah 
petunjuk hidup yang memaksa”. 

1. Menurut Utrecht 
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“Ilmu pengetahuan mengambil obyeknya hanya fakta-
fakta yang bermakna hukum, yaitu keputusan. 
Berhadapan dengan ilmu-ilmu ini (maksudnya sosiologi, 
sejarah dan ilmu politik) tentang kenyataan hukum,  
terdapatlah ilmu pengetahuan tentang hukum positif 
sebagai suatu ilmu pengetahuan tentangh norma-
norma”. 

2. Menurut Mochtar Kusumaadmadja: 
“Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan 
kiadah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia 
dalam masyarakat juga lembaga-lembaga dan proses 
yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam 
masyarakat. 

3. Menurut Logeman: 
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Menurut Alfian: 
“Titik Pertemuan antara hukum dan politik antara lain 
dapat dicari dalam bidang hukum tata negara 
(constituonal law). Bidang ini mempelajari segi-segi 
formal dari struktur politik tertentu sebagaimana 
dikehendaki oleh konstitusi yang ada serta undang-
u n d a n g d a n p e r a t u r a n - p e r a t u r a n y a n g 
melengkapinya.  
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1. Menurut Utrech: 
“Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang 
akan menentukan bagaimana seharusnya manusia 
bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-
perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang 
sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan 
sosial. Boleh dikatakan, politik hukum meneruskan 
perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan 
sebanyak-banyaknya  ketegangan antara posivitas dan 
realitas sosial. Politik hukum membuat suatu ius 
constituendum (hukum yang akan berlaku), dan 
berusaha agar ius constituendum itu pada hari kemudian 
berlaku sebagai ius constitum. 
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Utrecht menjelaskan : pemerintahan yang demokratis 
politik hukum yang berlaku adalah menciptakan 
hukum yang mendekatkan hukum positif itu dengan 
realitas masyarakat sedang pada pemerintahan yang 
tidak demokratis atau yang didominasi oleh “rulling 
class” atau elit politik, maka politik hukum 
menciptakan hukum positif yang menjauhkan hukum 
positif itu dengan realitas sosial. 
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2. Menurut Logeman: 
“politik hukum menentukan apa yang berlaku sebagai 
hukum positif itu sendiri”. Dari pendapat Logeman di 
atas ditegaskan bahwa hukum yang berlaku ini 
sebagian besar menentukan apa yang harus diikuti 
oleh para petugas hukum (yang terdidik) dalam 
menerapkan hukum itu 



3. Menurut Mochtar Kusumaadmadja: 
“Politik hukum adalah kebijakan hukum dan 
perundang-undangan, dalam rangka pembaharuan 
hukum”. 
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4. Menurut Sunaryati Hartono: 
“bahwa cukup banyak peraturan dan kebijakan 
hukum kita bukanlah semata-mata ditentukan oleh 
kehendak bangsa kita sendiri, akan tetapi terjadi 
akibat pengaruh kaidah hukum atau kebijakan yang 
ditentukan dalam forum internasional atau oleh 
negara asing”. 



Kesimpulan politik hukum 

Dari pengertian yang diberikan oleh para pakar-
pakar di atas dapat dikatakan bahwa Politik 
Hukum itu selalu ditentukan oleh sifat negara dan 
sistem politik yang dianut, dan dipengaruhi oleh 
lingkungannya baik dari dlaam maupun dari luar 
sistem politik yang berlaku itu. 
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Negara adalah suatu sistem politik: 
Pada negara hukum yang demokratis, umumnya sistem 
politiknya adalah sistem politik yang demokratis, sedang 
pada negara kekuasaan (machtsstaat) sistem politik yang 
dianut adalah sistem politik yang otoriter atau autokrasi 
atau non-demokratis 
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Negara Kekuasaan (Machtsstaat) ditandai dua ciri: 
Yang pertama: autoritarisme adalah cir i yang 
menunjukkan kehendak untuk memerintah atas autoritas, 
atau wibawa kuasa sendiri. Ditinjau lebih dalam 
autoritarisme itu menolak tanggungjawab kepada rakyat 
atau kepada Dewan Perwakilan rakyat tentang tindakan-
tindakan pemerintahannya. 
 
Yang kedua : adalah totaliterisme yaitu kehendak 
pemerintah untuk menguasai seluruh (total) kehidupan 
manusia dalam masyarakat dan kebudayaan. 
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1.  Hukum yang merupakan output dari sistem politik di 
atas mengikat dan mempengaruhi masyarakat (rakyat) 
dan pada gilirannya dipengaruhi oleh lingkungannya. 
Feedback (umpan bal ik) berlangsung dalam 
pelaksanaan hukum itu, dimana hukum (output) 
kembali menjadi input baru yang mengalami pengaruh-
pengaruh lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 
atau penggantian hukum itu, tetapi bisa juga dalam 
konversi oleh sistem politik hukum yang berlaku itu 
diputuskan tidak mengalami perubahan atau tetap 
dipertahankan.  

2.  Politik hukum itu adalah kebijakan yang diambil oleh 
lembaga (pejabat) yang berwenang untuk merubah, 
mengganti atau mempertahankan hukum yang ada, 
agar tata hukum dekat dengan realitas sosial. Dengan 
demikian tujuan dari negara yang telah ditentukan itu 
secara bertahap dapat terwujudkan. 12 



Menurut Alfian: 
“Dua pengalaman traumatis dalam zaman Demokrasi 
Liberal dan Demokrasi Terpimpin telah mendorong para 
pendukung Orde Baru buat membangun sistem politik 
yang lain dari keduanya itu. Pilihan mereka jatuh pada 
sistem politik yang dikehendaki oleh undang-undang 
dasar yaitu mengembangkan suatu sistem politik yang 
sesuai dengan tuntutan Demokrasi Pancasila. Proses 
perpolitikan ke arah mencapai tujuan itulah yang kita 
sebut di sini sebagai format baru politik Indonesia”. 
 
Politik Hukum Orde Baru dalam mendukung sistem 
politik berdasar UUD 1945  adalah dengan mengganti 
hukum tentang pertahanan dan keamanan negara yang 
ada yang dianggap sudah tidak sesuai. 
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Konfigurasi Politik dan Politik Hukum 
Regime	  Types	   Karakteris0k	  Produk	  

Hukum	  
Mekanisme	  

Democra(c	   ü  Populist	  
ü  Progressive	  
ü  Limited	  Interpreta(on	  

Pluralis(c/	  
Compe((ve	  

Non-‐Democra(c	   ü  Eli(st	  
ü  Conserva(ve	  
ü  Open	  to	  

Interpreta(on	  

Centralis(c/	  
Non	  Compe((ve	  
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Yang dimaksud dengan karakteristik produk hukum 
yang populist oleh Afan Gaffar tersebut di atas sama 
dengan hukum yang sesuai dengan kenyataan sosial 
atau melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan 
antara positivitas dan realitas sosial dalam pengertian 
yang diberikan oleh Utrecht terhadap Politik Hukum 
sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. 
Sedangkan karakteristik produk hukum yang elitis oleh 
Afan Gaffar sama dengan hukum yang menjauhkan tata 
hukum itu dengan kenyataan sosial, karena ruling class 
kurang dan tidak mau memperhatikan kenyataan sosial. 
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lanjutan	  

•  Poli0k	  Hukum	  suatu	  pemerintahan	  
dapat	  dilihat	  dari	  :	  

•  1.	  Program	  kabinet	  yg	  dibentuk	  
•  	  2.	  Konsideran	  UU	  yang	  dihasilkan	  
•  	  3.	  Penjelasan	  umum	  UU	  yang	  
dihasilkan	  



POLITIK	  HUKUM	  REFORMASI	  

•  Tuntutan	  Reformasi	  tahun	  1998	  
•  1.	  Demokra(sasi	  
•  	  2.	  Keterbukaan	  
•  	  3.	  Peningkatan	  perlindungan	  HAM	  
•  	  4.	  Pemberantasan	  KKN	  
•  	  5.	  Amandemen	  UUD	  1945	  
•  	  6.	  Otonomi	  daerah	  



PROGRAM	  KABINET	  BJ	  HABIBIE	  

•  1.	  Memperbaharui	  	  UU	  dibidang	  poli(k	  yang	  
demokra(s.	  

•  2.	  	  meninjau	  UU	  Subversif	  yg	  menjamin	  
perlindungan	  HAM,	  kebebasan	  berpendapat	  
dan	  otonomi	  daerah	  

•  3.	  Memperbaharui	  UU	  di	  bidang	  ekonomi	  yg	  
mncegah	  KKN	  dan	  merubah	  UU	  perbankan	  



POLITIK	  HUKUM	  REFORMASI	  
(dalam	  bentuk	  Ketetapan	  MPR)	  

•  1.	  Tap	  MPR	  No.	  XII/1998	  Tentang	  Pencabutan	  
Tap	  MPR	  No.	  V/1998	  Tentang	  wewenang	  
Presiden	  selaku	  mandataris	  MPR	  unt	  
mengamankan	  pembangunan.	  

•  2.	  Tap	  MPR	  No	  XIII/1998	  tentang	  Pembatasan	  
Presiden?wapres	  maksimal	  2	  periode	  

•  Tap	  MPR	  No.	  XVII	  tentang	  Hak	  asasi	  manusia	  	  



Poli0k	  Hukum	  Reformasi	  
(Untuk	  penguatan	  Demokrasi)	  

•  1.	  UU	  No.	  2/	  1999	  tentang	  Partai	  Poli(k	  yg	  
memberikan	  kebebasan	  mendirikan	  partai	  
poli(k.	  

•  2.	  UU	  No.	  9/1998	  ]g	  Kemerdekaan	  
menyampaikan	  pendapat	  dimuka	  umum.	  

•  3.	  UU	  No.	  21/2000	  ]g	  Serikat	  Pekerja	  yg	  
memberikan	  kebebasan	  mendirikan	  serikat	  
pekerja	  



Poli0k	  Hukum	  Reformasi	  
(untuk	  mencegah	  maraknya	  KKN)	  

•  1.	  UU	  No.	  5/1999	  ]g	  larangan	  praktek	  
monopoli	  dan	  persaingan	  usaha	  yg	  tdk	  sehat	  

•  2.	  UU	  No.	  28/1999	  ]g	  penyelenggaraan	  
negara	  yg	  bersih	  dan	  bebas	  dari	  KKN	  

•  3.	  UU	  No.	  31	  Tahun	  1999	  ]g	  pemberantasan	  
Tipikor.	  

•  4.	  UU	  No.	  23/1999	  ]g	  bank	  Indonesia	  yg	  
mencegah	  BI	  BI	  sbg	  Keuangannya	  Pemerintah	  



Poli0k	  Hukum	  Reformasi	  
(Di	  bidang	  otonomi	  daerah)	  

•  1.	  UU	  No.	  22/1999	  ]g	  Pemerintahan	  
daerah	  yg	  ,memberikan	  otonomi	  
daeraah	  penuh.	  

•  2.	  UU	  No.	  25/1999	  ]g	  perimbangan	  
keuangan	  antara	  pemerintah	  pusat	  
dan	  daerah	  	  



Lanjutan 
•  Poli(k	  hukum	  pasca	  1999	  adalah	  
mendekatkan	  tata	  hukum	  dg	  realitas	  sosial	  

•  Melakukan	  perubahan	  mendasar	  tatahukum	  
•  1.	  Kedaulatan	  bukan	  di	  MPR	  tapi	  pd	  rakyat	  
•  	  2.	  Presiden	  tdk	  bertanggung	  jawab	  pd	  MPR	  
•  	  3.	  Presiden	  dipilih	  rakyat	  mak	  2	  masa	  jabatan	  
•  	  4.	  DPR	  pemeganng	  pembentuk	  UU	  
•  	  5.	  Hapusnya	  DPA	  dan	  lahiir	  MK,DPD,KY,	  KPK	  



Lanjutan	  

•  Pemerintah	  demokra(s	  berdasarkan	  sistem	  
presiden(al	  yg	  dikontrol	  oleh	  DPR	  dan	  
masyarakat	  	  (Pemerintah	  berdasar	  kons(tusi)	  

•  Tata	  hukum	  	  dibangun	  memperha(kan	  
pengaruh	  lingkungan	  baik	  dari	  dalam	  maupun	  
luar	  negeri,	  unt	  mencegah	  hukum	  yg	  eli(s	  
karena	  kekuasaan	  adalah	  alat	  unt	  mencapai	  
tujuan	  negara	  (negara	  kesejahteraan)	  



SOAL	  UJIAN	  POLITIK	  HUKUM	  
1.jelaskan	   perbedaan	   poli(k	   hukum	   pada	  
pemerintahan	   yang	   demokra(s	   dengan	  
pemerintahan	  yang	  sentrali(s.	  

2.Jelaskan	   konsep	   poli(k	   hukum	   dalam	  
kons(tusi	   RI	   tentang	   negara	   berkewajiban	  
meyatukan	   wilayah	   Indonesia	   yg	   majemuk	  
dan	  melindungi	  keamanan	  warga	  negaranya.	  

3.Jelaskan	  poli(k	  hukum	  mewujudkan	  keadilan	  
sosial	  dalam	  perspek(p	  keadilan	  gender	  pria/
wanita	   dalam	   proporsi	   wanita	   menduduki	  
kursi	  parlemen/ekseki(p.	  

	  
	  



TUGAS	  AKHIR	  POLITIK	  HUKUM	  

•  Buatkan	   makalah	   dg	   judul	   bebas,	  
temanya	  tentang:	  Poli(k	  Hukum	  Dengan	  
P r a k t e k H u k um / h u k um p o s i ( p /
perundang-‐undangan.	  

•  Misalnya:	   Poli(k	   Hukum	   Larangan	   PNS	  
Berpoli(k,	   Poli(k	   Hukum	   Larangan	  
Poligami	   Bagi	   PNS,	   Poli(k	   Hukum	  
Larangan	   Kawin	   siri,	   Poli(kl	   Hukum	  
Kebebasan	  Berserikat,	  dll	  




