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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Buku ini merupakan representasi kegelisahan penulis selaku praktisi 
hukum yang melihat maraknya perbuatan partai politik yang melakukan 
kejahatan luar biasa baik itu tindak pidana korupsi, tindak pidana 
pencucian uang, bahkan tindak pidana makar, melalui pengurus maupun 
anggotanya. Partai politik sangat berpotensi digunakan sebagai sarana 
untuk melakukan atau memuluskan kejahatan dengan dalih kebijakan 
politik untuk masyarakat oleh pengurus partai maupun anggota partai. 
Bahkan sudah pengetahuan umum di kalangan masyarakat bahwa 
pendanaan kegiatan partai politik pun bersumber dari hasil kejahatan. 
Baik itu seluruhnya, sebagian, atau dua pertiga bagian, dan seterusnya. 
Hal tersebut bisa saja terjadi, karena undang-undang yang mengatur 
partai politik pun merupakan produk politik yang sampai saat ini 
kurang mendapatkan perhatian dari aspek penegakan hukum pidana. 
Partai politik merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan 
yang sangat luar biasa dibanding badan hukum yang ada selama ini. 
Beberapa di antaranya, yaitu partai politik dapat mengajukan calon 
kepala negara, calon kepala daerah, calon legislatif, mengajukan usul 
calon pejabat pemerintahan, bahkan melakukan pengawasan terhadap 
kinerja pemerintah melalui anggota partai yang berada di legislatif. 
Pertanyaan yang menarik dari sekian banyak kemuliaan tugas dan 
kekuasaan yang dimiliki partai politik dan realitas tersebut adalah 
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Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintahvi

siapakah yang berani meminta pertanggungjawaban partai politik 
apabila melakukan kejahatan luar biasa? 

Berkaca dari peraturan perundang-undangan yang ada, lembaga 
yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah Mahkamah 
Konstitusi. Pembubaran partai politik pun didasari apabila partai politik 
melakukan perbuatan yang inkonstitusional. Tidak jelas perbuatan 
konkret yang bagaimanakah yang dianggap inkonstitusional. Begitupun 
pemohon yang mengajukan permohonan pembubaran partai politik di 
Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah yang dapat menugaskan Jaksa 
Agung. Mengapa pembentuk undang-undang memilih Jaksa Agung 
sebagai wakil pemerintah? Bukankah Jaksa Agung dapat berasal dari 
partai politik? Bisakah Jaksa Agung dari partai politik membubarkan 
partai politiknya sendiri? Bagaimanakah mekanisme pengajuan 
permohonannya? Bagaimakah membuktikan suatu perbuatan termasuk 
perbuatan yang inkonstitusional tersebut? Dalam perspektif ius 
constituendum, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib mendapatkan 
jawaban dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga 
terdapat kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban partai politik 
yang melakukan kejahatan luar biasa.

Untuk menjawab realitas dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, 
maka buku ini disusun dengan maksud dan tujuan memperkuat aspek 
pengaturan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terhadap 
partai politik yang melakukan kejahatan luar biasa sehingga dapat 
dikenai pertanggungjawaban pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi. Penguatan tersebut dilakukan melalui pendekatan 
perbandingan hukum yang mengatur pertanggungjawaban partai 
politik di beberapa negara dan pendekatan kasus-kasus di mana 
partai politik dikenai pertanggungjawaban hukum. Kajian terhadap 
berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur 
tentang pembubaran partai politik pun dilakukan untuk memverifikasi 
sejauhmanakah political will pemerintah maupun partai politik dalam 
memperkuat aspek penegakan hukum terhadap partai politik yang 
melakukan kejahatan luar biasa. Dari semua pendekatan dan kajian 
tersebut diarahkan kepada penguatan kewenangan Kejaksaan dalam 
mewakili pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah 
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yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan adalah satu-
satunya lembaga penegak hukum yang mendapatkan mandat dari negara 
(bukan pemerintah) untuk melakukan penuntutan. Dalam tinjauan 
single presecution system, tidak satu pun lembaga yang dapat mewakili 
negara mengajukan tuntutan terhadap siapapun yang mengganggu 
keamanan negara dan masyarakat. Termasuk mengajukan tuntutan 
berupa permohonan pembubaran partai politik. Di dalam buku ini, 
penegasan dan penguatan kewenangan Kejaksaan tersebut diwacanakan 
dengan tujuan dan harapan agar wibawa negara hukum dan demokrasi 
terjaga dan terpelihara.

Buku ini dibuat khusus untuk keluarga penulis dan sebagai bentuk 
kecintaan penulis terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia. 
Meskipun didasari, masih banyak terdapat kekurangan yang perlu 
disempurnakan melalui saran dan krintik konstruktif dari para 
pembaca sekalian. Semoga penulisan buku ini menjadi ibadah yang 
senantiasa mendapatkan rida-Nya, serta dapat memberikan manfaat 
bagi institusi adhyaksa, mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, 
bangsa, dan negara.

Aamiin Yaa Robal Alamin.

Selamat membaca.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Cikarang, 30 Oktober 2020

Penulis, 

Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, dkk
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1

Negara hukum demokratis menempatkan hukum dan demokrasi 
sebagai pijakan dasar dalam pembangunan negara. Dalam perkembangan 
negara hukum demokratis itu, maka untuk menjembantani pemerintah 
dan rakyat sehingga menjadi pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, 
dan oleh rakyat maka diperlukan partai politik. Partai politik merupakan 
perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat untuk mengeluarkan 
pendapat. Partai politik merupakan sarana yang menghubungkan 
masyarakat dengan kebijakan negara. Partai politik merupakan satu-
satunya alat demokrasi yang mempunyai kekuasaan yang besar, 
yakni memilih pemimpin negara dan perwakilan rakyat. Idealnya, 
pembentukan partai politik dimaksudkan untuk mempertahankan 
negara hukum yang demokratis yakni negara yang berdasarkan hukum 
yang ditentukan oleh masyarakat melalui perwakilannya baik itu 
legislatif, eksekutif, serta yudikatif sebagai manifestasi kedaulatan 
rakyat. Melalui partai politik sebagai pengelompokan-pengelompokan 
besar berdasarkan tujuan kenegaraanlah keputusan secara teratur dapat 
dibuat. Keberadaan partai politik saat ini dan di masa yang akan datang 
akan semakin penting dalam menghidupkan demokrasi di Indonesia. 

Partai politik diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

1 PenDahuluan
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Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008 jo. 2/2011). Berdasarkan 
undang-undang tersebut, partai politik didefinisikan sebagai organisasi 
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelomok warga atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita. Partai politik bertujuan untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, 
bangsa dan negara. Di samping itu, partai politik juga dibentuk untuk 
memelihara Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI) berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 hasil Amandemen Ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945).

Partai politik sebagai representasi dari rakyat bertugas menata 
kepentingan rakyat yang beragam kemudian menjadi pernyataan 
umum yang lebih mendasar sebagai bahan untuk memengaruhi 
kebijakan-kebijakan politik kenegaraan. Untuk melakukan agresi 
terhadap kebijakan politik kenegaraan agar tidak keluar dari tujuan 
dan kerangka negara hukum yang demokratis tersebut, maka partai 
politik menempatkan anggota-anggotanya sebagai pejabat pemerintahan 
hingga pengurus partai politik yang menduduki posisi strategis baik 
di internal kepartaian maupun di eksternal kepartaian di kelembagaan 
negara. Pengurus inti partai politik meliputi Ketua Umum, Sekretaris 
Umum, maupun Bendahara Umum partai sebagai representasi 
dari seluruh anggota partai politik untuk mengambil keputusan 
mengatasnamakan partai politik dalam melakukan agresi terhadap 
kebijakan politik kenegaraan. Setiap keputusan dan perbuatan dari 
Ketua Umum, Sekretaris Umum, maupun Bendahara Umum mewakili 
kehendak seluruh anggota partai politik. Terdapat konsekuensi dari 
kewenangan yang diemban dari jabatan kepengurusan partai politik 
yakni menghindarkan diri dari perbuatan tindak pidana. Sehingga ketika 
Ketua Umum, Sekretaris Umum, maupun Bendahara Umum melakukan 
tindak pidana secara terorganisir, sistematis serta masif yang kemudian 
hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk kepentingan partai politik 
maka partai politik secara tidak langsung melakukan tindak pidana 
sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pembubaran partai politik 
di Mahkamah Konstitusi.

Dari serangkaian kemuliaan tugas partai politik tersebut di atas, 
ternyata fakta berkata lain. Sebagaimana laporan Transparancy International 
Indonesia (TII), masyarakat Indonesia mempersepsikan anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) yang berasal dari partai 
politik sebagai institusi terkorup di Indonesia dan politisi partai 
politik sebagai aktor terkorup di Indonesia.1 Bahkan laporan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) mempublish dari 
500 (lima ratus) pelaku tindak pidana korupsi, sekitar 35% (tiga puluh 
lima persen) merupakan kader atau pengurus partai politik.2 Demikian 
juga, hasil penelitian Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas 
Gadjah Mada (UGM) menyebutkan bahwa seluruh partai politik yang 
memiliki perwakilan sebagai anggota dewan maupun menjabat pada 
kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat dalam 
tindak pidana korupsi atau dengan kata lain tidak ada satu partai pun 
yang bersih dari praktik korupsi. Ditemukan Partai Demokrat berada 
pada peringkat pertama dengan persentase 28,40% (dua puluh delapan 
koma empat puluh persen), disusul Partai Hanura 23,50% (dua puluh 
tiga koma lima puluh persen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
18,08% (delapan belas koma nol delapan persen), Partai Keadilan 
Sejahtera 17,24% (tujuh belas koma dua puluh empat persen), Partai 
Golkar 16,03% (enam belas koma nol tiga persen), Partai Kebangkitan 
Bangsa 14,28% (empat belas koma dau puluh delapan persen), Partai 
Persatuan Pembangunan 13,16% (tiga belas koma enam belas persen), 
dan Partai Gerindra 3,85% (tiga koma delapan puluh lima persen).3 
Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh perwakilan partai politik 
sangat beragam, mulai dengan modus penyuapan, pemerasan terhadap 
sektor-sektor strategis, merugikan keuangan negara, memperdagangkan 
pengaruh serta penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan atau 
memainkan anggaran setiap program-program pembangunan. Seperti 
yang tampak pada Partai Golkar dalam tindak pidana korupsi pengadaan 
Al-Qur'an Kementerian Agama, Kasus Pemerasan Badan Usaha Milik 
Negara, Kasus PON Riau serta kasus SKK Migas dan kasus e-KTP. 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diduga terlibat kasus suap 
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kasus e-KTP dan Kasus simulator. 
Bahkan dalam fakta persidangan dan dakwaan terhadap Adriansyah, 
anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai ini juga 

1http://www.bbc.com, diakses tgl. 15 September 2019.
2http://www.beritasatu.com, diakses tgl. 15 September 2019.
3http://www.hukumonline.com., diakses tgl. 15 September 2019.
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menikmati keuntungan dengan menerima suap dari PT Mitra Maju 
Sukses digunakan untuk menambah biaya operasional kongres Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali tahun 2015.4 Untuk Partai 
Demokrat diduga terlibat dalam kasus Hambalang, kasus pembangunan 
Wisma Atlet Palembang, kasus SKK Migas, kasus simulator SIM, kasus 
suap TVRI, kasus alkes Kemenkes dan kasus e-KTP. Partai Amanat 
Nasional diduga terlibat dalam kasus Dana Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Daerah (DPPID), kasus SKK Migas, kasus Hambalang.5 
Selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan diduga terlibat dalam kasus 
bibit jagung Kementerian Pertanian, SKK Migas, dan kasus Hambalang.6 
Keterlibatan Partai Amanat Nasional dalam menikmati keuntungan hasil 
tindak pidana korupsi lainnya, juga ditemukan dalam dakwaan jaksa 
penuntut umum dan fakta persidangan mantan Menteri Kesehatan Siti 
Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yakni adanya aliran 
dana yang diterima, sebagai keuntungan dari perusahaan pelaksana 
proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, yang 
mengalir ke rekening pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat 
Nasional, serta mengalir ke rekening pendiri Pusat Partai Amanat 
Nasional yakni Amin Rais.7 Terungkap pula, dalam dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum KPK terhadap Andi Narogong, dinyatakan bahwa 
uang korupsi e-KTP sebesar Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua 
puluh miliar), dibagi ke sejumlah partai politik. Partai Golkar dan Partai 
Demokrat menerima masing-masing Rp150.000.000.000,- (seratus 
lima puluh miliar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima 
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar), serta partai-partai lainnya 
menerima Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar). Bahkan dalam 
persidangan Setya Novanto, selaku terdakwa tindak pidana korupsi 
e-KTP, terungkap adanya aliran dana sebesar Rp5 miliar yang mengalir 
ke Rapimnas Golkar, yang kemudian disampaikan bahwa uang tersebut 
telah diserahkan ke KPK.8 Selain itu, lebih khusus lagi, terdapat kasus 

4http://www.hukumonline.com, diakses tgl. 15 September 2019.
5http://www.hukumonline.com, diakses tgl. 15 September 2019.
6http://www.tempo.com, diakses tgl. 15 September 2019.
7http://www.hukumonline.com. tgl. 15 September 2019.
8Dalam Surat Dakwaan disebut nama sebagai berikut: Johanes Marliem, 

Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambery, Merchias Marchus Mekeng, 
Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman 
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tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Umum partai-partai 
politik sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yakni: 1) 
Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 
2013 dalam kasus korupsi proyek hambalang dengan vonis 14 tahun 
penjara; 2) Lutfi Hassan Ishaaq selaku Ketua Umum Partai Keadilan 
Sejahtera pada tahun 2013 dalam kasus korupsi kuota impor daging 
sapi dengan vonis 16 tahun; 3) Suryadharma Ali selaku Ketua Umum 
Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2014 dalam kasus korupsi 
dana haji dengan vonis 10 tahun; 4) Setya Novanto selaku Ketua Umum 
Partai Golongan Karya pada tahun 2017 dalam kasus korupsi e-KTP 
dengan vonis 15 tahun; serta terakhir 5) Romahurmuziy selaku Ketua 
Umum Partai Persatuan Pembangunan yang terjerat operasi tangkap 
tangan dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama pada tanggal 
16 Maret 2019.9 

Dari sekelumit kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 
anggota partai politik maupun ketua umum partai politik, telah banyak 
perwakilan partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, 
tetapi hanya terbatas pada pertanggungjawaban individu. Padahal 
faktanya, terdapat aliran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati 
oleh partai politik, partai politik menikmati hasil tindak pidana korupsi, 
bahkan partai politik dijadikan tempat menampung hasil tindak pidana 
korupsi, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Tentu saja, problem yang mendasari realitas tersebut terpaku pada 
persoalan apakah partai politik dapat dikenai pertanggungjawaban 
pidana? Bagaimana partai politik mempertanggungjawabkan perbuatan 
tindak pidana yang dilakukan pengurus maupun anggotanya? Serta 
bagaimanakah dan siapakah yang bisa membuktikan pertanggungjawaban 
pidana partai politik yang melakukan tindak pidana?

Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, 
Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S. Haryani, Nu’man Abdul 
Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Azis, Markus Nari, Yasona Laoly, dan 37 
(tiga puluh tujuh) anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Lihat Surat Dakwaan 
KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017, hlm. 4.

9https://katadata.co.id/grafik/2019/03/15/5-ketua-umum-partai-ditangkap-
kpk diakses tgl. 15 September 2019.
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Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan praktik 
pertanggungjawaban diikuti pembubaran partai politik telah berlangsung 
beberapa kali. Pada era Orde Lama telah dibubarkan beberapa partai 
politik seperti Partai Masyumi, Partai Sosial Indonesia (PSI), Partai 
Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai 
Rakyat Nasinal (PRN), serta pada Orde Baru pembubaran Partai 
Komunis Indonesia (PKI) yang masing-masing hendak menggulingkan 
pemerintahan sehingga dibubarkan melalui Keputusan Presiden tanpa 
mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung. Praktik pembubaran 
partai politik yang demikian merupakan manifestasi keputusan otoritas 
negara secara paksa (enforced dissolution). Selanjutnya, pada era reformasi 
terdapat 2 (dua) gugatan yang meminta pembubaran Partai Golongan 
Karya (selanjutnya disebut Partai Golkar). Sedangkan pada beberapa 
negara di dunia, praktik pembubaran partai politik juga terjadi, seperti 
Pembubaran Socialist Reich Party tahun 1952, Communist Party of Germany 
tahun 1956 di Jerman dengan alasan mempertahankan ideologi nazi, 
Halkin Emek Partisi tahun 1993 dan Refah Party tahun 1998 di Turki 
dengan asalan hendak menggulingkan pemerintahan, serta Partai Thai 
Rak Thai, Pattana Chart Thai, Phaen Din Thai tahun 2006 di Thailand 
dengan alasan melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, 
dan masif. 

In concreto, mayoritas pembubaran partai politik didasari oleh adanya 
tindak pidana makar, tindak pidana korupsi, tindak pidana ideologi yang 
dilakukan secara tersruktur, sistematis, dan masif (selanjutnya disebut 
TSM). Tindak pidana yang bersifat TSM merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan konstitusi sehingga berpotensi memunculkan 
ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan dalam wujud aspirasi 
permohonan dari masyarakat yang menuntut partai-partai politik yang 
melakukan tindak pidana secara TSM agar dibubarkan.

Regulasi di Indonesia mengatur pembubaran partai politik 
dalam UU 2/2008 jo. 2/2011 serta dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003 jo. 
UU 8/2011) jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
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Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran 
Partai Politik (selanjutnya disebut PMK 12/2008) yang menyebutkan 
partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila partai 
politik tersebut menganut ideologi, asas, tujuan, program partai politik 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; dan/atau melakukan kegiatan partai politik bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau 
menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham 
komunisme/Marxisme-Leninisme. Apabila partai politik melakukan 
perbuatan sebagaimana yang dinyatakan dalam UU 2/2008 jo. 2/2011 
dan UU 24/2003 jo. UU 8/2011 maka partai politik tersebut dapat 
dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik 
oleh Mahkamah Konstitusi yang demikian bukanlah enforced dissolution, 
seperti pembubaran partai-partai terdahulu, melainkan pembubaran 
yang melalui due process of law yang objektif.

Selanjutnya, siapakah yang mempunyai kewajiban untuk 
mengajukan permohonan sekaligus mempunyai kewajiban untuk 
membuktikan bahwa benar partai politik melakukan perbuatan yang 
inkonstitusional tersebut? Dalam Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003 jo. 
UU 8/2011 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 12/2008 menyebutkan satu-
satunya legal standing pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi adalah pemerintah pusat yang diwakili oleh Presiden yang 
dapat menugaskan Jaksa Agung untuk mewakili pemerintah dalam 
perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Selain 
itu, secara eksplisit dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
(selanjutnya disebut UU 16/2004) menyebutkan di bidang tata 
usaha negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat mewakili 
pemerintah bertindak di luar maupun di dalam pengadilan. Pengesahan 
partai politik sebagai badan hukum partai politik oleh Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan keputusan tata usaha negara 
yang notabene menjadi objek pembubaran berupa pembatalan status 
badan hukum partai politik bukan di pengadilan tata usaha negara 
melainkan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena merupakan keputusan 
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tata usaha negara, maka Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat 
mewakili pemerintah dalam mengajukan permohonan pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan) 
sebagai lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Jaksa Agung dapat 
mewakili Presiden dalam perkara pembubaran partai politik di 
Mahkamah Konstitusi. Merespons realitas maraknya perbuatan partai 
politik yang merugikan bangsa dan negara maka Kejaksaan harus 
memperkuat kewenangan mandataris dari Presiden tersebut melalui 
penguatan legal subtance maupun legal structure. Sayangnya, terhadap 
kewenangan Kejaksaan dalam pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003 
jo. UU 8/2011 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 12/2008 jo. Pasal 30 ayat (2) 
UU 16/2004 tersebut belum ditindak responsif oleh pihak Kejaksaan. 
Hingga saat ini, belum ada peraturan Kejaksaan maupun petunjuk 
pelaksanaan kewenangan tersebut. Belum lagi adanya ketidakseragaman 
pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
partai politik, Mahkamah Konstitusi, serta Kejaksaan. Hal demikian 
berpengaruh pada tidak maksimalnya penguatan kewenangan Kejaksaan 
dalam acara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. 
Berpotensi mendegradasi kewenangan pembubaran partai politik yang 
merupakan kewenangan eksklusif (exclusive authority) apabila tidak 
dilakukan penguatan legal substance dan legal structure Kejaksaan.

Pembubaran partai politik memiliki dampak yang besar (great 
impact) terhadap kebebasan berserikat (freedom association) dalam 
kehidupan demokrasi (life of democracy) di Indonesia. Karena dapat 
membatasi kebebasan berserikat, maka pembubaran partai politik harus 
dilakukan sesuai dengan due process of law dan exclusionary of rule, yakni 
melalui putusan pengadilan oleh lembaga yang diberi kewenangan 
oleh undang-undang dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Sehingga alasan-alasan yang digunakan dalam membubarkan 
partai politik didasarkan pada alasan yang logis dan berdasarkan hukum 
(negative wederechtelijk bewijstheorie). Ditambah dengan praktik-praktik 
pembubaran partai politik yang pernah terjadi di Indonesia dan beberapa 
negara, memperkuat pentingnya peran Kejaksaan untuk mengajukan 
permohonan pembubaran partai politik. Kewenangan pembubaran 
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partai politik merupakan kewenangan eksklusif (exclusive authority) 
yang secara mandataris diberikan Presiden kepada Jaksa Agung melalui 
surat kuasa. Sehingga Kejaksaan harus memiliki kesiapan, serta sikap 
profesionalisme apabila dikuasakan oleh pemerintah untuk bertindak 
sebagai wakil pemerintah dalam perkara pembubaran partai politik di 
Mahkamah Konstitusi.

DUMMY
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a.  teori negara hukum yang Demokratis
Tatkala bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 73 
(tujuh puluh tiga) tahun yang lalu, yakni tepatnya pada tanggal 17 
Agustus 1945, maka sejak saat itu pula Indonesia mendeklarasikan 
dirinya sebagai negara hukum yang demokratis. Deklarasi konstitutif 
tersebut masih berlaku sampai dengan sekarang dengan adanya 
norma konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar, serta Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 
menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang 
menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, Indonesia 
menjadikan hukum dan demokrasi sebagai bagian integral yang tidak 
dapat dipisahkan sebagai salah satu teori yang mendasari legitimasi 
kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan yang amanah untuk 
kesejahteraan rakyat. Demokrasi dan negara hukum adalah dua sistem 
kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua 
konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat 
dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan 
dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan 
kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan 
patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah 

2 iDentiFiKasi teoretis
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manusia, tetapi hukum.10 Teori negara hukum yang demokratis 
merupakan hasil perpaduan antara teori demokrasi dan teori negara 
hukum, yang penjabarannya sebagai berikut.

1. teori Demokrasi 

Sejak abad kelima sebelum masehi, istilah demokrasi atau dalam 
bahasa Yunani dikenal dengan sebutan demokratia diartikan sebagai 
pemerintahan (kratia) oleh rakyat (demos).11 Partisipasi rakyat dalam 
negara pada akhirnya menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat 
disebut negara demokratis yang secara simbolis sering digambarkan 
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (from 
the people, of the people, for the people).12 Hakikat demokrasi erat kaitannya 
dengan ajaran kedaulatan rakyat di mana esensi kekuasaan tertinggi 
terletak pada keberadaan dan kedudukan rakyat. Jean Jaques Rousseau 
memaparkan adanya suatu perjanjian masyarakat atau kontrak sosial 
dalam peletakan kekuasaan suatu negara, di mana keadaan alami atau 
primitif dari manusia (seperti hak bagi yang terkuat, perbudakan, 
homo homini lupus) merupakan hal yang tidak dapat dipertahankan 
keberadaannya. Oleh karenanya, manusia menyatukan kekuatan 
bersama yang ada, di mana kekuasaan yang ada untuk kepentingan 
bersama tersebut berada di bawah kehendak umum dalam sebuah 
fakta sosial dengan menerima setiap anggota sebagai bagian tidak 
terpisahkan.13 Jean Jaques Rousseau menilai rakyat memiliki kedaulatan 
tersendiri sebagai pribadi publik dan pribadi moral yang keberadaannya 
berasal dari kontrak sosial demi membela dan melindungi kekuasaan 
bersama, di samping kekuasaan pribadi dan milik pribadi.14 Demokrasi 

10Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009, 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 379.

11Syamssuddin Haris, 1995, Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman, 
LP3ES, Jakarta, hlm. 4.

12Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1998, Peranan Peraturan Perundang-
undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung, hlm. 56.

13Ida Sundari Hesen dan Rahayu Hidayat, 1989, Perihal Kontrak Sosial atau 
Prinsip-Prinsip Hukum Politik, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 14-16.

14Franz L. Neuman, 1986, The Rule Of Law: Political Theory and The Legal System 
in Modern Society, Berg Publisher, USA, sebagaimana dikutip dalam Bernard L. Tanya, 
dkk., 2013, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta 
Publishing, Yogyakarta, hlm. 80.
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adalah sebuah tahapan atau proses yang harus dilalui oleh sebuah negara 
untuk mendapatkan kesejahteraan.15 Ajaran kedaulatan Jean Jaques 
Rousseau tersebut turut menjadi cikal bakal dalam membangun prinsip-
prinsip demokrasi modern perihal tujuan untuk mencapai kesejahteraan 
rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai subjek yang paling mengerti 
dan memahami bagaimana negara harus bertindak untuk mencapai 
tujuan yang dimaksud.16

Menyadari hal tersebut, Hans Kelsen menguraikan konsep 
demokrasinya menjadi lebih tertata dan terstruktur dengan membuktikan 
bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju 
kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi adalah ide kebebasan 
yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” 
dinegasikan sebagai sesuatu yang negatif. Terminologi “kebebasan” 
semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala 
ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, ketika manusia 
berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak 
bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari 
ikatan, namun ide “kebebasan” dianologikan menjadi prinsip penentuan 
kehendak sendiri.17 Hans Kelsen menjadikan gagasan kebebasan sebagai 
dasar pembeda antara otoraksi dan demokrasi dalam kaitan dengan 
cara pembuatan aturan hukum (legal order).18 Menurut Kelsen, konsepsi 
demokrasi adalah bersifat yuristik karena melihat kebebasan dalam 
kaitan dengan pembuatan aturan hukum.19 Senada dengan hal tersebut, 
menurut Immanuel Kant, kebebasan dalam demokrasi adalah kebebasan 
dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang berhak 
membuat undang-undang ini adalah rakyat sendiri, maka sesungguhnya 
undang-undang tersebut merupakan penjelmaan daripada kemauan 
atau kehendak rakyat dengan menjadikan rakyat sebagai kedaulatan 
kekuasaan tertinggi.20 

15Jean Jacques Rousseua, 2007, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Cetakan 
Pertama, Visimedia, Jakarta, hlm. 113.

16Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, 
Bandung, hlm. 41.

17Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan Pertama, 
Nuansa, Nusamedia, Bandung, hlm. 404. 

18Ibid., hlm. 284.
19Ibid., hlm. 285.
20Soehino, 1986, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 161.
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Penjelmaan kedaulatan rakyat ke dalam suatu perundang-undangan 
berupa konstitusi selaras dengan pemahaman konstitusionalisme 
moderm yang dinyatakan oleh Carl J. Frederich bahwa “constitusionalism 
is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon govermental 
action” atau dengan kata lain konstitusionalisme adalah suatu sistem 
yang terlembagakan secara efektif, dan memberikan pembatasan 
pengaturan terhadap tindak pemerintahan. Kesepakatan umum atau 
persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat dengan negara 
merupakan basis pokok dari sebuah konstitusi.21 Menurut Miriam 
Budiardjo, tujuan dari semua itu adalah untuk menggagas tentang 
cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi 
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah 
dapat ditentukan batasan kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-
hak politik rakyat sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan 
kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah 
yang dinamakan konstitusionalisme atau demokrasi konstitusional.22 
Carl J. Friedrick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah 
gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas 
yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada 
beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa 
kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan 
oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.23 Demokrasi 
konstitusional pada dasarnya adalah model demokrasi yang menekankan 
pada lembaga perwakilan dan prosedur konstitusional.24 Schumpeter 
mendeskripsikan secara singkat model demokrasi konstitusional sebagai 
“The role of the people a goverment ... the democratic method is that institutional 

21Jimly Ashiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan 
Pemikiran Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 288. 

22Miriam Budiardjo, 1965, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm. 
5657.

23Carl J. Friederich, 1967, Constitusional Goverment and Democracy: Theory 
and Practice in Europe and America 5th edition: Wledham, Mass: Blaisdeel Publishing 
Company, sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo, 1965, Dasar-Dasar Ilmu 
Politik, Gramedia, Jakarta, hlm. 5657.

24Fatkhurohman, 2010, Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Tinjauan Historis 
Normatif Pembubaran Parpol Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, 
Setara Pers, Malang, hlm. 28.

apa 
hlm. 
56-57 
ya?
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arragement for arriving at political decisions in which individuals acquire the 
power till decide by means of a competitive struggle for the peoples vote.” 25

Mach Pherson menjabarkan model demokrasi konstitusional 
sebagai demokrasi pluralis elitis berkesetimbangan (the pluralist elitist 
equilibrium democracy). Bersifat pluralis karena didasarkan pada asumsi 
bahwa masyarakat tempat berlakunya demokrasi ini adalah masyarakat 
plural, yakni masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang 
memiliki kepentingan masing-masing. Elitis dikarenakan peranan 
utama dalam proses politik dilakukan oleh kelompok para pemimpin 
itu sendiri. Dan berkesetimbangan karena proses demokrasi merupakan 
sistem yang memelihara suatu kesetimbangan antara penawaran dan 
permintaan kebutuhan politik.26

Dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi 
yang berdasar atas hukum “constitutional democracy” mengandung 4 
(empat) prinsip pokok, yaitu: (1) adanya jaminan persamaan dan 
kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) pengakuan dan penghormatan 
terhadap perbedaan atau pluralitas; (3) adanya aturan yang mengikat 
dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan (4) adanya mekanisme 
penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme yang ditaati bersama 
itu.27 Corak demokrasi konstitusional bercirikan sebuah kompetisi 
politik secara bebas yang memungkinkan terjadinya perubahan 
pemerintahan secara berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan 
aturan-aturan konstitusional.28 Perubahan pemerintahan tersebut 
dilakukan dengan perlengkapan pemilihan yang di dalam banyak 
negara konstitusional modern dilakukan melalui lembaga perwakilan. 
Lembaga perwakilan adalah inti dari pemerintahan konstitusional 
demoraktik modern, bahkan dalam sistem presidensial sekalipun, 
yang menggunakan mekanisme pemilihan eksekutif secara langsung, 

25Koseph A. Schumpeter, 1974, Capitalism, Socialism, and Democracy, Haper, 
New York, hlm. 269.

26C.B. Macpherson, 1997, The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford 
University Press, Oxford, 1997, hlm. 77.

27Jimly Asshiddiqie, 2013, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 340.

28S.N. Eisenstadt, 1999, Pradoxes Of Democracy Fragility, Continuity, and Change, 
D.C. The Woodrow Wilson Center Press, Washington, hlm. 5.
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maupun sistem lain yang menggunakan referendum.29 John Stuart 
Mill menjelaskan tipe ideal dari pemerintahan yang sempurna adalah 
perwakilan, meskipun ia berpendapat bahwa pemerintahan yang 
sepenuhnya dapat memenuhi semua tuntutan adalah di mana apabila 
di dalam pemerintahan tersebut masyarakat secara keseluruhan dapat 
berpartisipasi bahkan dalam fungsinya yang terkecil (that the only 
goverment which can fully satisfy all the exigencies of the social state is one in which 
the whole people participate; that any participation, even in the smallest public 
function, is useful).30 Senada dengan hal tersebut, Lively menyebut tiga 
kriteria kadar kedemokrasian sebuah negara, yaitu: 1) semua kelompok 
utama terlibat dalam proses pengambilan keputusan; 2) keputusan 
pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat, dan 3) warga negara 
biasa terlihat dalam administrasi umum.31 

Substansi dari demokrasi adalah constitutional democracy yang 
merupakan prinsip penyelenggaraan negara dalam negara modern 
yang memberikan jaminan kepada rakyat secara keseluruhan melalui 
lembaga perwakilan maupun secara langsung untuk terlibat penuh 
dalam menrencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaran kekuasaan negara yang dasar 
pelaksanaannya adalah konstitusi yang disepakati. Negara yang 
demokratis adalah negara yang mengikutsertakan atau melibatkan 
rakyatnya melalui partisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Bentuk 
partisipasi tersebut melalui pelembagaan perwakilan sebagai alat 
atau sarana untuk menjaga demokratisasi dalam sebuah negara 
yang demokratis. Melalui pelembagaan tersebut, rakyat dapat ikut 
terlibat dalam melakukan agresi terhadap kebijakan penyelenggaraan 
negara termasuk memilih perangkat-perangkat pemerintahan untuk 
menjaga constitutional democracy yang dengan itu dapat mewujudkan 
kesejahteraan sebagai tujuan akhir demokrasi. Pelembagaan tersesebut 
adalah penjelmaan yang terbentuk antara kedaulatan rakyat dan 
demokrasi. 

29David Held, 1996, Models of Democracy, Polity Press, Cambridge, hlm. 261.
30John Stuart Mill, 1862, Consideration on Representative Government, Harper & 

Brothers Publisher, New York, hlm. 80.
31Erlanda Juliansyah Putra, 2017, Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di 

Indonesia, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 49.
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2.  teori negara hukum 

Sejalan dengan constitutional democracy, maka untuk mewujudkan 
kesejahteraan sebagai final ending dari demokrasi maka terciptalah 
gagasan negara hukum. Negara hukum (rechtsstaat) atau state of law 
dipandang sebagai satu pilihan terbaik dalam menata kehidupan 
kenegaraan yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi yang 
mengatur hubungan antar negara dan rakyat, hak-hak asasi warga negara 
dan pembatasan penguasa serta jaminan keadilan dan persamaan di 
hadapan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.32

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh 
para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam the 
Republik berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara 
ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, 
kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, 
yaitu seseorang filosof (the philosopher king). Namun, dalam bukunya 
“the statesman” dan “the law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat 
diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang 
menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah 
kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. 
Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk 
mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat 
dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan 
kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara 
diperlukan dalam pembentukannya.33

Konsep negara hukum sering diterjemahkan dengan berbagai 
istilah yang berbeda-beda seperti the rule of law, rechtsstaat, etat de 
droit atau estado de derecho.34 Konsep negara hukum modern di Eropa 

32Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 
or Machtstaat), CV  Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 43.

33George H. Sabine, 1961, A History Of Political Theory, Third Edition, New 
York Chichago San Fransisco Toronto London, Holt, Rinehart and Winston, hlm. 
35-86 dan 88-105.

34Susi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
dalam “Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti 
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL”, Cetakan Pertama, Bandung: PSKN FH UNPAD, 
hlm. 80.
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Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu 
“rechtsstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius 
Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, 
konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The Rule of Law” 
yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga 
terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti penentu 
dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.35

Sebagaimana dikemukakan oleh Ni’matul Huda,36 bahwa dilihat 
dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat 
perbedaan antara konsep rechtsstaat dengan konsep rule of law, meskipun 
dalam perkembangannya dewasa ini tidak lagi dipermasalahkan lagi 
perbedaan antara keduanya dan  berjalan dengan sistem sendiri, karena 
pada dasarnya kedua konsep itu mengarah pada satu sasaran yang 
utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang 
absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep rule of 
law berkembang secara evolusioner.37

Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang 
disebut civil law yang berkarakter administratif, sedangkan konsep rule 
of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law yang 
berkarakter judicial38 atau peradilan. Konsep rechtsstaat diawali dari 
sistem Romawi Jerman pada dasarnya mengembangkan kaidah hukum 
yang sistematis, doktrinal, dan berdasarkan perundang-undangan 
yang dibuat oleh lembaga legislatif, sedangkan konsep the rule of the 
law yang dilatarbelakangi oleh sistem common law, norma hukumnya 
tidak dirumuskan secara sistematis dan doctrinal.

Jadi, ciri common law terletak pada normanya yang bersifat konkret 
yang dilahirkan melalui suatu putusan hakim.39 Di sini tampak 

35Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT Bhuana 
Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 395-296.

36Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis 
Pancasila”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, Edisi September 2013, Purwokerto, 
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 500.

37Ibid.
38Ibid.
39Ibid., hlm. 500-501.
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bagaimana pentingnya fungsi peradilan dalam sistem common law. Makna 
esensial dari the rule of law adalah pembatasan kekuasaan terhadap 
pemerintah oleh hukum (termasuk konstitusi karena konstitusi adalah 
hukum). Asas the rule of law juga berusaha untuk memastikan bahwa 
pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah oleh hukum mampu terjadi 
secara faktual.40

Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh A.V. Dicey bahwa 
setidaknya terdapat 3 (tiga) arti dari negara hukum dalam arti rule of 
law. Pertama, supremasi absolut terletak pada hukum, jadi bukan pada 
tindakan penguasa; kedua, berlakunya prinsip persamaan di muka 
hukum (equility before the law), di mana semua orang harus tunduk 
kepada hukum; dan ketiga, konstitusi merupakan dasar atau landasan 
dari segala hukum yang ada bagi negara yang bersangkutan.41

Kemudian bila dibandingkan dengan pendapat ahli lainnya, yaitu 
Hans Kelsen, memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara 
hukum yang juga merupakan negara demokratis setidak-tidaknya 
harus memiliki 4 (empat) syarat rechtsstaat. Pertama, negara yang 
kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang; kedua, 
negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap 
kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; ketiga, negara 
yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya 
peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi 
hak asasi manusia.42

Berkaitan dengan posisi norma hukum dalam sebuah negara, Hans 
Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma konstitusi yang mengatur 
pembentukan norma-norma umum yang harus diterapkan oleh 
pengadilan dan organ-organ penegak hukum lainnya bukanlah norma-
norma yang lengkap dan berdiri sendiri. Pandangan Hans Kelsen itu 
tampaknya mengarahkan pemaknaan terhadap istilah negara hukum, 

40Titon Slamet Kurnia, “Konsep Negara Berbasis Hak sebagai Argumen Justifikasi 
Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 3, Edisi 
September 2012, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 575.

41Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 
No. 3 September 2014, Purwokerto, Central Java, Indonesia, hlm. 551.

42Ibid., hlm. 552.
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khususnya pengertian konstitusi yang tidak dapat dimaknai hanya 
sebatas pengaturan hal-hal umum dan abstrak dalam kehidupan 
bernegara.43

Selain itu, ahli hukum lainnya yang turut memberikan pandangannya 
mengenai kriteria negara hukum adalah Friedrich Julius Stahl, yaitu 
seorang sarjana hukum Jerman dengan menjelaskan bahwa suatu 
negara hukum formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; adanya pemisahan 
kekuasaan; pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang; dan 
adanya pengadilan administrasi.44

Ditemukannya beberapa perbedaan istilah dan pengertian serta 
ciri-ciri maupun kriteria terkait dengan negara hukum, namun dari 
keseluruhan pandangan yang ada tampak dengan jelas adanya upaya 
yang berusaha untuk menegaskan bahwa negara hukum adalah negara 
yang melandaskan setiap kehidupan kenegaraannya didasarkan pada 
mekanisme hukum yang jelas dan tegas. Selanjutnya, dalam proses 
pembentukannya bahwa hukum yang berlaku dalam negara hukum 
semestinya dirumuskan secara demokratis pula,45 artinya bahwa 
hukum yang terbentuk dan berlaku adalah hukum yang benar-benar 
dikehendaki oleh seluruh rakyat, bukan semata-mata dikehendaki oleh 
mereka-mereka yang memegang tampuk kekuasaan.

Dengan pola pembentukan hukum yang demikian, maka upaya 
menciptakan negara hukum yang demokratis (democratise rechtsstaat) 
akan dapat diwujudnyatakan dan direalisasikan dengan baik.46 Pada titik 
inilah perlu dipahami lebih lanjut bagaimana sesungguhnya keterkaitan 
antara negara hukum dan demokrasi. Seyogianya kedua elemen 
dimaksud dapat berjalan seirama agar kemudian upaya perwujudan 
negara hukum yang sesungguhnya dapat tercapai sesuai dengan yang 
dikehendaki rakyat suatu negara.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep 
‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ 

43Ibid.
44Ibid.
45Ibid., hlm. 43.
46Ibid., hlm. 43-44.
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yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi 
itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam 
demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. 
Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan 
kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi 
itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum 
sebagai kekuasaan tertinggi.47

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara 
Hukum dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, 
Jimly Asshiddiqie merumuskan kembali tiga-belas prinsip pokok Negara 
Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga belas 
prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga 
berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai 
Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang 
sebenarnya. Berikut penulis hanya membahas prinsip-prinsip pokok 
negara hukum tersebut yang relevan dengan pembahasan buku ini, 
yaitu:48

1.  Supremasi Hukum (supremacy of law). Pengakuan normatif 
dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua 
masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.49 
Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada 
hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya 
bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum 
yang tertinggi.50 Pengakuan normatif tentang supremasi hukum 
adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/
atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan 
yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya 
bahwa hukum itu memang supreme. Bahkan dalam republik yang 
menganut sistem presidensiil yang bersifat murni, konstitusi 
itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai kepala 

47Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia.pdf, diakses tgl. 19 
Oktober 2017.

48Ibid.
49Ibid.
50Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 66.
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negara. Itulah sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensiil 
tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala negara dan kepala 
pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.51

2.  Persamaan dalam Hukum (equality before the law). Persamaan 
kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang 
diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.52 Dalam 
rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif 
dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan 
tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat 
khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna 
mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau 
kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan 
sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara 
dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih 
maju.53 Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan 
perlakuan khusus melalui affirmative action yang tidak termasuk 
pengertian diskriminatif itu misalnya kelompok masyarakat suku 
terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang 
kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat 
tertentu yang dapat perlakuan khusus yang bukan bersifat 
affirmative, misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak 
terlantar.54

3.  Asas Legalitas (due process of law). Dalam setiap Negara Hukum, 
dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya 
(due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan 
harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah 
dan tertulis.55 Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut 
harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau 

51Jimly Asshiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Angkasa, 
Bandung, hlm. 154.

52Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia.pdf, diakses tgl. 19 
Oktober 2017.

53Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan 
(Rechtsstaat or Machtstaat), CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 66.

54Jimly Asshiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Op. Cit.
hlm. 154.

55Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.
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perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap 
perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules 
and procedures (regals).56 Prinsip normatif demikian nampaknya 
seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi 
lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para penjabat 
administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai 
pengimbangannya, diakui pula adanya prinsip freies ermessen yang 
memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan 
dan menetapkan sendiri beleid-regels atau policy rules yang berlaku 
internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas 
jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.57

4.  Pembatasan Kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan 
organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian 
kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara 
horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap 
kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang 
menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton 
“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”.58 Karena 
itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan-
misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat 
checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling 
mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.59 Pembatasan 
kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke 
dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan 
begitu, maka kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi 
dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya 
kesewenang-wenang.60

5.  Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen. Dalam 
rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang 

56Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 
or Machtstaat), Op.Cit., hlm. 67.

57Jimly Asshiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Op. Cit., 
hlm. 154.

58Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.
59Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), Op. Cit., hlm. 68.
60Jimly Asshiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Op. Cit.

DUMMY



Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah24

pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang 
bersifat ‘independent’, seperti bank sentral, organisasi tentara, 
dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga 
baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.61 Lembaga, badan atau 
organisasi-organisasi tersebut, sebelumnya dianggap sepenuhnya 
berada dalam kekuasaan eksekutif, dianggap sepenuhnya berada 
dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi 
independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak 
seseorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan 
ataupun pemberhentian pimpinannya.62 Independensi lembaga 
atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin 
demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh 
pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi 
tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang 
aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk 
mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk 
tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga 
atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan 
kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut 
dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum 
dan demokrasi.63

6.  Peradilan Bebas dan Tidak Memihak. Peradilan yang bebas dan 
tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas 
dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara 
hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh 
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan 
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).64 Untuk menjamin 
keadilan dan kebenaran, tidak diperkenalkan adanya intervensi 
ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik 

61Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.
62Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), Op. Cit., hlm. 69.
63Jimly Asshiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Op. Cit.
64Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.
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intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif 
ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Hakim dalam 
menjalankan fungsinya tidak boleh berpihak kepada siapapun juga 
kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, 
dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh 
hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian 
dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai 
keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak 
hanya sebagai corong undang-undang atau peraturan perundang-
undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan 
perasan hukum dan keadilan yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat.65 

7.  Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum, harus 
terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat 
keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan 
hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat 
administrasi negara.66 Pengadilan tata usaha negara penting 
untuk disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga 
negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para penjabat 
administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu 
terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan 
keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa 
putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan 
oleh pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, 
keberadaan hakim peradilan tata usaha neara itu sendiri harus 
pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip independent 
and impartial judiciary tersebut di atas.67

8.  Peradilan Tata Negara (constitutional court). Di samping adanya 
pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan 
jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara 

65Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 
or Machtstaat), Op. Cit., hlm. 70.

66Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.
67Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), Op. Cit., hlm. 70-71.
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hukum modern lazin juga mengadopsikan gagasan pembentukan 
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.68 
Pentingnya peradilan ataupun Mahkamah Konstitusi (constitutional 
court) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem ‘checks and 
balances’ antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-
pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya Mahkamah ini 
diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas 
undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif dan 
memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar 
lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan 
negara yang dipisah-pisahkan.69 Keberadaan Mahkamah Konstitusi 
di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting 
dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi 
tegaknya negara hukum modern.70

9.  Perlindungan Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan 
konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum 
bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan 
tehradap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas 
dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan 
tehradap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting 
bagi suatu negara hukum yang demokratis.71 Setiap manusia 
sejak kelahirannya telah menyandang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara 
dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara 
tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak 
asasi kemanusiaan itu. Karenanya, adanya perlindungan dan 
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan 
pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai 
negara hukum.72 Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia 

68Ibid.
69Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.
70Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), Op. Cit., hlm. 71.
71Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.
72Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), Op. Cit., hlm. 72.
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terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang 
ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang 
bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam 
arti yang sesungguhnya.73

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat). Dianut dan 
dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang 
menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai 
keadilan yang hidup di tengah masyarakat.74 Hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan 
diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan 
penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 
Oleh karena hukum memang bukan hanya dimaksudkan untuk 
menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan 
menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa 
kecuali.75 

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara 
(welfare rechtsstaat). Hukum adalah sarana untuk mencapai 
tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik 
yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) 
maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum 
(nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
umum.76 

12. Transparansi dan Kontrol Sosial. Transparansi dan kontrol 
sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan 
penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang 
terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi 
secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung 
(partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan 

73Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 
or Machtstaat), Op.Cit., hlm. 72.

74Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op.Cit.
75Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), Op.Cit., hlm. 72.
76Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op.Cit.
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kebenaran.77 Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law 
is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial 
yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau 
mencegah perilaku yang buruk.78 Perlunya partisipasi langsung 
penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak 
pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi 
rakyat. Untuk itulah, prinsip representation in idead dibedakan dari 
representation in presence, karena perwakilan fisik saja belum tentu 
mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula 
dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, 
kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, 
semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan 
efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.79

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Khusus mengenai cita negara 
hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita 
tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, 
di samping ke-12 (kedua belas) ciri atau unsur yang terkandung 
dalam gagasan negara hukum modern seperti tersebut di atas, unsur 
ciri yang ketiga belas adalah bahwa negara hukum Indonesia itu 
menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-
an Tuhan.80

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi 
oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan 
demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model 
negara. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukanlah 
absolute rechtstaat, melainkan democratische rechsstaat atau negara hukum 
yang demokratis. Dalam negara hukum yang demokratis harus dijamin 
adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi 

77Ibid.
78Donald Black, 1976, Behavior of Law, Academic Press, New York, San 

Fransisco, London, hlm. 2.
79Nurul Qamar, dkk., 2018, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat 

or Machtstaat), Op.Cit., hlm. 73.
80Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op.Cit.
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harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. Prinsip-
prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-prinsip kedaulatan 
rakyat (democratie) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari 
satu mata uang. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-
prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, 
dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata 
(machtsstaat). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur beradasarkan atas 
hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum 
untuk mencegah munculnya mobokrasi81 yang mengancam pelaksanaan 
demokrasi itu sendiri.

Negara hukum yang demokratis mendudukkan hukum dan 
demokrasi dalam satu fungsi integrasi satu sama lain. Hukum sebagai 
produk demokratis mengamanahkan pembentukan lembaga-lembaga 
negara yang lahir dari kuasa oleh rakyat dan dibentuk melalui 
proses hukum dan demokrasi untuk mewujudkan prinsip-prinsip 
negara hukum yang demokratis. Membicarakan lembaga negara 
yang menjalankan kekuasaan negara maka ada baiknya kita mengacu 
kepada teori residu sebagai teori sisa oleh Prof. Mr. Cornelis Van 
Vollenhoven.

b. teori residu
Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya berjudul Thoerbecke 
En Het Administratiefrecht” mendefenisikan hukum tata negara sebagai 
sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan lembaga-
lembaga kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya, dan bahwa 
kegiatan suatu pemerintahan modern adalah membagi-bagikan 
wewenang itu kepada lembaga-lembaga tersebut dari yang tertinggi 
sampai yang terendah. Sedangkan, hukum administrasi negara 
didefinisikan sebagai serangkaian ketentuan yang mengikat alat-alat 
negara, baik yang tinggi maupun yang rendah, pada waktu alat-alat 
negara itu mulai menjalankan pekerjaan dalam menunaikan tugasnya, 

81Mobokrasi adalah bentuk pemerosotan dari demokrasi dalam terminologi 
Aristoteles. George H. Sabine, 1961, A History Of Political Theory, Third Edition, 
New York Chichago San Fransisco Toronto London, Holt, Rinehart and Winston, 
hlm. 89-91.
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seperti yang ditetapkan dalam hukum tata negara.82 Menurut Van 
Vollenhoven, hukum administrasi negara tidak lain merupakan hukum 
tata negara dalam arti luas dikurangi dengan hukum tata negara dalam 
arti sempit. Hukum administrasi negara adalah ke semua kaidah-
kaidah hukum yang bukan hukum tata negara materiil, bukan hukum 
perdata materiil dan bukan hukum pidana materiil. Inilah yang disebut 
sebagai teori residu atau teori sisa atau atrek theorie dalam memahami 
dan membedakan definisi ilmu hukum administrasi negara dari ilmu 
hukum tata negara.83 

Teori residu berkaitan erat dengan sejarah lahirnya hukum 
administrasi. Dilihat dari sejarahnya dapat disimpulkan bahwa hukum 
administrasi baru timbul sejak terjadinya pemisahan kekuasaan negara 
menjadi tiga jenis, sehingga bidang hukum administrasi mengatur di luar 
kekuasaan legislatif dan yudisial yang berarti tidak sekedar kekuasaan 
eksekutif, tapi lebih luas dari itu.84 Lebih lanjut, Van Vollenhoven dalam 
teori residunya membagi kekuasaan negara menjadi 4 (empat) cabang 
sebagai berikut:85

1. Regelaarscrecht/The Law Of The Legislative Process/Hukum Peraturan 
Perundang-undangan. Fungsi mengatur merupakan suatu tugas 
untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam 
arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah 
undang-undang dalam arti formil (yang dibuat oleh Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat), melainkan undang-undang dalam arti 
material yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh 
pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian 
penduduk wilayah dari suatu negara.

82Amir Hamzah, 2012, Bentuk-Bentuk Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Ala Mineral dan Batubara Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Depok, hlm. 42.

83Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Hukum Tata Negara, Sinar Bakti, 
Jakarta, hlm. 35.

84Bahder Johan Nasution, Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi 
Negara Dalam Konteks Ilmu Hukum, Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 1 Tahun 2007, 
hlm. 18.

85CST Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, hlm. 447.
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2. Bestuursrecht/The Law Government/Hukum Tata Pemerintahan. Dalam 
negara modern, fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat 
luas, tidak hanya terbatas pada pelaksana undang-undang saja. 
Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, 
baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.

3. Justitierecht/The Law Of Administration Of Justice/Hukum Acara 
Peradilan. Fungsi justitite adalah fungsi pengawasan yang represif 
sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret supaya 
perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan 
hukum dengan seadil-adilnya.

4. Politierecht/The Law Of The Administration Security/Hukum Kepolisian. 
Politierecht merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan 
secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah 
untuk menaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan 
sebelumnya (preventif), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut 
tetap terpelihara.

Berdasarkan pembagian fungsi dan tugas kekuasaan negara 
tersebut, Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven juga mengklasifikasikan 
materi hukum nasional untuk membedakan posisi bidang hukum 
administrasi negara di samping bidang hukum lainnya sebagai berikut:86

a.  Hukum Tata Negara Material;

b. Hukum Perdata Material;

c. Hukum Pidana Material;

d. Hukum Administrasi;

1. Hukum Pemerintahan;

2. Hukum Peradilan;

a) Hukum Acara Tata Negara;

b) Hukum Acara Perdata;

c) Hukum Acara Pidana;

d) Hukum Acara Administrasi;

86Puji Astuti, 2010, Mengenal Hukum Tata Pemerintahan, Universitas Terbuka, 
Jakarta, hlm. 1.20.
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3. Hukum Kepolisian;

4. Hukum Peraturan;

Pada dasarnya, Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven mempunyai 
2 (dua) pandangan terkait hukum administrasi negara yakni hukum 
administrasi negara dalam arti klasik dan hukum administrasi negara 
dalam arti modern. Pada pandangan pertama, yaitu hukum administrasi 
negara dalam arti klasik, Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven masih 
diliputi oleh suasana kehidupan kenegaraan yang menganut paham 
liberal (liberale rechtstaatsgedachte) yang dipengaruhi oleh Immanuel 
Kant di mana negara tidak boleh mencampuri kepentingan-kepentingan 
individu, melainkan tugas negara hanyalah sebagai penjaga malam 
(nacvtwachtersstaat atau l’etat gendarme). Sementara itu, ketika Van 
Vollenhoven mengembangkan pandangan kedua, praktik kenegaraan 
tengah diliputi oleh suasana baru dengan berkembangnnya pemikiran 
mengenai negara kesejahteraan atau welfare state (welvaartsstaat-gedachter). 
Dalam buku Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven yang kedua dengan 
judul “Staatrecht Oversee”, dinyatakan: “Staatsorganen zonder staatsrecht is 
vleugellam, warn hun bevoegheid ontbreek of is onzeker Staatsorganen zonder 
Aministratiefrecht is vluegelvrij, want zij kunnen hun bevoegdheid niet zo 
toepassen als zii zelf it lieftst willen”. Badan atau organ negara tanpa hukum 
tata negara akan lumpuh bagaikan tanpa sayap, sebab organ-organ itu 
tidak mempunyai wewenang sehingga keadaannya tidak menentu. 
Sebaliknya, badan-badan negara tanpa hukum administrasi negara 
menjadi bebas tanpa batas, sehingga mereka dapat berbuat menurut 
apa yang mereka kehendaki.87

Dalam bukunya berjudul “Thoerbecke en het Aministratiefrecht”, 
Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven berpandangan bahwa Hukum 
Administrasi Negara diadakan untuk mengekang pemerintah sesuai 
dengan prinsip liberal yang hidup pada waktu itu. Sedangkan pada 

87Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven, Staatsrecht Oversee. Lihat buku-buku, 
Kontjoro Purbopranoto, 1978, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 
Administrasi Negara, Alumni, Bandung, hlm. 14-15, lihat juga Amrah Muslimin, 
1980, Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan 
Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, hlm. 8-13, lihat juga Djenal Hoesen 
Koesoemaatmadja, 1979, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, 
hlm. 12-14.
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bukunya yang kedua berjudul “Staatrecht Oversee”, Prof. Mr. Cornelis Van 
Vollenhoven berpandangan hukum administrasi tidak bermaksud hanya 
mengekang pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan 
kekuasaannya, melainkan memberi keleluasaan kepada pemerintah 
untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat, bahkan juga menentukan 
kewajiban-kewajiban kepada rakyat sesuai dengan faham kesejahteraan 
yang dianut oleh negara (welvaarstaatsgedachte). 

Terkait politierecht sebagai bagian kekuasaan dari teori residu Van 
Vollenhoven yang melaksanakan fungsi pengawasan secara preventif 
yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk menaati ketertiban 
hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar tata 
tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara, maka dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia sekarang ini, pelaksanaan fungsi tersebut 
tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian, melainkan lembaga 
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Pemilihan 
Umum, Ombudsman, dan komisi independen lainnya. Berdasarkan hal 
tersebut, maka penyebutan fungsi pengawasan preventif dalam teori 
residu sebagai politierecht harus direvisi menjadi fungsi pengawasan. 
Sehingga lembaga Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan 
Pengawas Pemilihan Umum, Ombudsman, dan komisi independen 
lainnya termasuk dalam fungsi pengawasan sebagai bagian dari 
kekuasaan dalam teori residu. Dengan demikian, posisi Kejaksaan 
sebagai lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum menjadi 
lebih terarah menjadi lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan 
pengawasan hukum (politirecht) terpisah dari kekuasaan eksekutif 
maupun yudikatif. Pengawasan oleh Kejaksaan dapat berupa upaya 
preventif maupun represif. Kedudukan Kejaksaan dan bentuk kekuasaan 
yang demikian dapat menjadikan Kejaksaan yang mandiri dan 
independen dalam penegakan hukum sesuai dengan kekuasaan yang 
diberikan rakyat kepadanya dalam bentuk kewenangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.

C. teori Kewenangan
Sejalan dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas 
(legalitiets beginselen atau wetmatifheid van bestuur), maka kekuasaan 
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dalam suatu negara harus dibatasi oleh peraturan hukum agar 
mempunyai legitimasi dari rakyat. Kekuasaan yang dibatasi oleh 
hukum tersebut dalam hukum administrasi negara disebut dengan 
kewenangan.88 Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian 
hukum tata negara dan hukum administrasi sebagaimana dinyatakan 
oleh F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek bahwa “het begrip bevoegdheid 
is dan ook een kembergrip in het staats-en adminstratief recht”.89 Istilah 
wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam 
bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority 
dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai legal power; a right to 
command or to act; the right and power of public officers to require obedience 
to their orders lawfully issued in scope of their public duties. (Kewenangan 
atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah 
atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi 
aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).90 
“Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda, Philipus M. Hadjon 
memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” 
dan “bevoegheid”. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum 
privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan 
dalam konsep hukum publik.91

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk 
melakukan sesuatu. Hassan Shadily menerjemahkan wewenang 
(authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau 
bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu 
dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.92

88Suwoto Mulyosudarmo, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik 
Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, 
Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 30.

89E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, 1985, Inleiding in het Staats-en. 
Administratief Recht, Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Wilink, pg. 26.

90Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, West Publishing, pg. 
133.

91Abrori, Keabsahan Penggunaan Kewenangan Kebebasan Bertindak Bagi Pemerintah 
(Diskresi): Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume I, Nomor 1, Mei 
2016, hlm. 7.

92Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.
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Hassan Shadily memperjelas terjemahan authority dengan 
memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang 
(delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan 
wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya 
(subordinates) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk 
melakukan tugas tertentu. Proses delegation of authority dilaksanakan 
melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; 
penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan 
tugas yang sudah ditentukan.93

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan 
sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan 
antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang 
otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang 
persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional 
secara eksplisit”.94 Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi 
berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 
badan legislatif pembentuk UUD NRI 1945 dan Mahkamah Konstitusi. 
Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber 
dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh: Pembentukan 
undang-undang (disebut penafsiran otentik); hakim atau kekuasaan 
yudisial (disebut penafsiran yurisprudensi) dan ahli hukum (disebut 
penafsiran doctrinal).95

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang 
dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan 
adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal 
dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari 
Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan 
terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap 
sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, 

93Ibid, hlm.172.
94I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: 

Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru 
Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas 
Udayana 10 April 1996, hlm. 2. 

95Abdul Latif, 2009, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara 
Hukum Demokrasi, Total Media, Cetakan Kedua, Yogyakarta, hlm 129.
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sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di 
dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah 
kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.96 Tanpa 
membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, 
Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah 
kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum.97

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya 
terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan 
konformitas hukum.98 Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan 
wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.99 
Komponen ini dimaksudkan, agar pejabat publik tidak menggunakan 
wewenangnya di luar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.100 Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus 
dapat ditunjuk dasar hukumnya.101 Komponen ini bertujuan bahwa 
setiap tindak pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai 
dasar hukum dalam hal bertindak.102 Keabsahan tindakan pemerintahan 
diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang 
memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam 
menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang 
diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan 
dan perbuatan hukum.103  Komponen konformitas mengandung makna 
adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) 

96Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, hlm. 29.

97Ibid., hlm. 38.
98Philipus M. Hadjon, 1988, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum 

Unair, Surabaya, hlm. 2.
99Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun 

XII, hlm. 1-2.
100Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, 

Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.
101Ibid. hlm. 1-2.
102Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,  Op.Cit., 

hlm. 7.
103SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di 

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154. 
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dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).104 Komponen 
ini menghendaki agar setiap tindak pemerintahan atau pejabat negara 
mempunyai tolok ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua 
jenis wewenang yang bertumpuk pada legalitas tindakan.105

Selanjutnya, dari perspektif sumber lahirnya wewenang, Philipus 
M. Hadjon106 menyatakan dalam kepustakaan hukum administrasi, 
terdapat 3 (tiga) cara memperoleh wewenang pemerintahan yaitu 
atribusi, delegasi, dan mandat yang penjelasannya sebagai berikut.

1.  teori Kewenangan atribusi 

H. D. Van Wijk dan Willem Konijbenbelt menyatakan bahwa 
attributie er is toekenning van een bestuursbevoegdheid door een werkgever 
aan een bestuursorgaan (kewenangan atributif adalah pemberian 
wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada 
organ pemerintahan).107 Stroink dan Steenbeek menyatakan atribusi 
berkenaan dengan penyerahan wewenang baru.108 Menurut Philipus M. 
Hadjon, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian 
kekuasaan negara oleh undang-undang dasar.109 Senada dengan hal 
itu, Indroharto menyatakan bahwa wewenang yang diperoleh secara 
“atribusi” adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru 
oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.110 HR 
Ridwan kemudian menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh 
secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh 
kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam 

104Ibid. hlm. 1-2.
105Abdul Latif, Op.Cit. hlm. 7.
106Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun 

XII, hlm. 1-2.
107H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstukken van Administratief 

Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, hlm. 56.
108HR. Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 

74-75.
109HR. Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hlm.108-109.
110Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta , hlm. 90. 
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peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima 
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas 
wewenang yang sudah ada.111 Pada atribusi atau pembagian kekuasaan 
hukum diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk 
melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan 
wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini 
pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang 
baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut 
wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang 
dibentuk pada kesempatan itu. Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan 
oleh pembentuk undang-undang orisinil (pembentuk udang-undang 
dasar, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, 
serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan 
pembentuk undang-undang yang diwakilkan (menteri-menteri, organ-
organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya 
dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi 
kewenangan terjadi apabila penyerahan kekuasaan itu didasarkan 
pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam sautu peraturan 
pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-
undang untuk diatur lebih lanjut.112 

2. teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi

Kata delegasi (delegatie) mengandung arti penyerahan wewenang 
dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan 
yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau 
berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan 
wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada 
badan atau pejabat pemerintahan lainnya.113 Senada dengan hal itu, 
Hukum Administrasi Belanda telah merumuskan pengertian delegasi 

111HR. Ridwan, 2016, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 105.

112HR. Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 
112.

113Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, Model Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Disertasi, PPS 
Fisip UI, Jakarta, hlm. 104.
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dalam wet Belanda yang terkenal dengan singkatan AWB (Algemene 
Wet Bestuursrecht). Dalam Pasal 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht, delegasi 
diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “besluit”) oleh 
pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang 
tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.114 Yang memberi/
melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima disebut 
delegataris. Jadi, suatu delegasi selaku didahului oleh adanya suatu 
atribusi wewenang.115

H.D. Van Wijk dan Willem Konijbenbelt menyatakan bahwa delegatie 
er is overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander 
(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).116 Stroink dan 
Steenbeek menyatakan pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh 
organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ 
lain. Jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.117 Pada 
delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan 
wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.118 Menurut 
Philipus M. Hadjon, delegasi merupakan kewenangan yang berasal dari 
pelimpahan. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya 
berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung 
jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi 
tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada 
pencabutan dengan berpegang dengan asas ”contrarius actus”. Artinya, 
setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-
undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan 

114J.B.J.M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, 
Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, hlm. 4.

115Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, 
Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

116H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstukken van Administratief 
Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, hlm. 56.

117HR. Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 
74-75.

118HR. Ridwan, Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum 
Administrasi Negara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 22 Volume 10 Januari 
2003, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 33.
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dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih 
tinggi.119 Senada dengan hal itu, Indroharto menyatakan bahwa pada 
delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 
badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu 
wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata 
usaha negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya 
sesuatu atribusi wewenang.120 Pendelegasian kewenangan merupakan 
pergeseran kompetesi, pelepasan dan penerimaam sesuatu wewenang, 
yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan 
wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu 
wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang 
menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, 
sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.121

Dalam pemberian/pelimpahahn wewenang secara delegasi 
ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, 
delegasi harus defenitif, artinya delegasi tidak lagi menggunakan 
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Kedua, delegasi harus 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 
delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan 
perundang-undangan. Ketiga, delegasi tidak kepada bawahan, artinya 
dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya 
delegasi. Keempat, kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), 
artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang 
pelaksanaan wewenang tersebut. Kelima, peraturan kebijakan 
(beleidsregelen), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) 
tentang penggunaan wewenag tersebut.122 Jika konsep delegasi seperti 
itu, maka tidak ada delegasi umum dan tidak mungkin ada delegasi 

119HR. Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm.108-109.

120Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta , hlm. 90. 

121Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, Model Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Disertasi, PPS 
Fisip UI, Jakarta, hlm. 104.

122B.J.M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, 
Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, hlm. 4-5.
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dari atasan ke bawahan.123 Atribusi merupakan penyerahan wewenang 
baru, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang telah 
ada yakni oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif 
kepada organ lain. Secara logis, delegasi selalu didahului oleh atribusi.

3. teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat 

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (opdracht) 
yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (lastgeving) 
maupun kuasa penuh (volmacht). Mandat mengenai kewenangan 
penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan 
dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi 
wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas 
nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.124 Di dalam 
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), mandat berarti pemberian wewenang 
oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil 
keputusan atas namanya (pemberi mandat, mandans).125 Dengan kata 
lain, seperti disebutkan oleh H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt 
bahwa “mandaat, een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen 
door een ander” (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).126 

Berkenaan dengan mandat ini, secara agak rinci, F.A.M. Stroink 
dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai berikut: “Bij mandaat is noch 
sprake van een bevoegdheidstoekenning, noch van een bevoegdheisoverdracht. In 
geval van mandaat verandert er aan een bestaande bevoegheid (althans in formeel 
juridisch zin) niets. Er is dan uitsluitend sprake van een interne verhouding, 
bij de minister de ambtenaar machtigt en/of opdraagt nemens hem bepaalde 
beslissingen te nemens, terwijl juridisch – naar buiten toe – de minister het 
bevoegde en verantwoordelijke orgaan blift. De ambtenaar beslist feitelijk, de 
minister juridisch. (Dalam mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan 

123Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, 
Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 14.

124HR. Ridwan, Op.Cit., hlm. 117.
125Afdelling I A.1.1. Algemene Wet Bestuursrecht 1992.
126H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstukken van Administratief 

Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, hlm. 129, lihat juga B.de Goede, 1986, 
Beeld van het Nedertands Bestuursrecht Vuga Uitgeverij, ‘s-Gravenhage, pg. 129.
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wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat 
tidak terjadi perubahan wewenang apa pun (setidak-tidaknya dalam 
arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai 
contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan 
melimpahkan kepada pegawai untuk megambil keputusan tertentu atas 
nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab 
tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara 
faktual, sedangkan menteri (memutuskan) secara yuridis.127

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, R.J.H.M. 
Huisman menyebutkan beberapa karakteristik dari mandat, yaitu: 
Pertama, perintah  untuk melaksanakan (opdracht tot uitvoering); Kedua, 
kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat 
(mandans); Ketiga, tidak terjadi peralihan tanggung jawab; Keempat, 
tidak harus berdasarkan undang-undang (geen wettelijke basis vereisf); 
Kelima, dapat tertulis, dapat pula secara lisan (kan schriftelijk, magook 
mondeling).128

Dengan demikian, pada mandat tidak terjadi pelimpahan apa 
pun dalam arti pemberian kewenangan, pejabat yang diberi mandat 
(mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat 
(mandans). Di dalam pemberian mandat pejabat yang memberi mandat 
(mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas 
nama mandans (pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep 
atribusi, delegasi, mandat itu oleh J. G. Brouwer berpendapat pada 
“atribusi”, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi 
oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang 
tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 
menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan 
sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.129

Pada mandat tidak ada penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat 
adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang 

127Stroink, F.A.M., en J.G.Steenbeek, 1985, Inleiding inhet Staat-en Administratlef 
Recht, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. “Tjeenk Willink, pg. 26.

128R.J.H.M. Huisman, 1976, Algemeen Bestuursrecht, Een Netherlands, Kobra, 
Amsterdam, pg. 8.

129J.G. Brouwer dari Schilder, 1998, A Survey of Ductch Aministrative Law, Ars 
Aequi Libri, Nijmegeo, pg. 16-18.
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diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani 
sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga 
bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. 
Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang 
diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa 
mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.130

Dari beberapa teori ini jelas menunjukkan bahwa menteri hanyalah 
pihak yang menjalankan perintah baik perintah tertulis maupun 
lisan, bukan pemegang kewenangan yang sesungguhnya. Menteri 
(termasuk Menteri Sekretaris Negara hanyalah pelaksana perintah 
yang tidak dapat berbuat lain kecuali sekadar apa yang diperintahkan 
oleh Presiden. Karena menteri secara yuridis bukanlah pemegang 
kewenangan, maka konsekuensi yang muncul dalam hubungan mandat 
adalah bahwa menteri (mandataris) tidak memiliki kewenangan diskresi 
atau freies ermessen dalam menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan 
oleh mandans. Kalaupun bentuk perintah yang diberikan Presiden itu 
masih samar atau ambigu, yang dapat dilakukan mandataris bukan 
menggunakan kebebasan melakukan penilaian (beoordelingsrijheid) atau 
kebebasan melakukan interpretasi (interpretatiemarge) tetapi menanyakan 
langsung kepada mandans. Sebagai konsekuensi dari hubungan mandat, 
pelaksanaan tugas Menteri Sekretaris Negara yang diberikan oleh 
Presiden masih berada dalam pengawasan penuh Presiden. Dalam hal 
ini Presiden dapat sewaktu-waktu memberikan petunjuk, menegur 
mandataris, menjalankan sendiri tugas yang telah diberikan tersebut, 
atau mengalihkan tugas tersebut kepada organ lain. Dalam konstruksi 
hubungan mandat ini, bila terjadi tuntutan hukum, maka tuntutan 
itu ditujukan pada pemberi mandat (mandans), selaku pemegang 
kewenangan, bukan pada penerima mandat (mandataris).131

Dalam kaitannya kewenangan mandat dengan lembaga perwakilan, 
terdapat hubungan yang erat antara wakil rakyat dan rakyat yang 
diwakili tersebut. Hal ini, sesuai dengan beberapa teori mandat yang 
disematkan kepada para wakil rakyat yang menduduki posisi dan jabatan 

130HR. Ridwan, Op.Cit., hlm. 117.
131HR. Ridwan, Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum 

Administrasi Negara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 22 Volume 10 Januari 2003, 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34.
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di lembaga perwakilan. Beberapa teori mandat itu antara lain:132

a. Teori Mandat Imperatif. Teori ini dijumpai pada masa badan 
perwakilan hanya bertugas untuk menentukan anggaran belanja 
negara. Dalam hal ini, si wakil telah mendapat instruksi-instruksi 
dari yang diwakili. Dengan demikian, kewenangan dari si wakil 
sudah tentu terbatas, yaitu hanya sebatas apa yang ditentukan oleh 
yang diwakili. Di luar apa yang dimandatkan maka si wakil harus 
mendapatkan mandat baru terlebih dahulu.

b. Teori Mandat Bebas. Dalam teori mandat bebas, si wakil mempunyai 
kebebasan dalam menentukan apa yang akan dilakukan di lembaga 
perwakilan. Jadi tidak tergantung dari apa yang diisntruksikan oleh 
yang diwakili. Cara ini dipakai karena si wakil dianggap sudah 
mengetahui kebutuhan dari yang diwakilinya atas sudah memiliki 
kesadaran hukum dari masyarakat. Dengan demikian, wakil 
tersebut dapat bertindak atas nama masyarakat yang diwakilinya 
yang merupakan organisasi terpilih. Meskipun demikian, tetap 
ada kemungkinan bahwa tersebut akan menyalahgunakan mandat 
yang diberikan dan bertindak semaunya. Untuk itu diperlukan cara 
untuk mengatasi kelematan sistem madat bebas, yaitu:

(1) Inisiatif rakyat, khususnya dalam bidang perundang-undangan 
misalnya di Swiss dilaksanakan secara langsung yaitu rakyat 
turut membahas suatu peraturan sejak rancangan sampai 
menjadi undang-undang. Selain itu, juga dilaksanakan secara 
tidak langsung, yaitu pokok-pokok dari peraturan ditentukan 
oleh rakyat selebihnya diserahkan kepada badan perwakilan. 
Sedangkan di Ameriksa Serikat menggunakan hak recall, yaitu 
hak rakyat untuk memanggil kembali para wakil rakyat yang 
telah menyelewengkan mandat yang telah diberikan.

(2) Referendum konstitusional, yaitu meminta pendapat rakyat 
secara langsung mengenai perubahan konstitusi.

(3) Referendum legislatif, meminta secara langsung pendapat 
rakyat mengenai perubahan undang-undang biasa.

132Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Jurnal Jentera Edisi 
Rule Of Law, Edisi 3 Tahun II, November 2004.
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c. Teori Madat Representatif. Dalam teori ini, rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan dan sudah memiliki kesadaran bernegara, selanjutnya 
rakyat memberikan mandatnya kepada badan perwakilan secara 
keseluruhan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan 
demikian, wakil yang duduk di lembaga perwakilan tidak 
mempunyai hubungan langsung dan tidak bertanggung jawab 
kepada yang diwakilinya. Selain itu, si wakil juga tetap mempunyai 
kebebasan dalam memutuskan sesuatu di badan perwakilan.

Berdasarkan teori kewenangan tersebut maka dapat ditarik 
beberapa hal pokok, yakni delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi 
dari suatu badan administrasi yang satu kepada lainnya, sehingga 
delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) 
dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak 
terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) 
memberikan kewenangan kepada badan yang lain (mandataris) untuk 
membuat suatu keputusan atau mengambil sesuatu tindakan atas 
namanya. Dengan demikian, ada perbedaan yang mendasar antara 
kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap 
ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas 
legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, 
akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum 
menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Dalam kaitannya dengan teori kewenangan tersebut di atas, 
maka Kejaksaan merupakan bagian dari badan peradilan sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Secara atribusi, 
lahirnya Kejaksaan merupakan amanah Konstitusi yang memberikan 
kekuasaan kepada Kejaksaan untuk menjadi bagian dari badan 
peradilan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 
dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan, Jaksa 
Agung merupakan jabatan yang lahir dari undang-undang yakni UU 
16/2004. Kewenangan Jaksa Agung pun merupakan kewenangan 
atribusi yang diberikan UU 16/2004. Oleh karena UU 16/2004 
hanya memberikan kewenangan secara atribusi kepada Kejaksaan 
sebagai lembaga dan Jaksa Agung, maka kewenangan jaksa-jaksa 
pada umumnya dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dan 
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kewenangan lain berdasarkan undang-undang merupakan mandat 
dari Kejaksaan sebagai lembaga dan Jaksa Agung yang secara atribusi 
mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 dan UU 16/2004 karena 
jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan yakni Jaksa Agung sebagai 
pimpinan dan penanggung jawab tertingi Kejaksaan yang memimpin, 
mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Di 
samping menjalankan kekuasaan penuntutan di bidang pidana, salah 
satu kewenangan yang secara atribusi diberikan oleh Pasal 30 ayat (2) 
UU 16/2004 adalah di perdata dan bidang tata usaha negara, dengan 
surat kuasa khusus maka Kejaksaan dapat mewakili pemerintah baik 
di dalam maupun di luar pengadilan. Makna yang terkandung dalam 
rumusan pasal tersebut maka Kejaksaan dapat mewakili pemerintah 
di semua tingkatan peradilan termasuk di Mahkamah Konstitusi 
sepanjangan berkaitan dengan masalah keperdataan dan tata usaha 
negara yang perkaranya hanya dapat diperiksa dan diadili oleh 
Mahkamah Konstitusi. Penegakan hukum oleh Kejaksaan sebagai 
lembaga negara di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara 
merupakan usaha untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan 
yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

D. teori Utilistis
Bertolak dari nama utilistis yang dalma bahasa Latin “utilis” yang 
artinya berguna.133 Aliran utilistis merupakan ajaran moral praktis yang 
menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan 
kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-
banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat 
sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum 
merupakan salah satu alatnya.134

Pakar-pakar penganut aliran utilistis ini terutama adalah Jeremy 
Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain 

133Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, 
Cetakan Ke-2, PT RajaGrafindo Persana, Jakarta, hlm. 179.

134Acmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I 
Pemahanan Awal, Kencana, Jakarta, hlm. 272.
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Bentham, masih dikenal John Stuart Mill dan John Rawls, tetapi Jeremy 
Bentham-lah yang merupakan pakar paling radikal di antara pakar 
utilistis. Bentham tidak puas dengan Konstitusi Inggris dan mendesak 
agar diadakan perubahan dan perbaikan berdasarkan ide revolusioner. 
Ide utilistis ini diperoleh Bentham dari Halvetius dan Baccaria.135

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, 
dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari 
benang ‘prinsip kegunaan’ (utilitas) menjadi permadani doktrin etika dan 
ilmu hukum luas, dan yang dikenal sebagai ‘utilitarianism’ atau mazhab 
utilitis, yang mengupayakan jawaban terhadap pertanyaan: “Apa yang 
harus dilakukan seseorang?” Jawaban Bentham adalah bahwa ia harus 
bertindak untuk menghasilkan “konsekuensi-konsekuensi terbaik yang 
memungkinkan”.136

Prinsip utility dikemukakan oleh Bentham dalam karya 
monumentalnya, Introduction to the Principle of Morals and Legislation 
(1789). Di dalam karyanya itu, Bentham mendefinisikan itu sebagai sifat 
dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung 
menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau untuk 
mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan, serta 
ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. 
Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bahwa 
pengaturan dua ‘penguasa’ yang berdaulat (two sovereign masters), 
yaitu ‘penderitaan’ (pain) dan ‘kegembiraan’ (pleasure). Keduanya 
menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang 
akan kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan 
berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan Bentham untuk 
membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.137

Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan 
hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest 
number (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut 
Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat 
sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.138

135Ibid., hlm. 272-273.
136Ibid., hlm. 273.
137Ibid.
138Ibid.
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Sehubungan dengan aliran utilistis ini, Curzon menuliskan 
bahwa:139

“Utilitarianism is a moral philosophy that define the ‘rightness’ of an action 
in terms of its constribution to general happiness and considers ultimate good 
to be the greatest happiness of the greatest number”.

Doktrin utilistis dari Bentham, pada asasnya dapat disimpulkan ke 
dalam tiga hal, sebagaimana dikemukakan Curzon berikut ini:140

a. The principle of utility subjects everything to these two forces:
i) Utility is the property or tendency of an object to produce benefit, 

food, or happiness or to prevens mischief, pain, or evil;
ii) The utility principle allows us to approve of an action according 

to its tendency to promote oppose happiness.
b. Pleasure maybe equated with good, pain, with evil.
c. A thing is said to promote the interest, or to be for the interest, of an 

individual when it tends to add to the sun total of his pleasure or what 
comes to the something, to diminish the sum total of his pains.

Harus diingat, kepercayaan Bentham adalah kepercayaan seorang 
individualis, bukan seorang sosialis. Sebagai seorang warga dari kelas 
menengah di Inggris yang sedang tumbuh saat itu, ia percaya pada 
inisiatif individu dan semangat ‘persaingan fair’ dalam perekonomian. 
Prinsip utamanya adalah “setiap orang mempunyai kebebasan yang 
penuh untuk mengejar kepentingannya, dan serentak memberi 
kebebasan kepada orang lain untuk mengejar kepentingan dirinya”. 
Seperti kita ketahui, empat kredo utama yang menopang semangat 
‘persaingan fair’ itu, adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak 
untuk memiliki, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Pertama, 
setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan bertindak sesuai 
dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat tetap bertahan hidup 
(surviver). Kedua, setiap orang mempunyai hak untuk dengan sebebas-
bebasnya berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya 
terbaik untuk survive. Ketiga, setiap orang berhak untuk bekerja keras 
sesuai dengan nilai-nilai yang dipilihnya sendiri dan memiliki serta 

139Ibid., hlm. 274.
140Ibid.
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menikmati hasil-hasilnya. Keempat, setiap orang berhak untuk hidup 
bagi kepentingan dirinya sendiri dan berupaya untuk mewujudkan 
cita-citanya sendiri.141

Begitulah, bila setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya 
untuk melaksanakan prinsip itu, maka seluruh masyarakat akan 
berkembang semaksimal-maksimalnya (dan itulah kepentingan 
umum). Setiap orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh apa 
yang diinginkan dan dibutuhkan. Ia tidak perlu menjadi beban dan 
parasit bagi orang lain. Egoistis, tidak buruk. Sebaliknya, ia (juga) 
memiliki nilai kebagikan yang tertinggi. ‘Tau diri’ yang ditawarkan 
Bentham, sebenarnya dalam kerangka kepentingan individu yang 
demikian itu, yaitu ketika tiap orang saling menghormati hak-hak 
dan kewajiban-kewajibannya.142

Teori dari Jeremy Bentham adalah individualism utilitarian sehingga 
terkadang disebut teori egoistis Bentham yang pada faktanya 
mengundang kritik. Orang pertama yang tampi menyerang adalah 
muridnya sendiri, yakni John Stuart Mill. Menurut Mill, terlalu naif 
asumsi Bentham yang menganggap seolah tidak ada pertentangan 
antara kegunaan individu dan kegunaan umum.143 Juga terlampau 
dangkap menggangap manusia hanya dikendalikan oleh pertimbangan-
pertimbangan praktis kesenangan diri melulu. Kalau memang begitulah 
manusia itu, sangat tidak bisa dimengerti sama sekali, mengapa individu 
mengekang usaha-usahanya mencapai kebahagiaan demi kepentingan 
orang lain.144

Bagi Mill, gagasan Bentham tentang ‘tau diri’, sebenarnya bermakna 
setengah menutup pengakuan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat 
eselon nilai-nilai, yaitu ada nilai-nilai yang lebih tinggi dan nilai-
nilai yang lebih rendah. ‘Tau diri’ tersebut, di mata Mill, merupakan 
perwujudan nilai-nilai yang tinggi, yang berwujud rasa adil. Perasaan 
individu akan keadilan, membuat ia mempertimbangkan kepentingan 

141Bernard L. Tanya, dkk., 2013, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang 
dan Generasi, Cetakan IV, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 84-85.

142Ibid., hlm. 85.
143Surya Praska Sinha, 1993, Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell, West 

Publishing Co., Minnesota. 
144Bernard L. Tanya, dkk., Op.Cit., hlm. 85.
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orang lain, bahkan menempatkan sebagai yang utama. Karena rasa 
keadilan inilah, maka orang menyesalkan tindakannya yang tidak baik 
kepada orang lain. Di bawah rasa keadilan, perilaku kita akan sedemikian 
rupa sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan 
dengan kepentingan orang lain.145

Ini menunjukkan bagaimana Mill menghubungkan keadilan 
dengan kegunaan umum, dan jelaslah pendekatan murid Bentham ini 
berbeda dengan pendekatan gurunya. Jika tekanan Bentham terletak 
pada kepentingan individu yang egois, maka Mill pada kepentingan 
umum. Maka bisa dipahami, jika Mill terkenal dengan ungkapannya 
yang semisal ‘the greates good for the greatest number’.146

Pertentangan antara kepentingan sendiri dengan kepentingan 
bersama, dilakukan Mill dengan mengadu domba naluri intelektual dan 
naluri non-intelektual dalam diri manusia. Kepedulian pada kepentingan 
umum, menunjuk pada naluri intelektual, sedangkan pengangungan 
kepentingan sendiri menunjuk pada naluri non-intelektual. Institusi 
sosial dikatakan adil, menurut Mill, jika kegunaan diabdikan untuk 
memaksimilasi keuntungan sebanyak mungkin orang (rata-rata 
orang).147

Utilistis individual dari Jeremy Bentham maupun utilistis sosial-
kolektif dari John Stuart Mill, keduanya menganggap hukum yang 
baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan 
kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Hukum 
adalah alat untuk mencapai kebahagiaan. Sistem aturan moral sebagai 
keseluruhan wajib diuji dengan prinsip kegunaan. Perbuatan adalah 
baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam 
sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. 
Dalam hubungannya dengan pembubaran partai politik, maka partai 
politik yang melakukan kejahatan sebagai perbuatan inkonstitusional, 
maka partai politik tersebut harus dibubarkan. Pembubaran partai 
politik sebagai pembatasan kebebasan partai politik merupakan upaya 
penguatan negara hukum yang demokratis. Sebaliknya, pembubaran 

145Surya Praska Sinha, Op.Cit.
146Bernard L. Tanya, dkk., Op.Cit., hlm. 86.
147Ibid.

?
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partai politik dilakukan karena partai politik tidak menghasilkan 
manfaat bagi kemakmuran demokrasi. Pengaturan hukum pembubaran 
partai politik harus membawa manfaat bagi masyarakat karena hukum 
untuk masyarakat bukanlah masyarakat untuk hukum.

e. teori Partai Politik

1. teori Political Linkage

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya 
partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin 
dilakukan dengan adanya pengelompokan-pengelompokan besar 
berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah 
untuk menata aspirasi rakyat yang sering kali samar-samar dan berbeda-
beda, dijadikan “pendapat umum” yang lebih mendasar sehingga 
dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur.148 Jumlah 
pemilih di negara modern sangat besar dan kepentingannya sangat 
bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. 
Partai politiklah yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang 
akan diterjemahkan dalam proses legislasi.149 Dengan demikian, partai 
politik berperan penting dalam proses seleksi baik pejabat maupun 
substansi kebijakan.150

Berdasarkan aspirasi pemilih, partai politik membuat program yang 
akan dilaksanakan jika memerintah dan akan menjadi instrumen kontrol 

148Kranenburg R. dan Tk. B. Sabaroedin, 1989, Ilmu Negara Umum, Cetakan 
Kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 115, lihat pula Treg A. Julander, 2002, 
Democracy Without Political Parties, dalam Michelle N. Johnson, America in The 21st 
Century: Political and Economic Issues-3 (UK: Nova Science Pub. Inc.), hlm. 8.

149Harold J. Laski, 1960, An Introduction to Politics, New Edition, George Allen 
& Unwin Ltd., London, hlm. 65. Disebutkan bahwa partai politik merupakan 
moderator antara kepentingan pemilih dan institusi pembuat keputusan. Partai 
adalah chanel interaksi antara civil society dengan state. Lihat, Hans-Jurgen 
Puhle, 2002, Still the Age of Catch-allism? Volkpartein and Parteinstaat in Crisis and Re-
equilibration, dalam Richard Gunther, Jose ramon Montero, and Juan J. Linz (eds), 
2002, Political Parties, Old Concepts and New Challenges, Oxford University Press, 
New York, hlm. 58. Lihat pula, Treg A. Julander, 2002, Democracy Without Political 
Parties, dalam Michelle N. Johnson, America in The 21st Century: Political and Economic 
Issues-3 (UK: Nova Science Pub. Inc.), hlm. 1 dan 9. 

150R. M. MacIver, 1955, The Modern State, First Edtion, Oxford University 
Press, London, hlm. 194.
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jika tidak menguasai pemerintahan. Program tersebut bermanfaat untuk 
menajamkan kebijakan publik yang akan dibuat sehingga tidak ada 
kesenjangan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah karena 
senantiasa didiskusikan dalam keseharian antara rakyat dan pemerintah. 
Program tersebut sekaligus menjadi pertimbangan rakyat untuk memilih 
partai politik dalam pemilihan umum.151 Pilihan itu merupakan bentuk 
persetujuan rakyat terhadap program partai politik. Olek karena itu, 
pemerintahan demokrasi modern juga disebut dengan government by 
consent.152 Jika suatu partai memenangkan pemilu, maka partai inilah 
yang membentuk pemerintahan, atau merupakan koalisi dari beberapa 
partai.153 Sedangkan partai lain yang tidak berkuasa, menjadi oposisi.154 
Oleh karena itu, program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan 
adalah pelaksanaan kehendak mayoritas rakyat.

Suatu mayoritas adalah hasil integrasi individu-individu. Proses 
integrasi itu dijalankan oleh partai politik. Jika tidak diintegrasikan, 
individu-individu tersebut berasosiasi dengan individu-individu lain. 
Muncullah partai politik yang merupakan kendaraan pembentuk 
kehendak publik.155

Menurut Alistair Clark seorang politisi kenamaan Inggris 
menyatakan partai politik memiliki peran untuk mengaitkan (linkage) 
antara rakyat dan pemerintahan. Paling tidak terdapat enam model 
keterkaitan yang diperankan oleh partai politik. Pertama, participatory 
linkage, yaitu ketika partai berperan sebagai agen di mana warga dapat 
berpartisipasi dalam politik. Kedua, electoral linkage, di mana pemimpin 

151Peter Woll, 1986, Constitutional Democracy, Second Edition, Little, Brown 
and Company, Boston-Toronto, hlm. 100.

152G. Lowel Field, 1951, Goverments in Modern Society, McGraw-Hill Book 
Company, New York-Toronto-London, hlm. 100.

153Menurut MacIver, kehendak rakyat sebagai “ultimate souvereign” adalah 
kehendak dari elemen pemenang dalam pertarungan politik. MacIver, Op.Cit., 
hlm. 200.

154Eric Barendt, 1998, An Introduction to Constitutional Law, Oxford University 
Press, New York, hlm. 149. Tidak seperti kelompok penekan lainnya, partai aktif 
baik dalam masyarakat maupun pemerintahan. Alistair Clark, Parties and Political 
Linkage: Towards a Comprehensive Framework for Analysis, Paper prepared for PSA 
Annual Confrence, University of Leceister, 15th-17th April 2003.

155Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law and State, Translate by Anders 
Wedberg, Russel & Russel, New York, hlm. 294.
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partai mengontrol berbagai elemen dalam proses pemilihan. Ketiga, 
responsive linkage, yaitu ketika partai bertindak sebagai agen untuk 
meyakinkan bahwa pejabat pemerintah bertindak responsif terhadap 
pemilih. Keempat, clientelistic linkage, pada saat partai bertindak sebagai 
sarana memperoleh suara. Kelima, directive linkage, yaitu pada saat 
partai berkuasa mengontrol tindakan warga. Keenam, organizational 
linkage, yaitu pada saat terjadi hubungan antara elit partai dan elit 
organisasi dapat memobilisasi atau “menggebosi” dukungan suatu 
partai politik.156

Dengan demikian, partai politik merupakan sesuatu yang esensial 
bagi realisasi pemerintahan demokrasi. Pendapat ini didasari oleh 
asumsi bahwa partai politik dapat memberikan batasan yang diperlukan 
koherensi, dan keutuhan proses formulasi dan implementasi kebijakan 
berdasarkan pilihan mayoritas dengan cara yang demokratis. Tanpa 
keberadaan partai politik, proses seleksi calon anggota legislatif menjadi 
tidak teratur dan tidak terencana. Seorang kandidat dapat saja terpilih 
tanpa dukungan partai politik, namun tidak akan memiliki kekuatan 
untuk melaksanakan janjinya pada pemilih saat berhadapan dengan 
jejaring pemerintahan yang kompleks.157

Perluasan kesadaran politik yang menjadi dasar dan tujuan 
demokrasi dapat berujung pada instabilitas politik berupa gerakan 
massal (mob) seperti revolusi jika aspirasi dan kekuataan politik tidak 
terorganisasi dengan baik. Untuk mencegahnya, diperlukan lembaga 
politik modern, yaitu partai politik dan pemilihan umum demi 
modernisasi dan pembangunan politik secara damai. Dengan keberadaan 
partai politik dan pemilihan berkala, demokrasi menjadi bekerja sebagai 
suatu mekanisme, yaitu suatu institusi untuk membuat keputusan 
politik melalui perjuangan kompetitif untuk mendapat pilihan rakyat.158 

156Alistair Clark, Parties And Political Linkage: Towards a Comprehensive Framework 
for Analysis, Paper prepared for PSA Annual Conference, University of Leceister, 
15th-17th April 2003. hlm. 10.

157Peter Woll, 1986, Constitutional Democracy, Second Edition, Little, Brown and 
Company, Boston-Toronto, hlm. 102. Lihat juga, Treg A. Julander, 2002, Democracy 
Without Political Parties, dalam Michelle N. Johnson, America in The 21st Century: 
Political and Economic Issues-3 (UK: Nova Science Pub. Inc.), hlm. 9. 

158Ricardo and Schawarzmantel (eds.), Op.Cit., hlm. 6.
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Pemilihan umum tanpa keberadaan partai politik yang bebas dari 
negara, hanya akan menjadi alat legitimasi kekuasaan pihak-pihak yang 
sedang berkuasa akan menjadi alat legitimasi kekuasaan pihak-pihak 
yang sedang berkuasa seperti terjadi pada negara-negara tradisional.159 
Dua prinsip utama sistem kepartaian yang harus dikembangkan adalah 
bahwa partai politik harus bebas dari kontrol negara (staatsfreiheit) dan 
memiliki kesempatan yang sama (chancengleickheit).160

2.  teori Fungsi Partai Politik

Sesuai dengan landasan teori partai politik dan asal usul serta 
perkembangannya, terdapat beberapa fungsi partai politik yang 
dikemukakan oleh para ahli. Fungsi-fungsi tersebut pada umumnya 
adalah: 1) sarana komunikasi politik; 2) sarana sosialisasi politik; 3) 
rekrutmen politik; dan 4) pengelola konflik.161 Hampir sama dengan 
fungsi-fungsi tersebut, Almond dan Powell mengemukakan tiga 
fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik (political recruitment), 
sosialisasi politik (political socialization), dan artikulasi dan agregasi 
kepentingan (interest articulation and aggregation).162 Sedangkan, Friedrich 
mengemukakan fungsi partai politik sebagai berikut: 1) selecting future 
leader; 2) maintaining contact between the government, including the opposition; 
3) representing the various groupings in the community, and; 4) integrating as 
many of the groups as possible.163 Berikut, secara umum fungsi-fungsi yang 
dimiliki oleh partai politik.

159Samuel P. Huntington, 2003, Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan 
Massar. Judul Asli: Politicial Order in Changing Societis, Penerjemah: Sahat Simamora, 
RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 489.

160Ibid., hlm. 489-492.
161Miriam Budiardjo, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan Kedua Puluh 

Lima, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 163-164. Bandingkan dengan 
Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, 2000, Ilmu Negara, Edisi, Gaya Media Pratama, 
Jakarta, hlm. 269.

162Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell Jr., 1996, Comparative Politics; 
A Developmental Approach, Liitle, Brown and Company, Inc., Boston, hlm. 114-
127. Bandingkan dengan Alistair Clark, Parties And Political Linkage: Towards a 
Comprehensive Framework for Analysis, Paper prepared for PSA Annual Confrence, 
University of Leceister, 15th-17th April 2003, hlm. 9.

163Carl J. Friedrich, 1967, Constitutional Government and Democracy: Theory 
and Practice in Europe and America, Fourth Edition, Blaisdell Publishing Company, 
Massachusetts-Toronto-London, hlm. 442.
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a. Fungsi Komunikasi dan sosialisasi Politik

Partai politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk menerima 
aspirasi dan menyampaikan program-program politik. Partai politik 
menerima aspirasi dan mengelolanya menjadi pendapat umum dan 
dituangkan dalam bentuk program serta diperjuangkan menjadi 
keputusan pemerintah.164 Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi 
“broker of idea”165 dan bagi partai yang sedang memerintah berfungsi 
sebagai instrumen kebijakan (parties as policy instrument).166 Melalui 
fungsi itu, partai politik menerjemahkan dan menggabungkan 
pandangan-pandangan individual dan kelompok-kelompok tertentu 
(interest aggregation) menjadi program (interest articulation) yang akan 
dilaksanakan pemerintah dan menjadi dasar legislasi.167 Fungsi itu 
sekaligus menjembatani antara pemerintah dan rakyat sehingga terjalin 
komunikasi dan sosialisasi dua arah yang dalam bentuk idealnya dapat 
mewujudkan government by discussion antara rakyat dan pemerintah.168

Di Ameriksa Serikat, government by discussion diwujudkan dalam 
empat tahap diskusi. Tahap pertama, merupakan tanggung jawab 
masing-masing partai untuk memformulasikan dan mempertajam 
kebijakan publik sebagai bahan perdebatan dan pertimbangan pemilih. 
Tahap ini terjadi dalam tubuh partai antara para aktivis dan tokoh 
partai politik. Pada tahap inilah kelompok-kelompok kepentingan 
mengemukakan aspirasi dan tuntutannya sebelum dirumuskan menjadi 
program partai. Tahap kedua adalah mempresentasikan program partai 
yang telah disetujui kepada publik pada waktu pemilihan. Pemilih 
diberikan kesempatan untuk menganalisis dan membandingkan 
program-program partai berdasarkan presentasi permasalahan yang 

164Kranenburg R. dan Tk. B. Sabaroedin, 1989, Ilmu Negara Umum, Cetakan 
Kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 115. Dalam Konstitusi Jerman Article 
21 ayat (1) disebutkan “Political parties participate in forming the political will of the 
people..”. Donald P. Kommers, 1989, The Constitutional Jurisprudence of the Federal 
Republik of Germany, Duke University Press, Durham and London, hlm. 201.

165H. J. Laski, 1960, A Introduction to Politics, New Edition, George Allen & 
Unwin Ltd., London, hlm. 65.

166Peter Wool, 1986, Constitutional Democracy, Second Edition, Little, Brown 
and Company, Boston-Toronto, hlm. 101.

167Woll, Op.Cit., hlm. 100.
168Woll, Op.Cit., hlm. 100. Bandingkan dengan Laski, Op.Cit., hlm. 312.
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dikemukakan oleh para kandidat partai politik. Proses pemilihan 
merupakan perluasan arena diskusi dan perdebatan dari partai politik 
kepada pemilih. Proses itu menentukan penilaian pemilih atas program 
dan kandidat partai. Tahap ketiga adalah proses diskusi setelah pemilu. 
Tahap ini terjadi para level pemerintahan, baik di parlemen maupun 
eksekutif. Baik anggota kongres dari partai mayoritas maupun minoritas 
menyatukan agenda legislasi dengan program partai yang telah disetujui 
pada tahap sebelumnya. Idealnya, eksekutif berasal dari partai yang 
sama dengan mayoritas di legislatif dan bertindak sebagai pemimpin 
dalam menyusun agenda dan pedoman kerja dalam kongres. Tahap 
keempat adalah pada anggota legislatif dari partai minoritas yang 
berfungsi sebagai partai oposisi. Mereka mengkritisi kebijakan kelompok 
mayoritas dan merekomendasikan kebijakan berdasarkan platform dan 
program partainya. Hal itu berfungsi menajamkan perdebatan nasional 
sehingga alternatif kebijakan yang dikemukakan mendapat perhatian 
pemilih.169

Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses 
pendidikan politik yang penting dalam demokrasi. Pengetahuan 
dan akses terhadap informasi dapat mengakibatkan ketidaksamaan 
antara pemilih dan elit. Memajukan partisipasi dan meningkatkan 
pemahamam dilakukan dengan cara membuat forum-forum 
diskusi dan penyampaian informasi. Di sinilah peran partai politik 
melakukan pendidikan pemilih serta membentuk suara mayoritas dan 
memobilisasi pemilih.170

b.  Fungsi rekrutmen Poliltik

Fungsi selanjutnya adalah rekrutmen politik. Melalui partai politik 
dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota 
lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh 
rakyat.171 Selain itu, kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah 

169Ibid.
170Treg A. Julander, 2002, Democracy Without Political Parties, dalam Michelle 

N. Johnson, America in The 21st Century: Political and Economic Issues-3 (UK: Nova 
Science Pub. Inc.), hlm. 13.

171Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, 2000, Ilmu Negara, Gaya Media 
Pratama, Jakarta, hlm. 266.
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juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik, baik 
yang berasal dari partai itu sendiri maupun dari pihak ketiga.

Salah satu tujuan sistem kepartaian adalah untuk mengontrol 
pemerintahan. Hampir setiap partai politik memiliki tujuan menguasai 
dan memelihara kontrolnya atas pemerintahan. Salah satu cara yang 
dilakukan adalah menyeleksi pimpinan pemerintahan. Fungsi ini 
membuat partai politik menjalankan peran pengendalian yang efektif 
(as a system of effective restrain).172

c.  Fungsi Pengelola Konflik Politik

Terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut, fungsi partai 
politik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi yang berbeda 
secara mendasar. Pada sistem pemerintahan parlementer, di mana 
eksekutif adalah kabinet yang merupakan komite dari partai mayoritas 
dalam parlemen, fungsi partai politik adalah untuk mengikat antara 
eksekutif dan legislatif. Fungsi ini membutuhkan disiplin anggota 
partai. Sedangkan dalam sistem konstitusi berdasarkan separation of 
power, fungsi partai politik adalah untuk memelihara dan mengelola 
(guarantees) konflik antara legislati dan eksekutif. Di Amerika, fungsi 
ini terbentuk karena seringnya pertentangan antara white house dengan 
capitol hill, bahkan pada saat keduanya dikuasai oleh satu partai yang 
sama. Hal itu terjadi karena longgarnya disiplin partai politik.173

Salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi adalah perluasan 
partisipasi politik. Pastisipasi tidak hanya dalam bentuk pemilihan dan 
aspirasi kebijakan, tetapi juga membuka peluang terhadap semua warga 
negara untuk memerintah dalam jabatan pubik. Peluang itu membuka 
kemungkinan terjadinya pertentangan atau konflik. Konflik hanya 
dapat dikelola dengan baik jika terdapat aturan main dan pelembagaan 
kelompok-kelompok sosial dalam organisasi partai politik. Tanpa adanya 
pengorganisasian, partisipasi dapat berubah menjadi gerakan massal 
yang merusak sehingga perubahan politik cenderung terjadi melalui 

172Carl J. Friedrich, 1967, Constitutional Government and Democracy: Theory 
and Practice in Europe and America, Fourth Edition, Blaisdell Publishing Company, 
Massachusetts-Toronto-London, hlm. 444 dan 452.

173Woll, Op.Cit., hlm. 103.
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revolusi atau kudeta. Oleh karena itu, partai politik juga menjalankan 
fungsi sebagai sarana pengelola konflik.174

Fungsi tersebut juga mencakup pengelolaan konflik masyakarat. 
Hal itu diperlukan pada negara multietnis yang memiliki permasalahan 
dalam pelaksanaan demokrasi karena isu etnis lebih mudah 
dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan daripada program atau 
ideologi. Permasalahan menjadi lebih rumit pada saat masyarakat sedang 
berada dalam perubahan politik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan 
permainan politik sentrifugal sehingga merusak dan dapat mengganggu 
jalannya demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan partai politik 
didasarkan etnis banyak dihindari. Pembentukan partai politik lebih 
diarahkan sebagai partai terpusat, agregatif, dan multietnis (centris, 
aggregative, and multiethnic).175

Beberapa fungsi partai politik yang telah diungkapkan tidak selalu 
dapat diperangkan dalam praktik kehidupan politik. Dapat terjadi suatu 
partai politik tidak memberikan informasi yang benar dan bermanfaat. 
Sebaliknya, informasi yang diberikan oleh partai politik berpotensi 
menimbulkan perpecahan. Suatu partai politik juga mungkin tidak 
menjadikan kepentingan nasional sebagai orientasi utama, tetapi lebih 
memperhatikan kepentingan golongan. Tidak dilaksanakannya fungsi 
partai politik menimbulkan kekecewaan dan mengarah pada pembatasan 
partai politik.176

Ketidakpuasan terhadap model partai konvensional menghidupkan 
kembali pilihan demokrasi langsung. Hal itu dapat dilihat dari 
menguatnya hak inisiatif pemilih, reformasi sistem pembiayaan 
kampanye, restrukturisasi model nominasi calon, pembatasan 
masa jabatan, dan dukungan terhadap partai alternatif serta calon 
perorangan.177

174Huntington, Op.Cit., hlm. 447; Woll, Op.Cit., hlm 124; MacIver, Op.Cit., 
hlm. 399.

175Benjamin Reilly, “Political Engineering of Parties and Party System”, Paper for 
the 2003 Annual Meeting of American Political Science Association, Agust, 28-
31, 2003, hlm. 1-8.

176Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 164.
177Richard H. Pildes, “The Constitutionalization of Democratic Politics”, Harvard 

Law Review, Vol. 118: 1, 2004, hlm. 85-86.
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Fungsi-fungsi partai politik tersebut di atas adalah fungsi-fungsi 
partai politik dalam negara demokrasi. Sedangkan pada negara-negara 
otoriter, partai politik berfungsi untuk mengendalikan semua aspek 
kehidupan secara monolitik. Selain itu, partai politik juga berfungsi 
untuk memaksanakan individu menyesuaikan diri dengan cara 
hidup sesuai dengan kepentingan partai (enforcement of conformity).178 
Walaupun partai politik adalah partai negara, keanggotaan partai 
bersifat terbatas dan kebijakan ditentukan oleh elit. Hal itu misalnya 
terjadi pada Partai Nazi Jerman dan Partai Komunis Uni Soviet sebelum 
keruntuhannya.179

Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang 
dibentuk oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan 
politik. Membentuk suatu organisasi adalah salah satu wujud dari 
adanya kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat dipandang 
merupakan salah satu natural rights yang fundamental dan melekat 
pada manusia sebagai makhluk sosial. Kebebasan berserikat terkait 
erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta 
kebebasan berekspresi. Walaupun hak asasi manusia diakui sebagai 
hak yang melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya, namun 
terdapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tersebut. 
Pembatasan itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang 
demokratis, demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk 
mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral, serta 
untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Negara dapat membubarkan 
suatu partai politik dengan landasan batasan hak asasi manusia 
yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan 
keselamatan publik, mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan 
dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk 
memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan 
dengan benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut, harus ditentukan 
terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan-ketentuan yang 
dapat menjadi alasan pembubaran partai politik. Di sisi lain, untuk 

178Ibid.
179Harold D. Lasswell, 1951, The Analysis of Political Behaviour. An Empirical 

Approach, Third Impression, Routledge & Kegan Paul Ltd., hlm. 137-144. 
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memutuskan apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan 
aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui 
proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan 
objektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu partai politik harus 
dilakukan melalui mekanisme peradilan.

F. teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Mencermati terminologi korporasi, ditelisik dari sisi etimologis adalah 
sebagai berikut: korporasi atau corporatie (Belanda), corporation (Inggris), 
corporation (Jerman) berasal dari kata corporation dalam bahasa Latin. 
Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka 
corporatio sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja 
“corporare”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan 
atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata corpus (Indonesia 
berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. 
Dengan demikian, maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil dari 
pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang 
dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia 
sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.180 
Menurut Sajipto Rahardjo, korporasi dimaknai sebagai suatu badan hasil 
ciptaan hukum, yang terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke 
dalamnya hukum dimasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu 
mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan 
hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan 
oleh hukum.181 Sedangkan pengertian korporasi menurut Black’s Law 
Dictionary, diartikan sebagai: “An entity (usually a business) having authority 
under law to act as a single person distinct from the share holders who own it 
and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of 
persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person 
that has legal personality distinct from the natural person who make it up, exists 
indefenitely apart form them, and has the legal powers that is constitution gives 
it.”182

180Ibid., hlm. 183.
181Sajipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 110.
182Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed.
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Pemaknaan konsep korporasi tersebut memberikan semiotika 
yang lebih luas. Korporasi dimaknai oleh hukum sebagai entitas yang 
memiliki legitimasi yang mandiri untuk bertindak sebagai atau seperti 
subjek hukum orang, yang berbeda dengan para pemiliknya. Dengan 
demikian, tercermin adanya pemisahan yang tegas antara perbuatan 
pemilik dan perbuatan yang menjalankan korporasi tersebut dapat 
dimintai pertanggungjawaban secara tersendiri karena melakukan 
kejahatan korporasi.

Calhoun, Light & Keller membedakan kejahatan dalam 4 (empat) 
tipe, yaitu kejahatan tanpa korban (crime without victim), kejahatan 
terorganisir (organized crime), kejahatan kerah putih (white collar 
crime), serta kejahatan korporasi (corporate crime).183 Diskursus tentang 
kejahatan korporasi telah lama diperbincangkan, baik dalam tataran 
teoretis maupun dalam praktik penegakan hukum, serta menjadi fokus 
perhatian berbagai konferensi internasional. Para akademisi menyebut 
kejahatan korporasi dengan istilah beragam, seperti halnya white collar 
crime, organized crime, bussiness crime ataupun syndicate crime.184 Disebut 
sebagai white collar crime dikarenakan kejahatan korporasi dilakukan oleh 
mereka yang memiliki status sosial tinggi dan kedudukan terhormat, 
karena biasanya dilakukan dan dikendalikan direksi, komisaris ataupun 
organ penting perusahaan lainnya.185 Dilakukan kalangan profesional 
yang memiliki jabatan profesi atau okupasi tertentu dalam struktur 
perusahaan maupun organisasi bisnis lainnya.186 Dalam hal ini, CF. 
Welford mengklasifikasikan white collar crime menjadi 3 (tiga) kelompok, 
yaitu business and professional crimes, occupational crimes, dan individual 
fraud.187 Sedangkan disebut sebagai organized crime maupun cyndicate 
crime, karena kejahatan korporasi biasanya dilakukan oleh dua orang 
atau lebih untuk dan atas nama perusahaan dalam suatu jaringan 

183Craig J. Calhoun, Donald Light, Suzanne Keller, 2010, Sociology, Knopf, 
Minnesota, United State of America, pg. 8.

184Asep N. Mulyana, 2018, Rancang Bangun Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap 
Kejahatan Korporasi, Multi Media Mandiri, Jakarta, hlm. 15.

185Ibid.
186Sallys. S. Simpson, 2002, Corporate Crime: Law and Social Control, Cambridge 

University Press, First Published, pg. 6.
187CF. Welford & B.L. Ingraham, 1994, White Collar Crime: Prevelence, Trend & 

Cost, Oxford: Clarendon Press, pg. 15.
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terorganisasi. Disebut pula sebagai bussiness crime dikarenakan kejahatan 
korporasi pada umumnya dilakukan dalam kaitannya dengan aktivitas 
bisnis dan transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan secara 
ilegal.188

Setidaknya, ada 2 (dua) hal yang memungkinkan korporasi sebagai 
pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1.  In non-vicarious liability crimes. In this connection the material actors are 
Corporate Leaders, namely those who have a position to determine policies 
in the corporation. Judging from the general participation as referred to 
in article 55 of the Criminal Code, the corporation is a maker of criminal 
acts.

2.  In the case of Vicarious Liability Crimes. In this connection, the material 
actors are subordinates or executives or employees acting within the 
framework of their authority and on behalf of the corporation.189

yang artinya:

1.  Dalam kejahatan pertanggungjawaban non-perwakilan. Dalam 
hubungan ini para pelaku materi adalah Pemimpin Perusahaan, 
yaitu mereka yang memiliki posisi untuk menentukan kebijakan 
dalam korporasi. Dilihat dari partisipasi umum sebagai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
korporasi adalah pembuat tindakan kriminal.

2.  Dalam kasus Kejahatan Pertanggungjawaban yang Bervariasi. 
Dalam hubungan ini, pelaku materi adalah bawahan atau eksekutif 
atau karyawan yang bertindak dalam kerangka otoritas mereka dan 
atas nama perusahaan.

Menurut Steven Box, dalam khazanah hukum pidana dan 
kriminologi, tipologi kejahatan korporasi dibedakan atas 3 (tiga) tipe, 
yaitu:

1.  Criminal Corporation (Corporatie’s Misdaad), yakni korporasi jahat 

188Asep N. Mulyana, Op.Cit. hlm. 15.
189Hambali Thalib, dkk., 2019, The Essential of Public Punishment Against 

Corporation Conducting Criminal Acts as a Form of Law Enforcement And Justice In The 
Indonesian Court System, IQSR Journal Of Humanitites and Social Science (IQSR-
JHSS) Volume 24, Issue 2, Ser. 4, pg. 5.
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berupa perusahaan atau badan usaha yang sengaja didirikan dan 
dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Keberadaan suatu 
korporasi semata-mata ditujukan sebagai alat untuk melakukan 
kejahatan, bahkan sebagai kamuflase untuk menyembunyikan 
kejahatan sesungguhnya.190 Dalam pandangan R. C. Kramer,191 
bahwa korporasi jahat merupakan kejahatan yang dilakukan oleh 
organisasi korporat, yang merupakan kebijakan para petinggi 
perusahaan (which are the result of deliberate decision making by persons 
who occupy structural positions) untuk memperoleh keuntungan secara 
tidak sah bagi perusahaannya. Salah satu elemen penting untuk 
mengidentifikasi suatu korporasi jahat, terletak pada kejahatan 
itu dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan, ditoleransi 
dan disahkan dengan tata kelola atau manajemen perusahaan 
(the criminal acts must be authorized, tolerated or ratified by corporate 
management).

2.  Crime for Corporation, yakni suatu kejahatan yang dilakukan dengan 
tujuan dan untuk kepentingan korporasi (corporate crime is clearly 
committed for the corporate), dengan menjadikan korporasi sebagai 
tempat untuk menampung hasil kejahatan.192 Prinsip ekonomi 
yang mengajarkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang 
sebesar-besarnya dengan pengeluaran seminimal mungkin, 
merupakan salah satu pendorong utama dari pendirian korporasi 
sebagai penampung kejahatan. Dalam hal ini, korporasi didirikan 
dan dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari 
kegiatan dan aktivitas yang tidak sah. Setidaknya terdapat 2 (dua) 
indikator, yang dapat digunakan untuk membedakan antara crime 
for corporation dengan criminal corporation. Pertama, pelaku kejahatan 
dalam criminal corporation adalah korporasi itu sendiri, sedangkan 

190Steve Box, 1983, Power, Crime, and Mystification, Tavistock Publications, 
New York, pg. 20.

191Roman Tomasic, 1993, Corporate Crime and Corporations Law Enforcement 
Strategies in Australia, Centre for National Corporate Law Research Discussion Paper 
1/1993, Canberra: Unviersity of Canberra, pg. 2. Lihat juga Hasbullah F. Sjawie, 
2013, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 263.

192Steve Box, 1983, Power, Crime, and Mystification, Tavistock Publications, 
New York, pg. 20.
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crime for corporation biasayanya dilakukan oleh mereka yang berada 
di luar struktur perusahaan. Kedua, keuntungan ataupun hasil 
dari kejahatan dalam criminal corporation itu biasanya dinikmati 
oleh oknum perseorangan baik di dalam ataupun pihak lain di 
luar struktur organisasi perusahaan, sesuai dengan perannya 
masing-masing. Sebaliknya pada crime for corporation yang dilakukan 
oleh mereka yang tidak memiliki peran penting dalam struktur 
organisasi perusahaan, tetapi hasil kejahatannya ditujukan untuk 
kepentingan dan keuntungan korporasi.193

3. Crime Against Corporation, yakni korporasi sebagai korban kejahatan 
para karyawannya.194 Penggelapan maupun pencurian uang atau 
asset perusahaan oleh karyawan merupakan salah satu contoh 
gamblang untuk menggambarkan kejahatan tipe ini, sehingga 
lebih tepat disebut dengan kejahatan terhadap perusahan. Pelaku 
crimes against corporations dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk 
masyarakat luas, namun karena biasanya dilakukan oleh bendahara, 
penjaga gudang, maupun para pegawai perusahaan lainnya, maka 
kerapkali juga disebut employee crime. Oleh karenanya, tipologi 
kejahatan ini dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh 
para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, yang menimbulkan 
kerugian terhadap korporasi.195

Terdapat beberapa doktrin yang membenarkan korporasi sebagai 
subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana 
dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Adapun 
teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana setidaknya dapat 
diidentifikasi sebagai berikut.

1. Teori Identifikasi

Teori identifikasi yang juga dikenal sebagai teori alter ego (alter ego 
theory) atau teori organ merupakan salah satu dasar yang melegitimasi 
pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi 

193Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 30.
194Steve Box, 1983, Power, Crime, and Mystification, Tavistock Publications, 

New York, pg. 20.
195Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 30-31.
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yang melakukan kejahatan.196 Teori ini bertitik tolak dari doktrin 
pertanggungjawaban pidana langsung (direct corporate criminal liability) 
yang telah diterapkan di negara Anglo Saxon seperti Inggris.197 Di mana 
perbuatan ataupun kejahatan pejabat senior (senior officer) diidentifikasi 
sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Pemahaman tersebut didasarkan 
pada cara berpikir bahwa tindakan atau kehendak direktur merupakan 
tindakan atau kehendak korporasi (the act and state of mind of the person 
are the acts and state of mind of the corporation).198

Nina H.B. Jorgensen199 mengemukakan pernyataan yang menjadi 
dasar teori identifikasi sebagai berikut:

The basis for liability is the acts of certain natural persons are actually the 
acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company 
but as its very person an their guilty is the guilty of the company.

Secara garis besar, teori identifikasi mengemukakan bahwa agar 
suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka 
orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih 
dahulu. Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dikenakan 
apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan 
directing mind dari korporasi tersebut. Dalam hal ini, semua tindakan 
yang dilakukan orang-orang yang dapat diidentifikasikan sebagai 
organisasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan fungsional dalam 
struktur organisasi korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi 
serta dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan atau keuntungan 
korporasi.200 

Teori identifikasi mengajarkan bahwa perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh pejabat senior, diidentifikasi sebagai perbuatan pidana 

196Richard Card dan Jill Molloy, 2016, Criminal Law, 22nd, Oxford University 
Press, Oxford, pg. 797-798. Lihat juga Richard Card dalam Hanafi, Reformasi 
Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Hukum No. 11, Vol. 6, 1999, hlm. 29.

197Diwdja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, hlm. 29.

198Richard Card dan Jill Molloy, 2016, Criminal Law, 22nd, Oxford University 
Press, Oxford, pg. 797-798. Lihat juga Richard Card dalam Hanafi, Reformasi 
Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Hukum No. 11, Vol. 6, 1999, hlm. 29.

199Nina H. B. Jorgensen dalam Harry D. Gould, International Criminal Bodies, 
Review of International Studies, Volume 35 Number 3, Cambridge: British International 
Studies Association, 2009, pg. 701-702.

200Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 43-44.
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yang dilakukan oleh korporasi. Dalam perkembangannya, teori 
identifikasi atau teori organ ini memiliki 2 (dua) pandangan yang 
melegitimasi keberlakuannya. Pertama, teori organ dalam arti sempit, 
sebagaimana yang dianut di Inggris. Dalam hal ini, hanya perbuatan 
pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan 
kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana secara 
sempit hanya atas perbuatan atau tindakan pejabat senior, karena 
pejabat senior dianggap sebagai otak atau pengambil keputusan maupun 
kebijakan dalam korporasi, yang menentukan arah kegiatan korporasi. 
Kedua, teori organ dalam arti luas, sebagaimana yang dianut di Amerika. 
Dalam hal ini, tidak hanya terbatas pada pejabat senior ataupun direktur 
saja, tetapi juga agen di bawahnya. Pembebanan pertanggungjawaban 
secara luas tidak hanya atas perbuatan pejabat senior saja yang dapat 
dibebani pertanggungjawaban, tetapi juga atas perbuatan mereka yang 
berada di bawahnya.201

Pada hakikatnya korporasi merupakan entitas yang dibuat dan 
didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka 
mencapai tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui 
pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu 
yang menjadi directing mind atau otak dibalik kebijakan-kebijakan 
korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selama individu 
tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka 
perbuatan dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan 
sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat 
dibebankan kepada korporasi.202

Dalam pengertian ini, perusahaan dapat melakukan delik secara 
langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan 
perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri, mereka 
tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban 
perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.203 Perbuatan 
ataupun kejahatan pejabat senior (senior officer) diidentifikasi sebagai 
perbuatan/kesalahan korporasi. Hal ini didasarkan pada pemilikaran 

201Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 44-45.
202Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 45.
203Yudi Kristiana, 2015, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif 

Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 185.
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bahwa tindakan atau kehendak direktur merupakan tindakan atau 
kehendak korporasi.204 

Terkait dengan persyaratan mens rea, maka hakim telah 
mengembangkan suatu sarana untuk mengaitkan pikiran dengan 
badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu 
secara pidana bertanggung jawab. Dengan mendasarkan pada teori 
identifikasi, perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya 
dapat bertindak melalui agennya. Menurut teori identifikasi, agen 
dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai “directing mind” atau “alter 
ego”. Mens rea diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama 
menjalankan bisnis perusahaan itu, maka “mens rea” para individu 
merupakan “mens rea” perusahaan itu.205

Keberadaan mereka yang menjadi directing mind dalam suatu 
korporasi, dapat dicermati dari 2 (dua) perspektif. Pertama, perspektif 
yuridis formal. Mereka yang menjadi directing mind dapat dilihat dari 
anggaran dasar korporasi, yang menunjukkan posisi jabatan tertentu 
berikut kewenangannya. Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan 
pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya, 
sebagaimana dikemukakan Lord Diplock206 bahwa pejabat senior 
adalah mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan 
yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum 
perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan. 
Kedua, perspektif operasional perusahaan. Dalam praktik operasional 
korporasi, terkadang pejabat senior yang secara yuridis formal memiliki 
kewenangan untuk mengambil keputusan sering kali karena pengaruh 
pihak-pihak tertentu yang secara faktual lebih memegang kendali, 
seperti halnya pengaruh para pemegang saham (shareholders). Dengan 
demikian, dalam menentukan directing mind dari sebuah korporasi 
tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja, tetapi juga 
dari segi kenyataan dalam operasionalisasi korporasi. Hal ini adalah 

204Richard Card dan Jill Molloy, 2016, Criminal Law, 22nd, Oxford University 
Press, Oxford, pg. 797-798. Lihat juga Richard Card dalam Hanafi, Reformasi 
Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Hukum No. 11, Vol. 6, 1999, hlm. 29.

205Ibid., hlm. 186.
206Muladi dan Diwdja Priyatno, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 

Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 228.
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sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu 
yang menjadi directing mind dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap 
batin dari korporasi.207

Directing mind yang penjelmaannya berupa perbuatan dan sikap 
batin individu, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari 
korporasi, yang secara spesifik dikemukakan Peter Gillies:208

“More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may 
be treated as being company’s own act or state of mind, so as to create criminal 
liability in the company. The elements of an offence may be collected from 
the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate 
circumstances.”

Oleh karena perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior 
merupakan perbuatan dan sikap batin korporasi maka unsur-unsur 
kejahatan korporasi dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin 
beberapa pejabat senior korporasi.

Menurut Lord Morris, bahwa pejabat senior adalah orang tanggung 
jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari the directing mind 
and will of the company.209 Sedangkan Hakim Reid dalam perkara Tesco 
Supermarkets pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan 
hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur 
pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan 
fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.210 
Selanjutnya Viscount Dilhorne juga memberikan pendapat bahwa 
pejabat senior adalah:

“a person who is an actual control of the operations of a company or of part 
of them and who is not responsible to another person in the company for the 
manner in which he discharges his dutie in the sense of being under his orders, 

207 Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 44.
208Peter Gillies dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 146.
209Bruce Wardhaugh, 2014, Cartels, Markets and Crime: A Normative Justification 

for the Criminalisation of Economic Collusion, Cambridge University Press, Cambridge, 
pg. 63 dan Lord Morris dalam Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum 
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 234.

210Michael J. Allen, 2015, Textbook on Criminal Law, 13th Ed., Oxfrod University 
Press, Oxford, pg. 268.
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is to be viewed as being a senior officer” (pejabat senior adalah orang 
yang dalam kenyataannya memegang kontrol dalam operasional 
korporasi atau mereka yang merupakan bagian dari pemegang 
kontrol yang tidak bertanggung jawab kepada orang lain dalam 
korporasi).211

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior 
adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah 
korporasi dan bukan mereka yang melaksanakan perintah pejabat senior. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Denning berpendapat bahwa: 

“a company may in many ways be likened to a hukman body. It has a brain 
and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which 
hold the tools and act in accordance with direction from the centre. Some 
of the people in the company are mere servants and agents who are nothing 
more than hands to do the work and cannot be said represent the directing 
mind and will of the company, and control what it does. The state of mind 
of these managers is the state of mind of the company and is treated by the 
law as such.”212

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat beberapa persamaan antara 
korporasi dengan tubuh manusia, berkaitan dengan pusat atau otak 
dan organ yang melaksanakan perintah dari otak. Pada korporasi juga 
terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi dan 
para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur atau 
manajer. Sikap batin dan keinginan dari pegawai tersebut, tidak dapat 
dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dan keinginan dari direktur 
atau manajer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan 
dari korporasi, karena direktur atau manajer merupakan directing mind 
dari korporasi.213

Pada akhirnya dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana 
yang dibebankan kepada korporasi hanya memperhatikan dengan teliti 
siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional 
korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil 

211Barda Nawawi Arief, 2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 159.

212Michael Molan, 2001, Sourcebook on Criminal Law, Cavendish Publishing 
Limited, London, pg. 145. 

213Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 48.
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keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai 
kejahatan korporasi, semata-mata apabila kejahatan tersebut dilakukan 
oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat 
bertindak sebagai directing mind dari korporasi tersebut.214

2. teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious 
Liability)

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan 
salah yang dilakukan oleh orang lain (the legal responsibility of one person 
for the wrongful acts of another) vicarious liability sering diartikan sebagai 
“pertanggungjawaban pengganti”.215 Teori ini setidaknya bertolak dari 
doktrin:

a. Respondeat Superior, yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan 
menurut hukum pidana apabila agen korporasi melakukan 
kejahatan dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud untuk 
memberikan keuntungan terhadap korporasi.

b. Employment Principle, yakni majikan (employer) merupakan 
penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh maupun 
karyawan perusahaan.

c. The Delegation Principle, yaitu guilty mind para buruh maupun 
karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian 
kewenangan yang relevan.216

Selanjutnya menurut Peter Gilles memberikan pendapat berkaitan 
dengan vicarious liability:

“According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person 
may incur liability by virtue of atrribution to her or him of responsibility for 
the act, or state mind, or both the act and state of mind of another person. 
Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis 
for its imposition is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from 
a reading of the enacting provision in question, that this offence should be 

214Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 48.
215Widyo Pramono, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, 

Alumni, Bandung, hlm. 97. 
216Muladi dan Diwdja Priyatno, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 

Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 223-227.
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able to be commited vicariously as well as directly. I other words, not all 
offences may be commited vicariously, The courts have evolved a number of 
principle of specialist application in this context. One of them is the scope of 
employment principle.”217

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti, seseorang 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau 
perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini 
hampir seluruhnya diterapkan pada delik undang-undang. Maksud 
kehendak pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan 
baik secara vicarious maupun secara langsung. Tidak semua delik dapat 
dilakukan secara vicarious, di mana pengadilan telah mengembangkan 
beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus, antara lain 
melalui employment principle.218

Dalam employment principle, majikan adalah pihak yang paling utama 
bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh, sepanjang 
perbuatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Di Australia secara 
tegas dinyatakan bahwa the vicar’s criminal act (perbuatan dalam delik 
vicarious) dan the vicar’s guilty mind (kesalahan atau sikap batin jahat 
dalam delik vicarious) merupakan tanggung jawab majikan.219

Berbeda halnya dengan Inggris, a guilty mind hanya dapat dianggap 
menjadi tanggung jawab majikan apabila terdapat pendelegasian 
kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.220 
Dengan kata lain, menganut pelimpahan kewenangan secara delegasi. 
Pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang hanya untuk delik yang 
ditentukan oleh undang-undang (statutory offences) maka kesalahan 
(guilty mind) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada majikan.

Teori pertanggungjawaban pengganti ini didasarkan pada doktrin 
respondeat superior, di mana majikan dapat dibebani pertanggungjawaban 
atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang 

217Peter Gillies dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, 2012, Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 101.

218Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 37-38.
219Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 38.
220Barda Nawawi Arief, 2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 159.
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diberinya kuasa. Di samping itu, vicarious liability juga didasarkan pada 
prinsip employment principle, yaitu prinsip di mana majikan (employer) 
bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya. Pertanggungjawaban 
tersebut muncul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
pegawai atau karyawan yang merupakan lingkup pekerjaan atau 
jabatannya. Kondisi ini mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan 
akibat perbuatan pegawai dapat meminta pertanggungjawaban kepada 
majikan, asal dapat dibuktikan hubungan dan pertanggungjawaban atas 
kerugian tersebut.221

Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat tentang employment 
principle dalam kaitannya dengan vicarious liability sebagai berikut:

a. Suatu perusahaan, seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/
pengusaha, dapat bertanggung jawab untuk mengganti perbuatan 
yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban 
demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara 
vicarious.

b. Dalam hubungannya dengan “employment principle”, delik-delik ini 
sebagian besar atau seluruhnya merupakan “summary offences”, yang 
berkaitan dengan peraturan perdagangan.

c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, 
menjadi tidak relevan menurut doktrin ini karena majikan, baik 
sebagai korporasi maupun secara alami, tidak disyarakatkan 
harus selalu mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah 
pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum 
pidana.222

Dalam beberapa kasus, vicarious liability dapat dikenakan terhadap 
majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan 
instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan itu dipandang 
telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya. Oleh 
karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul 
sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior 
di dalam perusahaan. Walaupun pertanggungjawaban korporasi atas 

221Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 38-39.
222Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 236. 
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perbuatan yang dilakukan karyawannya hanya timbul pada delik yang 
dapat dilakukan secara vicarious, namun perusahaan tetap dapat dimintai 
pertanggungjawabannya sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam 
lingkup pekerjaannnya.223

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan teori vicarious 
liablity antaran lain terlihat dalam perkara tindak pidana perpajakan 
atas nama Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Swi alias Atak. Meskipun 
terdakwa dituntut secara perorangan dalam kapasitasnya sebagai tax 
manager Asian Agri Group dan pegawai Indosawit Subur, namun 
dipandang majelis hakim tidak serta merta menghapuskan tanggung 
jawab korporasi sebagai tempat terdakwa bekerja.224 Salah satu 
pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor: 2239K/Pid/2011, antara lain menyatakan:

“bahwa sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena mens 
rea dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk 
kepentingan dari korporasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau mens rea dari 14 
(empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung 
jawab individual liability dengan corporate liability harus diterapkan 
secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau 
doktrin vicarious liability diterapkan pertanggungjawaban pidana terhadap 
korporasi atas perbuatan yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung 
jawab, lagipula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara 
kolektif.”225

Pada satu sisi, doktrin vicarious liability tersebut dirasakan 
bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip 
keadilan. Hal ini dikarenakan pemidanaan tidak hanya cukup berupa 
perbuatan (act) terlaran saja melainkan juga harus ada kesalahan (state of 
mind), sehingga seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
karena telah melakukan perbuatan (commision) atau tidak melakukan 
(ommision) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut 
Boisvert, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin mens 

223Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 39-40.
224Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 40.
225Anonim, 2013, Yurisprudensi Putusan Penting (Landmark Decision) Tahun 2012 

dan 2013, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 187.
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rea, karena menganggap kesalahan manusia secara otomatis begitu 
saja diatributkan kepada pihak lain, yang tidak melakukan kesalahan 
apa pun.226

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan, 
apabila benar-benar dapat dibuktikan ahwa ada hubungan atasan 
bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan 
tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan antara  atasan 
dengan bawahan tersebut sudah cukup layak sebagai dasar untuk dapat 
membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu, harus juga 
dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak 
pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup 
pekerjaannya.227

Dwidja Priyatno menguraikan tentang bagaimana seseorang 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain 
dengan melakukan pembagian sebagai berikut: Pertama, ketentuan 
umum yang berlaku menurut common law, bahkan seseorang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan secara vicarious untuk tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya. Namun demikian, terdapat 
perkecualian bahwa dalam hal public nuisance dan criminal libel, seorang 
majikan bertanggung jawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun 
secara personal dan secara langsung tidak bersalah.228 Kedua, menurut 
undang-undang (statute law), vicarious liability dapat terjadi dalam hal: 
(1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (the 
delegation principle); (2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/
pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang 
sebagai perbuatan majikan (the servant’s act is the master’s act in law). Jadi 

226Boisvert dalam Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 
Op.Cit., hlm. 2.

227Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 41.
228Diwdja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, hlm. 102-103.
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apabila si pekerja sebagai pembuat materiel/fisik (auctor fisicus) dan 
majikan sebagai pembuat intelektual (auctor intellectualis).229

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal 
adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin tersebut telah 
diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang 
menyatakan: Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang 
dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang lain.230

Ketentuan tersebut merupakan penyimpangan terhadap asas tiada 
pidana tanap kesalahan (geen straf zonder schuld). Terdapat perluasan 
dalam hal pertanggungjawaban oleh seseorang terhadap mereka yang 
melakukan pekerjaan untuknya, di mana pekerjaan tersebut dilakukan 
atas perintahnya. Dengan demikian, seseorang dapat dibebankan 
pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahan orang lain yang 
bekerja atas perintahnyam walaupun ia tidak melakukan dan bersalah 
atas perbuatan tersebut.231

Undang-undang merupakan dasar pelaksanaan doktrin 
pertanggungjawaban pengganti. Apabila undang-undang tidak 
menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada orang lain melalui mekanisme pengganti 
(vicarious) maka seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban.

Maksud dan tujuan teori vicarious liability adalah sebagai faktor yang 
dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Majikan akan melakukan 
pengawasan ekstra atas pekerjaan buruh atau karyawannya yang dapat 
meminimalisir terjadinya tindak pidana karena apabila majikan dapat 
dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh 
atau karyawannya.

229Diwdja Priyatno, 2004, Op.Cit., hlm. 103.
230RUU KUHP dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum 

Pidana, Op.Cit., hlm. 90-91.
231Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 41-42.
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3. teori Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut 
undang-undang (Strict Liability)

Istilah strict liablity pertama kali dikemukakan oleh W.H. Winfield 
pada sekitar tahun 1926, yang ditulisnya dalam sebuah artikel 
berjudul “The Myth Of Absolute Liability”. Menurut Black’s Law 
Dictionary, istilah strict liability diartikan sebagai “a crime that does 
not require a mens rea element, such as speeding or attempting to carry a 
weapon aboard an aircraft”.232 Teori ini juga sering disebut dengan teori 
pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Strict liability merupakan 
salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi 
atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada 
korporasi tersebut. Menurut doktrin pertanggungjawaban mutlak ini, 
suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku 
tindak pidana tertentu, tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur 
kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian). Dengan kata lain, 
pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahkan dalam 
strict liability.233 E. Sefullah Wiradipradja berpendapat bahwa teori 
pertanggungjawaban mutlak atau no-foult liability or liability without 
foult atau juga dikenal dengan absolute liability atau strict liability, 
adalah tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya 
kesalahan. Atau dengan kata lain adalah suatu prinsip tanggung jawab 
yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk 
dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.234 Barda 
Nawawi Arief pun juga memberikan pendapat terkait penggunaan 
terminologi strict liability crime dan strict liability, apakah keduanya 
memiliki kesamaan atau tidak, sebagai berikut: Pertama, bahwa strict 
liability merupakan absolute liability. Alasan atau dasar pemikirannya 
ialah, bahwa dalam perkara strict liability seseorang yang telah 
melakukan perbuatan terlarang (actus reus), sebagaimana dirumuskan 
dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan 
apakah si pelaku mempunyai kesalahan (mens rea) atau tidak. Jadi 

232Bryan A. Garner, 2009, Black’s Law Dictionary, West, hlm. 2009.
233Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2017, Modul 

Tindak Pidana Korporasi, Kejaksaan RI, Jakarta, hlm. 22-23.
234Diwdja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, hlm. 107-108.
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seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan 
undang-undang harus/mutlak dapat dipidana. Kedua, bahwa strict 
liability bukan absolute liability, artinya orang yang telah melakukan 
perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum 
tentu dipidana.235

Mencermati berbagai pendapat tersebut, maka substansi teori strict 
liability adalah suatu prinsip pembebanan pertanggungjawaban pidana 
kepada korporasi, atas tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang 
bekerja pada korporasi. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana 
terhadap korporasi semata-mata didasarkan pada ketentuan undang-
undang, yaitu apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi 
kewajiban, kondisi, atau situasi tertentu yang ditetapkan oleh undang-
undang. Beberapa bentuk strict liability yang menjadikan korporasi 
melakukan suatu pelanggaran (companies offences), seperti halnya 
korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin ataupun melanggar 
syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan yang telah 
diberikan kepada korporasi tersebut. Bentuk pertanggungjawaban 
pidana terhadap korporasi tersebut, tanpa memerlukan pembuktian 
ada tidaknya unsur kesalahan, baik itu dalam bentuk kelalaian maupun 
kesengajaan.236

Bentuk pertanggungjawaban pidana tanap mempersoalkan ada 
tidaknya kesalahan dari pelaku tindak pidana (liability without fault), 
telah dikenal dalam hukum pidana Inggris, yang dikenal dengan strict 
liability crime.237 Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menurut 
konsepsi strict liability merupakan tanggungjawab mutlak (absolut 
liability).238

Dalam perkembangannya, penyebutan istilah strict liability sama 
dengan absolut liability sering kali dipersoalkan banyak pihak, yang 
setidaknya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pendapat.239 Pertama, 

235Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Press, 
Jakarta, hlm. 31-32.

236Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 32.
237Romli Atmasasmita, 1996, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, Mandar 

Maju, Bandung, hlm. 76.
238Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 33.
239Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Press, 

Jakarta, hlm. 31.
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strict liability merupaka absolute liability karena dasar pemikirannya 
bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus 
reus) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, mutlak harus 
dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan 
(mens rea) atau tidak. Intinya terletak pada perbuatan terlarang si 
pelaku yang dirumuskan dalam undang-undang, yang menjadikannya 
sebagai pelaku yang harus dipidana. Kedua, strict liability bukan absolute 
liability, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang 
menurut undang-undang belum tentu dapat dipidana. Pendapat ini 
didasarkan pemikiran bahwa untuk dapat dipidananya seseorang tidak 
cukup hanya didasarkan pada perbuatannya yang melanggar undang-
undang, melainkan harus juga mempertimbangkan faktor kesalahan 
(mens rea) dari si pelaku.240

Salah satu alasan utama yang melatarbelakangi teori strict liability, 
didasari pemikiran akan perlunya jaminan dipatuhinya peraturan 
perundang-undangan yang penting dalam manusia. Apabila seseorang 
dapat dipidana setelah dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur 
kesalahan meskipun nyata-nyata telah terjadinya pelanggaran terhadap 
udang-undang, maka dikhawatirkan akan dengan mudahnya orang 
melanggar undang-undang yang sangat esensial bagi terciptanya 
tertib sosial dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi pelanggaran 
terhadap undang-undang tersebut, akan menimbulkan bahaya sosial 
yang dapat mengguncangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, sehingga perlu segera menghukum, pelakunya tanpa harus 
membuktikan adanya unsur kesalahan.241

Pada sisi yang lain, sulitnya pembuktian terhadap adanya unsur 
mens rea dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan 
kesejahteraan sosial, merupakan pertimbangan lain akan perlunya 
pertanggungjawaban pidana secara ketat (strict liability). Dengan 
demikian, aparat penegak hukum dapat memproses dan memberikan 
sanksi terhadap pelaku yang telah terbukti secara nyata melanggar 
ketentuan undang-undang.242

240Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 33.
241Ibid., hlm. 34.
242Ibid., hlm. 34.
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Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggung-
jawaban ketat muncul berdasarkan undang-undang dalam arti hanya 
mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. 
Korporasi dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar 
atau tidak memenuhi kewajiban yang korporasi melanggar atau tidak 
memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang, sehingga 
merupakan pelanggaran kewajiban yang dikenal dengan istilah company 
offence, situational offence, atau strict liability offence.243

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka Ted Honderich 
mengemukakan beberapa alasan dari strict liability, yaitu:244

a.  sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana 
tertentu;

b.  sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk 
menghindari bahaya yang sangat luas;

c.  pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari strict liability bersifat 
pidana ringan.

Dalam hal ini, beberapa pelanggaran terhadap udang-undang yang 
mengakomodir konsepsi strict liability antara lain: Undang-Undang di 
Bidang Obat dan Makanan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-
Undang di Bidang Informasi Publik.245

Di negara-negara yang tergabung dalam common law system, konsepsi 
strict liability berlaku terhadap 3 (tiga) macam delik, yaitu: public nuisance 
(gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jiwa dan bau tidak 
enak), criminal libel (fitnah, pencemaran nama baik), dan contempt of court 
(pelanggaran tata tertib peradilan).246 Dalam hukum pidana Inggris, 
pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada 
pelanggaran ringan, seperti halnya pelanggaran terhadap lalu lintas dan 
ketertiban umum.

243Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 238 dan dalam Sutan Remi Sjahdeini, 2006, Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 78.

244Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Press, 
Jakarta, hlm. 68-69.

245Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 35.
246Barda Nawawi Arief, 1990, Op.Cit., hlm. 68-69.
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Penerapan strict liability dalam praktik penegakan hukum di 
Indonesia, terlihat pada persidangan pelanggaran lalu lintas. Mereka 
yang melanggar peraturan lalu lintas dan ditilang oleh polisi, 
selanjutnya atas kuasa penuntut umum mengajukan perkaranya ke 
pengadilan. Dalam hal ini Hakim dengan tidak mempertimbangkan 
alasan atau faktor kesalahan para pelanggar, kemudian menjatuhkan 
hukuman denda yang eksekusinya dilaksanakan oleh penuntut 
umum.247

Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, telah mengadopsi konsepsi strict liability 
sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (1), yaitu: Bagi 
tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa 
seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-
unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.248 
Pemberlakuan konsepsi strict liability hanyalah terhadap tindak pidana 
tertentu, sehingga penerapannya tidak boleh sembarangan, harus 
dengan pembatasan dan penerapannya tidak meluas.

Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi, maka konsepsi strict 
liability dapat diterapkan atas tindak pidana tertentu yang tidak harus 
dibuktikan unsur kesalahannya (mens rea) dan yang telah ditetapkan 
dalam rumusan undang-undang. Persoalan yang perlu dicermati terkait 
penerapannya, apakah tindak pidana tertentu yang tidak mensyaratkan 
adanya unsur kesalahan dan telah ditetapkan oleh undang-undang 
tersebut sudah cukup memadai untuk dapat mengakomodasi sekian 
banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai aspek 
kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki mens 
rea, karena korporasi itu sendiri tidak memiliki sikap kalbu. Korporasi 
tidak dapat melakukan tindak pidana melainkan orang-orang yang 
bertindak untuk dan atas nama korporasi, dalam hal ini pengurus atau 
pegawai yang memperoleh kewenangan untuk melakukan perbuatan 
hukum korporasi.249

247Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 35.
248RUU KUHP dalam Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan 

Hukum Pidana, Prenada Media, Jakarta, hlm. 90-91.
249Asep N. Mulyana, Op.Cit., hlm. 36.
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Negara Belanda yang sudah tidak memberlakukan lagi pertanggung-
jawaban yang didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban mutlak. Di 
Belanda, pertanggungjawaban mutlak tersebut dikenal dengan istilah 
leer van materielle feit atau fait materielle yang hanya diberlakukan terhadap 
tindak pidana yang berupa pelanggaran. Seiring dengan perkembangan 
hukum itu sendiri, penerapan pertanggungjawaban mutlak ditiadakan 
dengan Arrest Susu Tahun 1916 dari Mahkamah Agung Belanda (H.R. 
Netherland).250

Penerapan pertanggungjawaban yang didasarkan pada pertanggung-
jawaban mutlak itu sendiri pada kenyataannya sudah dilakukan di 
Indonesia. Misalnya saja dalam pelanggaran lalu lintas. Para pengendara 
kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas akan langsung 
dikenakan tilang oleh polisi lalu lintas dan akan disidang di pengadilan. 
Di pengadilan itu sendiri, putusan atas pelanggaran tersebut tidak 
akan mempertimbangkan alasan atau faktor kesalahan dari pelanggar 
karena yang menjadi pertimbangan utama adalah perbuatan pelanggaran 
peraturan lalu lintasnya. Selain diterapkan untuk pelanggaran yang 
ringan, strict liability dan vicarious liability juga dapat diterapkan terhadap 
korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas pelanggaran 
hukum yang dilakukan terhadap kepentingan masyarakat umum.

Dalam konteks ius constituendum, Rancangan Undang-Undang KUH.
Pidana Tahun 2006 telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban strict 
liability tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dari RUU 
KUH.Pidana 2006, yaitu: “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang 
dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata 
karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa 
memperhatikan adanya kesalahan”.

Ketentuan tersebut di atas hanya berlaku untuk tindak pidana 
tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelaku tindak 
pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan 
terlebih dahulu adanya kesalahan (mens rea) ketika perbuatan (actus 
reus) dilakukan. Pemberlakuan ketentuan strict liability terhadap tindak 
pidana tertentu saja adalah sudah tepat, karena penerapannya tidak 

250Sutan Remi Sjahdeini, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Grafiti 
Pers, Jakarta, hlm. 80.
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boleh sembarangan melainkan harus dengan pembatasan, sehingga 
penerapannya tidak meluas.

Mengenai pertanggungjawaban mutlak itu sendiri dalam kaitannya 
dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban 
atas tindak pidana tertentu yang tidak harus dibuktikan unsur 
kesalahannya (mens rea), yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
Masalah yang perlu diperhatikan terkait penerapannya adalah apakah 
tindak pidana tertentu yang tidak mensyarakatkan adanya unsur 
kesalahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Masalah yang 
perlu diperhatikan terkait penerapannya adalah apakah tindak pidana 
tertentu yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang tersebut sudah dapat mengakomodasi 
sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai 
aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki 
mens rea, karena korporasi itu sendiri tidak memiliki sikap kalbu. 
Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, melainkan orang-
orang yang bertindak untuk dan atasnama korporasi, dalam hal ini 
pengurus atau pegawai yang memperoleh kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum korporasi.

Mencermati akan konsepsi strict liability dan vicarious liability 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka setidaknya penerapan 
doktrin tersebut harus memperhatikan:251

a.  Doktrin strict liability maupun vicarious liability hendaknya hanya 
diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya 
ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas.

b.  Doktrin strict liability maupun vicarious liability dapat diterapkan 
terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terhadap 
perundang-undangan yang mengatur kepentingan umum ataupun 
masyarakat, seperti halnya Undang-Undang di Bidang Perlindungan 
Makanan dan Minumam, Undang-Undang di Bidang Kesehatan 
maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup.

c.  Doktrin strict liability maupun vicarious liability merupakan landas 
pijak untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

251Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 
Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 94.
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kejahatan yang telah menderitakan korban, sesuai dengan adagium 
“res ipsa loquitor” yakni fakta sudah berbicara sendiri.

d.  Doktrin strict liability maupun vicarious liability juga dapat diterapkan 
terhadap korporasi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap 
kepentingan masyarakat umum.

Untuk menjadi subjek hukum maka korporasi harus berbadan 
hukum. Mengenai perwujudan badan hukum sudah berabad-abad 
lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para 
ahli hukum. Selama belum dapat diketemukan suatu pandangan dan 
pendapat yang tepat dan benar di dalam metode dari bentuk-bentuk 
pengertian umum dan dalam nilai bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan bagi tafsiran peraturan-peraturan undang-undang pada 
khususnya, selama itu pula akan tetap merupakan perjuangan pendapat. 
Hal ini dapat kita lihat, betapa banyaknya teori-teori mengenai badan 
hukum.

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan 
hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu 
sama lain berbeda-beda sebagai berikut:252

(1) Teori Fiksi

 Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). 
Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di Negeri Belanda 
dianut oleh Opzomer, Diephuis, Land dan Houwing serta Langemeyer. 
Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. 
Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya 
tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan 
sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum 
seperti manusia. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya 
manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam 
bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan 
sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek 
hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat 

252Chaidir Ali, 1991, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hlm 31-37; Ali Rido, 
Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, 
Wakaf, Alumni, Bandung, 2004, hlm 7-10; Riduan Syahrani, Op.Cit, hlm. 55-57; 
Salim HS, Op.Cit., hlm 29-31; Titik Triwulan Tutik, Op.Cit., hlm 48-50.
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melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah 
manusia sebagai wakil-wakilnya. Sehingga badan hukum bila 
akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya yaitu alat-alat 
perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu 
perseroan terbatas atau korporasi.

(2) Teori Kekayaaan Bertujuan

 Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek 
hukum. Namun ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan 
kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. 
Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan 
tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan 
hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk/
subjectloos). Di sini yang penting bukan siapakah badan hukum 
itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. 
Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, 
tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau 
bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Adanya 
badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan 
badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta 
kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban 
kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/
kewajiban dengan begitu ia sebagai subjek hukum (subjectum juris). 
Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang 
yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang 
bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; 
Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), dan sebagainya. Teori ini juga disebut ajaran 
Zweckvermogen, destinataristheorie atau leer van het doelvermogen. 
Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz (sarjana 
Jerman) dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda.

(3) Teori Organ

 Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-
1921), pengikut aliran sejarah dan di Negeri Belanda dianut oleh 
L.G.Polano. Ajarannya disebut leer der volledige realiteit ajaran realitas 
sempurna. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, 
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menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum 
yaitu ’eine leiblichgeistige Lebensein eit’. Badan hukum itu menjadi 
suatu ’verbandpersoblich keit’ yaitu suatu badan yang membentuk 
kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan 
tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti 
manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan 
mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu 
ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah 
kehendak dari badan hukum. Badan hukum itu bukan abstrak 
(fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Tetapi badan 
hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-
sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan 
sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, 
anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai 
organ (pancaindra) dan sebagainya. Dengan demikian, menurut 
teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi 
benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) 
yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme 
yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan 
badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu 
’verband personlichkeit yang memiliki gesamwille’. Berfungsinya badan 
hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum 
tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap 
perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

(4)  Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theory)

 Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana 
Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori 
ini adalah Marcel Pleniol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), 
kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan 
Apeldoorn. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada 
hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. 
Kekayaan badan hukum adalah milik (eigendom) bersama seluruh 
anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan 
suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan 
badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu 
konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu 
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yang abstrak. Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang 
dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum, yaitu:

a.  manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;

b.  anggota-anggota badan hukum; dan

c.  mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

(5)  Teori Kenyataan Yuridis

 Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan 
dianut oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan de heersende 
leer. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, 
konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi 
suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai 
teori kenyataan sederhana (eenvoudige realiteit), karena menekankan 
bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan 
manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut 
teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama 
riilnya dengan manusia. Dengan kata lain, menurut teori ini badan 
hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, 
yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan 
hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai 
contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan 
sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, 
tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di 
Indonesia menentukan demikian (vide Pasal 18 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang). 

Menurut Chaidir Ali, teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya 
dapat dihimpun dalam 2 (dua) golongan yaitu:253

(1)  Teori yang berusaha ke arah peniadaan persoalan badan hukum, 
antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada 
orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya 
berhak. Termasuk golongan ini ialah teori organ, teori kekayaan 
bersama.

253Chaidir Ali, Op.Cit., hlm 30.
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(2) Teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan 
hukum, ialah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, teori 
kenyataan yuridis.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-
beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori 
itu sependapat bahwa badan-badan hukum dapat berkecimpung 
dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa 
pengecualian.

Dengan demikian, untuk membedakan pertanggungjawaban 
korporasi dan badan hukum dengan pertanggungjawaban manusia 
atau orang harus dimaknai bahwa korporasi dan badan hukum tidak 
memiliki mens rea (niat jahat) dan actus reus berupa atribusi fisik untuk 
melakukan perbuatan sehingga korporasi dan badan hukum melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum melalui pengurusnya yang melakukan 
perbuatan oleh, untuk, dan atas nama korporasi dan badan hukum. 
Dilakukan oleh korporasi dan badan hukum bermakna korporasi dan 
badan hkuum sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya antara 
lain pengurus badan usaha atau korporasi yang melakukan perbuatan 
hukum tersebut oleh karena jabatannya. Dilakukan untuk korporasi 
dan badan hukum bermakna korporasi dan badan hukum dinyatakan 
sebagai pelaku oleh karena korporasi dan badan hukum menerima 
tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, 
maksud atau badan usaha menerima perbuatan hukum tersebut yang 
dilakukan oleh pengurus korporasi dan badan hukum. Dilakukan atas 
nama korporasi dan badan hukum berarti korporasi dan badan hukum 
sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh pengurus 
korporasi dan badan hukum. Korporasi dan badan hukum mendapatkan 
manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus 
korporasi dan badan hukum. 

Political corruption act atau perbuatan korupsi yang dilakukan 
oleh anggota-anggota partai politik untuk keuntungan partai politik 
merupakan perbuatan melawan hukum sehingga membawa akibat 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena 
menimbulkan akibat yang bertentangan dengan undang-undang 
tersebut maka partai politik sebagai badan hukum dapat dimintai 

DUMMY



Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah88

pertanggungjawaban hukum baik itu pidana maupun pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi.

g. teori hukum Progresif
Lahirnya hukum progresif dilatarbelakangi oleh hukum responsif, 
sehingga untuk mendalami hukum progresif maka terlebih dahulu 
wajib mengetahui hukum responsif. Istilah hukum yang responsif 
dipopulerkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di dalam karya 
mereka yang berjudul “Law and Society in Transition towards Responsive 
Law”. Istilah tersebut digunakan mereka berdua sebagai kritik 
terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan 
mengesampingkan realitas. Dalam pandangan Nonet dan Selznick 
(sebagaimana dikemukakan oleh Robert A.Kagan di dalam pengantar 
edisi terbaru karya Nonet dan Selznick tersebut) hukum sering kali 
tampil membatasi dan sangat rigid (constricting and rigid).254 Sifat 
hukum yang demikian itu disebabkan selama ini teori-teori hukum 
dibangun secara khas, di atas teori-teori tentang otoritas yang bersifat 
implisit.255 

Nonet dan Selznick mengemukakan bahwa untuk menjadi 
responsif sistem itu perlu terbuka dalam banyak hal dan perlu 
mendorong partisipasi. Menurut perspektif ini, pembangkangan politik 
perlu dihadapi dengan sikap toleran dan dengan kesediaan untuk 
merundingkan landasan baru bagi otoritas. Dengan sikap keterbukaan 
tersebut, garis pemisah antara politik dan hukum tidaklah tegas. 
Setidaknya akan terjadi persentuhan antara advokasi dan keputusan 
hukum dengan kebijakan publik yang kontradiktif. Nonet dan Selznick, 
mengkualifikasi perspektif itu sebagai pandangan berisiko tinggi tentang 
hukum dan ketertiban.256 Sebagai jalan keluar mengatasi carut marut 

254Robert. A. Kagan, Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet 
dan Philip Selznick, 2001, Law and Society in Transition Towards Responsive Law, 
Transcation Publishers, New Jersey, pg. 8.

255Sebagai contoh, sebelum mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara terlebih dahulu seorang mahasiswa hukum dikenalkan kepada 
teori-teori kedaulatan. Kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Nonet dan 
Selznick dengan otoritas itu adalah kedaulatan.

256Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2001, Law and Society in Transition Towards 
Responsive Law, Transcation Publishers, New Jersey, pg. 7-8.

DUMMY



Bab 2 | Identifikasi Teoretis 89

hukum yang demikian, Nonet dan Selznick mengajukan sebuah tawaran 
yang mengintegrasikan pemahaman hukum dengan perspektif sosial 
untuk: (1) mempertegas pentingnya hukum dan (2) mencari alternatif 
lain selain dari pemaksaan dan penindasan.257

Raison d’etre dari hukum responsif adalah bagaimana hukum 
mampu merespons kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum responsif, 
dengan menggunakan analisis Roscoe Pound, berangkat dari logika 
yang berlawanan dari hukum represif atau otonom. Teori Pound, 
sebagaimana dikutip oleh Nonet dan Selznick, mengenai kepentingan-
kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk 
mengembangkan suatu model hukum yang responsif.258 Penjelasan Lloyd 
of Hamstead berikut kiranya dapat membantu kita memahami apa yang 
sesungguhnya dimaksudkan oleh Pound dan para pendukungnya dari 
aliran sociological jurisprudence mengenai hukum:

“Further, sociological jurist tend to be skeptical of the rules presented in the 
textbooks and concerned to see what really happens, “the law in action”. 
Sociological jurist also tend to espouse relativism. They reject the belief of 
naturalism that an ultimate theory of values can be found; they see reality as 
socially constructed with no natural guide to the solution of many conflicts. 
Sociological jurist also believe in the importance of harnessing the techniques 
of the social sciences, as well as the knowledge called from sociological 
research, towards the erection of a more effective science of law. Lastly, there 
is an abiding concern with social justice…”259

Lebih lanjut, Nonet dan Selznick mengemukakan bahwa lembaga 
responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber 
pengetahuan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk bisa 
memperoleh sosok seperti itu, tegas keduanya, sebuah institusi 
memerlukan sebuah panduan ke arah tujuan. Tujuan tersebut 
menetapkan standar untuk mengkritisi praktik yang sudah mapan dan 
oleh sebab itu dapat membuka jalan untuk melakukan perubahan.260

257Ibid., hlm. 10.
258Ibid., hlm. 83.
259Lord Lloyd of Hamstead, 1985, Introduction to Jurisprudence, Steven and Sons, 

London, hlm. 548-549.
260Philippe Nonet dan Philip Selznick, Op.Cit., hlm. 87.
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Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berpendapat bahwa 
yang menjadi masalah di dalam pembangunan hukum itu, terlebih 
dalam pembentukan hukum, adalah menentukan batas keterbukaan. 
Dengan mengutip pendapat Nonet dan Selznick, menurut L.M. Gandhi, 
ketegangan antara keterbukaan dan integritas merupakan masalah 
sentral dalam pembangunan hukum. Gandhi berkesimpulan bahwa 
hukum yang berusaha mengatasi ketegangan itu disebut responsif, 
yaitu hukum yang mampu menunjukkan kesanggupannya beradaptasi 
secara bertanggung jawab. Dalam kaitan itu, Gandhi membedakan 
hukum responsif dengan hukum yang terbuka dan adaptif.261 Gandhi 
berpendapat bahwa pencaharian materi hukum responsif dilakukan 
dengan menggunakan tiga asas, yaitu harmonisasi, keadilan dan sesuai 
tujuan, serta kepastian hukum.262

Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan 
teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang 
dikatakan Jerome Frank (1889-1957) tujuan utama kaum realis hukum 
adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap 
kebutuhan-kebutuhan sosial.263 Suatu hukum yang responsif masih harus 
diperjuangkan dalam tataran implementasi, agar tidak bertentangan 
dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum 
progresif terutama dalam implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat 
erat antara hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum di satu 
sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat 
dan di lain sisi lebih berani dan maju dalam penegakannya terutama oleh 
aparatur penegak hukum. Agar terwujudnya suatu penegakan hukum 
yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif. Atas dasar itulah 
Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif.

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum 
untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka kehadiran hukum 
bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih 
luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam 

261Ibid.
262Ibid., hlm. 17.
263Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia, 

Bandung, hlm. 83. 
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hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia 
yang dipaksa-paksa masuk ke dalam skema hukum.264 Dalam konteks 
hukum progresif di mana manusia berada di atas hukum, hukum hanya 
menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia. 
Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut 
dan ada secara otonom, sehingga dalam penegakan hukum, penegak 
hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atau hati nurani yang 
menyuarakan kebenaran.265 Oleh karenanya, manusia yang menjadi 
fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak 
menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang yang 
progresif.266 Hukum merupakan institusi yang secara terus menerus 
membangun dan mengubah dirinya menuju ke tingkat kesempurnaan 
atau yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini dapat diverifikasi 
kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian pada rakyat. 
Inilah esensi hukum selalu dalam proses menjadi, karena hukum 
tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia.267 Bahwa hukum 
progresif bertolak dari dua komponen basis hukum yaitu peraturan 
dan perilaku (rules and behavior). Hukum tidak bisa melepaskan diri 
dari cirinya yang normatif sebagai rules, tetapi hukum juga sebagai 
suatu perilaku (behavior).268

Mengingat hukum progresif bertumpu pada rules and behavior, 
maka penegak hukum tidak boleh terbelenggu oleh tali kekang rules 
secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam 
masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas 
nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh 
hanya membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang rules yang 
sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (out-ward), 

264Yudi Kristiana, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum 
Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 11.

265Ibid.
266Bernard L Tanya, “Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis”, dalam Moh. 

Mahfud MD, dkk., 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 
Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro dan Thafa Media, 
Yogyakarta, hlm. 39; lihat juga Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif: Sebuah 
Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. 

267Yudi Kristiana, Op.Cit., hlm. 11.
268Ibid.
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melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat 
keputusan-keputusan hukum.269

Mengingat hukum progresif bertumpu pada manusia, membawa 
konsekuensi pada pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam penegakan 
hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi 
ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-
terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan 
dapat diwujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang 
menurut Sajipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat 
bahagia.270

Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan 
berhenti pada “mengeja undang-undang” tetapi menggunakannya secara 
sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara 
sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka 
dan responsif terhadap tuntutan sosial.271

Hukum progresif bertumpu pada manusia, hal ini membawa 
konsekuensi pada pentingnya kreativitas penegak hukum. Kreativitas 
dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan 
hukum, mengatasi ketimpangan hukum, dan untuk membuat terobosan-
terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum guna mencapai tujuan 
kemanusiaan dari hukum inilah yang kemudian menjadikan tujuan 
hukum diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.272

Dilihat dari latar belakang kelahirannya sebagai bentuk 
ketidakpuasan dan kepratinan atas kualitas penegakan hukum di 
Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.273

Spirit pembebasan hukum progresif dirasa penting, karena 
berangkat dari realitas bahwa tipe, cara berpikir, asas dan teori 
hukum yang dikembangkan di Indonesia mencerminkan dominasi 
positivisme. Bahkan dalam penyelenggaraan administration of justice 
pun juga didominasi oleh positivisme. Berangkat dari realitas ini, 

269Yudi Kristiana, Op.Cit., hlm. 12.
270Ibid.
271Ibid.
272Ibid., hlm. 13.
273Ibid., hlm. 14.
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karena dipandang bahwa dengan model ini hukum dinilai belum 
berhasil menyelesaikan persoalan dalam pencapaian kesejahteraan 
manusia, maka kehadiran hukum progresif dimaksudkan untuk 
membebaskannya.274

Mengingat spirit hukum progresif adalah pembebasan dari tipe, 
cara berpikir, asas dan teori serta pembebasan atas penyelenggaraan 
the administration of justice, maka karakter hukum progresif yang tidak 
memandang hukum sebagai sesuatu yang absolute menjadi penting. 
Progresifitas juga dapat dilihat dari cara pandang terhadap hukum 
yang ditempatkan sebagai sesuatu yang terus untuk berproses (law as a 
process dan law in the making). Watak yang progresif ini ditandai dengan 
kepekaan terhadap perubahan sosial baik dalam lingkup lokal, nasional 
maupun global. Kepekaan terhadap perubahan ini dimaksudkan guna 
mengakomodasi terhadap perubahan hukum dan masyarakat. Watak 
progresif juga dapat dilihat dari penolakan terhadap status quo, manakala 
menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan 
rakyat. Status quo yang demikian menuntut adanya perlawanan dan 
pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap 
hukum, karena pembebasan jelas tidak mungkin terjadi, manakala masih 
memandang hukum sebagai sesuatu yang absolut, tidak peka terhadap 
perubahan, dan berpihak kepada status quo.275

Dalam mengubah keadaan dan membebaskan diri dari krisis fungsi 
dan legitimasi cara berhukum yang status quo (yang mengedepankan 
rules dan teksrual), hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah 
postulat progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan 
sebaliknya. Hukum adalah alat bagi manusia untuk memberi rahmat 
kepada dunia dan kemanusiaan; (ii) Pro-rakyat dan pro-keadilan. 
Hukum itu harus berpihak pada rakyat, dan keadilan harus didudukkan 
di atas peraturan; (iii) hukum progresif bertujuan mengantarkan 
manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan; (iv) Hukum progresif 
menekankan hidup baik sebagai dasar berhukum; (v) Hukum progresif 
berwatak responsif, yakni hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan 
di luar narasi tekstual hukum itu sendiri (berupa mengabdi kepada 

274Ibid., hlm. 14.
275Ibid., hlm. 14-15.
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manusia dan kesejahteraan); (vi) Hukum yang berhati nurani; (vii) 
Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha 
mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.276

Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam 
tataran implementasi, agar tidak bertentangan dengan keadilan dan 
dimensi hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan suatu hukum progresif 
terutama dalam implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat erat 
antara hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum di satu sisi 
mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan 
di lain sisi lebih berani dan maju dalam penegakannya terutama oleh 
aparatur penegak hukum. Agar terwujudnya suatu penegakan hukum 
yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif. Spirit pembebasan 
terhadap aturan hukum yang rigid bersifat an sich dengan mengutamakan 
kepentingan rakyat merupakan ciri utama dalam hukum progresif. 

Realitas perbuatan korupsi yang mengakar dalam budaya koruptif 
yang dilakukan anggota-anggota partai politik yang merugikan rakyat 
diimbangi perasaan masyarakat yang buruk terhadap perbuatan anggota-
anggota partai politik tersebut menuntut adanya suatu langkah responsif 
berupa political will dari pemegang kekuasaan untuk membubarkan 
partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk 
kepentingan partai politik dan partai politik menerima hasil tindak 
pidana korupsi tersebut di Mahkamah Konstitusi. 

Keberlakuan Pasal 68 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan MK yang menyatakan pemerintah sebagai satu-satunya 
legal standing pemohon dapat menugaskan Jaksa Agung melalui surat 
kuasa dengan hak substitutif juga dapat menugaskan Jaksa Pengacara 
Negara untuk mewakili pemerintah dalam perkara pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi harus direspons dengan dibuatkannya 
petunjuk (guidence) tentang pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara 
pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi tersebut di internal 
Kejaksaan maupun penegasan kewenangan yang meresponsif realitas 

276Bernard L. Tanya, “Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis” dalam Moh. 
Mahfud MD, dkk., 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 
Konsorsium Hukum Progreif Universitas Diponegoro dan Thafa Media, Yogyakarta, 
hlm. 39-40; lihat juga Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum 
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. 
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perbuatan tindak pidana korupsi dalam tubuh partai politik tersebut 
dalam tingkat peraturan perundang-undangan. Begitu banyaknya 
political corruption act yang merugikan keuangan dan perekonomian 
negara, merusak tatanan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, 
serta merusak ideologi bangsa harus direspons dengan mengajukan 
permohonan pembubaran partai politik tersebut demi terciptanya 
keadilan serta keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.
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a. sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi republik 
indonesia

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari 
perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk 
hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review.277 Perdebatan tentang 
judicial review telah dinilai oleh para the founding fathers bangsa Indonesia 
sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia ketika Soepomo dan 
Muhammad Yamin memperbincangkan rancangan konstitusi Republik 
Indonesia.278 Pada rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya BPUPKI) untuk mempersiapkan 
Undang-Undang Indonesia, Soepomo dan Muhammad Yamin sempat 

277Istilah judicial review terkait dengan istilah Belanda “toetsingsrecht”, tetapi 
keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. Toetsingsrecht 
bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan 
pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam 
konsep judicial review secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental 
sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, 
istilah judicial review juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti 
legislative review, constitutional review, dan legal review. Dalam konteks judicial review 
yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai constitutional 
review karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-
Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konpress, Jakarta, hlm. 6-9.

278Sri Sumantri, 1997, Hukum Uji Materiel, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 
hlm. 71-72.
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mewacanakan perlu tidaknya pembentukan pengadilan spesial di luar 
Mahkamah Agung.279

Dalam salah satu rapat BPUPKI, Prof. M. Yamin pernah menggagas 
lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul di 
bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil 
atau constitutional disputes.280 Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, 
telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu 
diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun, Prof. 
Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD 
yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politica 
dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki 
pengalaman judicial review.281 Dalam rapat besar BPUPKI pada 15 Juli 
1945, ia mengatakan bahwa pembentukan sebuah pengadilan spesial 
yang khusus menangani konstitusi belumlah diperlukan. Alasannya, 
menurut Prof. Soepomo, Indonesia belum memiliki banyak ahli yang 
dapat mengisi jabatan itu. Untuk mengetahui apa dan bagaimana 
argumen Prof. Soepomo menanggapi gagasan dibentuknya pengadilan 
spesial yang diusulkan Prof. Yamin, berikut kami kutipkan pernyataan 
selengkapnya sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Laica Marzuki: 
“Kecuali itu Paduka Tuan Ketua. Kita dengan terus terang akan mengatakan, 
bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman 
dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat pula bahwa di Austria, di Ceko 
Slowakia, dan Jerman waktu Weimar bukan Mahkamah Agung, akan tetapi 
pengadilan spesial, Constitutioneel Hof, yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita 
harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus 
menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi buat negara yang muda, 
saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu”. Menurut pendapat 
Laica, pernyataan dari Prof. Soepomo ditafsirkan sebagai penangguhan 
pembentukan pengadilan konstitusi, dan bukan penolakan. Demikian 
disampaikan Laica dalam buku “Merambah Pembentukan Mahkamah 

279Agung Nadhi Nurcahyanto, Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi 
Indonesia Sebagai Pengawal Kosntitusi.pdf. hlm. 5.

280https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8499/mahkamah-
konstitusi-58-tahun-yang-lalu, diakses tgl. 23 Februari 2019.

281Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 
I, Yayasan Prapanca, Jakarta, hlm. 341-342.
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Konstitusi di Indonesia” yang diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum 
Nasional (KRHN). Argumen dari Prof. Soepomo tersebut tampaknya 
mengakhiri perdebatan mengenai pembentukan pengadilan konstitusi. 
Sejarah mencatat bahwa tanggal 15 Juli 1945 merupakan sidang terakhir 
yang diselenggarakan BPUPKI. Hasil sembilan hari sidang BPUPKI 
kemudian disahkan sebagai UUD Sementara (UUDS) oleh Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.282

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
(selanjutnya disebut RIS), judicial review pernah menjadi salah satu 
wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara 
Bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, 
dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada 
lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang 
sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah 
bersama DPR.283

Pada masa Orde Baru, konsep judicial review dicoba dirintis dan 
diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Ketetapan 
Majelis Perwakilan Rakyat Nomor: III/MPR/1978 tentang Kedudukan 
dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau 
Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.284 Namun, 
kesemuanya masih jauh dari memadai karena hanya mengatur tentang 
uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.285

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai 
dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 
MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja 

282https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8499/mahkamah-
konstitusi-58-tahun-yang-lalu, diakses tgl. 23 Februari 2019.

283Sri Soemantri, 1986, Hak Menguji Material di Indonesia, Alumni, Bandung, 
hlm. 25.

284Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, hlm. 24-25.

285Ulin Najihah, 2008, Penerapan Sistem Pembuktian di Mahkamah Konstitusi, 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 22.
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MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara 
mengenai konstitusi pada bulan Maret-April Tahun 2000. Ide ini belum 
muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada 
satupun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (selajutnya disebut 
MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya para anggota MPR sangat 
terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun 
demikian, pada sidang tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, 
rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa 
beberapa alternatif dan belum final.286

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan 
diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (constitutional court) dalam 
amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, 
dan Pasal 7B UUD 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 
November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan 
salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern 
yang muncul di abad ke-20.287

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam 
rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR 
menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah 
Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III 
Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan 
Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai 
Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR 
dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut UU 24/2003) pada tanggal 13 Agustus 2003 dan 
disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).288

286Bambang Sutiyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kuasaan 
Kehakiman di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6 Desember 2010, hlm. 
27-28.

287http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2, diakses tgl. 
23 Februari 2019.

288Bambang Sutiyoso, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kuasaan 
Kehakiman di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6 Desember 2010, hlm. 28.
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Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden 
melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik 
hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan 
pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara 
pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah 
Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah 
Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 
yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi 
sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan 
UUD 1945.289

Substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi 
menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka 
menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai 
dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan 
negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman 
kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir 
ganda terhadap konstitusi.290

Secara doctrinal, pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam 
pandangan para ahli hukum dilatarbelakangi oleh beberapa faktor 
yaitu:291

1.  Pada tingkat internasional, perkembangan politik di negara yang 
tengah mengalami proses transisi politik pada periode 1990-an. 
Korea Selatan, Afrika Selatan dan Ceko merupakan contoh negara 
yang telah mengakomodasi pembentukan Mahkamah Konstitusi 
dalam konstitusinya dan pada sistem kekuasaannya. Alasan utama 
berbagai negara itu membentuk Mahkamah Konstitusi adalah agar 
nilai-nilai dasar konstitusi dapat dijamin konsistennya dan adanya 
mekanisme yang memungkinkan terjadinya kontrol terhadap 

289http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2, diakses tgl. 
23 Februari 2019.

290Vide Penjelasan Umum UU 24/2003.
291A. Baso Ence, Iriyanto, 2008, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas 

Mahkamah Konstitusi, PT Alumni, Makassar, hlm. 112.
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kekuasaan agar tidak mengingkari nilai dasar yang diatur dalam 
konstitusi.292

2.  Pada aras nasional, setidaknya ada tiga hal panting yang menjadi 
dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 293

a.  Ada lack of authority, karena dalam sistem hukum di Indonesia 
belum ada mekanisme yang mengatur limitatif soal hak uji 
materiil (undang-undang terhadap konstitusi). Oleh karena 
itu, berbagai undang-undang yang bertentangan dengan 
konstitusi tidak pernah bisa dipersoalkan.

b.  Ada fakta politik terjadinya konflik kelembagaan antara 
lembaga kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu 
pemberhentian dan pengangkatan kepala kepolisian Republik 
Indonesia dan pengangkatan ketua Mahkamah Agung.

c.  Adanya pandangan bahwa Mahkamah Agung tidak sepenuhnya 
mampu menjalankan berbagai kewenangan yang melekat pada 
dirinya, sehingga diperlukan lembaga lainnya untuk menangani 
berbagai soal ketatanegaraan lainnya di luar Mahkamah Agung.

Faktor ketiadaan mekanisme yang mengatur hak uji materiil 
undang-undang terhadap konstitusi dan faktor keberadaan Mahkamah 
Agung yang belum sepenuhnya menjalankan kewenangannya 
menjadi dasar kuat membentuk Mahkamah Konstitusi dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Ketiadaan mekanisme yang mengatur hak 
uji materiil undang-undang terhadap konstitusi dalam negara hukum 
ini patut dipersoalkan karena hal ini berkaitan dengan konsekuensi 
yang timbul jika ditemukan materi muatan undang-undang yang 
bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945).294

Sedangkan faktor sosiologis normatif, beberapa pertimbangan 
dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam UU 
24/2003 adalah:

292Nang Sri Darmadi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam 
Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II Nomor 
2 Mei-Agustus 2015, Universitas Sultan Agung, hlm. 263.

293A. Baso Ence, Op.Cit.
294A. Baso, Ence, Op.Cit., hlm. 112.
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a.  bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk 
mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, 
makmur, dan berkeadilan; 

b.  bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan 
konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur 
tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum 
acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Mahkamah Konstitusi.295

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.296 Mahkamah Konstitusi 
merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan.297

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam 
sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang 
tadinya tidak tersentuh (untouchable) oleh hukum, seperti masalah 
judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya 
yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen.

295Vide Konsideran Menimbang UU 24/2003.
296Vide Pasal 1 angka 1 UU 24/2003.
297Vide Pasal 2 UU 24/2003.
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b. Pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi republik 
indonesia

Dalam perkembangann bergulirnya amandemen, ide tentang 
pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respons positif dan 
menjadi salah satu agenda materi perubahan Undang-Undang Dasar 
yang diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melalui proses 
yang mendalam dan cermat, maka ide pembentukan Mahkamah 
Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) 
dan Pasal 24C UUD NRI 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga 
UUD 1945.298 

Constitutional norm lahirnya dan pembentukan Mahkamah Konstitusi 
di Indonesia ialah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Sedangkan 
formell gesetz sebagai landasan yuridis operasionalnya adalah dengan 
dibentuk dan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, mengamanatkan bahwa “Kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
Selanjutnya pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menegaskan Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji kewenangan lembaga 

298Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal 
Konstitusi Volume 1 Nomor 1 November 2012, hlm. 12.
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negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) juga menegaskan kewajiban 
Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Penegasan constitutional norm Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 
1945 tersebut kemudian lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali 
dalam formell gesetz yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk:

a.  menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

b.  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewe-
nangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

c.  memutus pembubaran partai politik; dan

d.  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.299

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan 
atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, 
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan sebagaimana dimaksud 
apabila Presiden terbukti melakukan: a) pengkhianatan terhadap negara 
adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur 
dalam undang-undang; b) korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana 
korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang; c) 
tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d) perbuatan tercela adalah 
perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil 

299Vide Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003.
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Presiden; e) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.300 
Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang 
bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah, 
yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan 
kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi 
didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 C Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa: “Penanganan sengketa 
hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh 
Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 
(delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan 
Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap 
sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dpaat ditempuh. Sifat 
final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini 
mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).301 Putusan 
Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.302

Selanjutnya, pengaturan hukum Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi 
karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan 
ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah 
Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan 

300Vide Pasal 10 ayat (2), (3) UU 24/2003.
301Vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003.
302Vide Pasal 47 UU 24/2003.
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Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat 
diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman 
Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.303

Selanjutnya pada tahun 2013, oleh karena Hakim Mahkamah 
Konstitusi Akil Mochtar diduga menerima suap yang notabene 
mencederai kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman sehingga Presiden merespons fakta negatif tersebut dengan 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi. Tindak Presiden tersebut layak untuk 
diapresiasi, karena dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk 
mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi 
akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian salah satu 
hakim konstitusi yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Mahkamah 
Konstitusi tersebut yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi karena menerima suap.304 Lebih lanjut dalam 
pertimbangan diundangkannya peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang tersebut adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan 
negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan 
dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang 
Dasar. Adapun materi perubahan dalam peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai syarat dan tata 
cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta 
pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi. 305 Selanjutnya, 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditegaskan 

303Vide Penjelasan UU 8/2011.
304Ni’matul Huda, Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 Desember 2013, 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 2.

305Vide Konsideran Menimbang huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
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dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Melihat pengaturan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi 
sebagai main state organ yang melaksanakan fungsi yudisial yang secara 
mayoritas menangani masalah politik diharapkan mampu bertindak 
responsif dan progresif melalui putusannya yang melihat tindak pidana 
yang bersifat extra ordinary crime yang bersifat terstruktur, sistematis, dan 
masif termasuk budaya koruptif yang dipraktikkan oleh partai politik 
melalui anggota-anggota partainya merupakan perbuatan yang menjadi 
alasan partai politik dibubarkan.
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a.  Kedudukan Kejaksaan Dalam undang-undang Dasar 
negara republik indonesia tahun 1945

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan 
lain berdasarkan undang-undang. Tidak satu pun negara yang tidak 
mengakui signifikan dan besarnya peran Kejaksaan yang dipimpin 
oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu 
negara demokrasi. Negara otoriter pun belum pernah diberitakan ada 
yang meghapuskan kedudukan Kejaksaan. Dengan kata lain, negara-
negara diktator pun membutuhkan Kejaksaan, baik demi memperkuat 
legitimasi kekuasaannya maupun demi menegakkan hukum dan 
peraturan perundang-undangan.306

Secara normatif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai constitutional norm tidak menyebutkan 
secara eksplisit kedudukan Jaksa Agung maupun Kejaksaan. Melainkan 
menyebutkan badan-badan penyelenggara peradilan yang lain yakni 
Mahkamah Agung dan Kepolisian secara eksplisit dalam UUD 1945. 

UUD 1945 hanya mengatur secara implisit dalam Pasal 24 ayat 
(3) UUD 1945 yang menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya 

306EQ. RM Surachmann & Jan S. Maringka, 2015, Eksistensi Kejaksaan Dalam 
Konstitusi di Berbagai Negara. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.

4 KejaKsaan
rePubliK inDonesia
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berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. 
Di dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
(selanjutnya disebut UU 48/2009) menyebutkan bahwa yang dimaksud 
“badan-badan kehakiman” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat 
dan Lembaga Permasyarakatan.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan 
agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah 
konstitusi. Sedangkan, eksistensi Kepolisian termuat dalam Pasal 30 
ayat (4) UUD 1945 perubahan kedua yang menyebutkan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakkan hukum. 

Dari hal tersebut nampak bahwa eksistensi Mahkamah Agung dan 
Kepolisian dijamin keberadaannya oleh konstitusi negara, yakni UUD 
1945. Eksistensi dari Kejaksaan RI dan jabatan Jaksa Agung hanya secara 
implisit disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan didukung 
oleh peraturan perundang-undangan yang derajatnya setingkat di bawah 
UUD 1945, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut menimbulkan 
pertanyaan tersendiri apakah fungsi penuntutan yang dijalankan 
oleh Kejaksaan kurang penting dibandingkan fungsi penyidikan oleh 
kepolisian dan fungsi pengadilan oleh Mahkamah Agung. Sembari 
penyidikan, penuntutan, pengadilan merupakan satu kesatuan sistem 
peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system).

Menyambung pertanyaan tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie, 
menyatakan “tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih 
penting daripada Kejaksaan Agung hanya karena ketentuan mengenai 
Kepolisian tercantum dalam UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai 
Kejaksaan Agung sama sekali tidak tercantum secara eksplisit dalam 
UUD 1945. Sejalan dengan prinsip negara hukum yang ditentukan oleh 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga Kejaksaan tersebut tetap dapat 
disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata 
negara (constitutional law) sehingga memiliki “constitutional importance” 
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seperti lembaga-lembaga lain yang keberadaannya disebut secara 
eksplisti dalam UUD 1945.307

Pengaturan lembaga Kejaksaan sendiri terakhir kali diatur dalam 
UU 16/2004 yang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2004 
menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan 
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan 
secara merdeka. Pasal 18 ayat (1) UU 16/2004 menyatakan Jaksa 
Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan 
yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang 
Kejaksaan. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 16/2004 
menyatakan Jaksa Agung adalah pejabat negara yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. Secara preskriptif, makna yang terkandung 
dalam rumusan-rumusan pasal tersebut menempatkan Kejaksaan dalam 
posisi dual obligation, yaitu Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang 
melaksanakan fungsi eksekutif bertanggung jawab kepada Presiden 
sebagai kepala pemerintahan dan Kejaksaan sebagai lembaga penegak 
hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 
serta kewenangan lainnya secara merdeka sebagai bagian dari fungsi 
yudikatif.308

Dengan demikian, kedudukan Kejaksaan dalam UUD 1945 saat ini 
menempatkan Kejaksaan sebagai constitusional importance yakni badan-
badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang 
diatur dalam undang-undang. Namun sayangnya, UU 16/2004 sebagai 
kesepakatan politik (resultante) menempatkan Kejaksaan dalam posisi 
yang ambigu dalam konsep pembagian kekuasaan dengan adanya dual 
obligation. 

Meresponsif keambiguitasan tersebut dan setelah mengakui 
perlunya pengaturan Kejaksaan dalam UUD 1945 terutama sehubungan 
dengan sistem peradilan pidana, hukum pidana lingkungan dan tindak 
pidana tertentu termasuk kasus-kasus ruang maya, Komisi Konstitusi309 

307Jimly Asshiddiqie dalam Indriyanto Seno Adji, Kejaksaan Agung dan 
Eksistensi Konstitusional, http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0406/22/
opini/1097980.htm diakses tanggal 30 Juli 2019.

308EQ. RM Surachmann & Jan S. Maringka, Op.Cit., hlm. 99 & 110.
309Komisi Konstitusi lahir pada tahun 2003 berdasarkan Ketetapan Majelis 

eksplisti?
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pada rapat pleno tanggal 6 Mei 2004 menegaskan usulan mencatumkan 
insitusi Kejaksaan dalam UUD 1945 dengan berdasarkan pendekatan 
sejarah dan perbandingan konstitusi, fakta empiris yang menunjukkan 
selain pengadilan, perlu dimasukkan lembaga-lembaga penegak hukum 
lain di antaranya lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945.310 Terdapat, 3 
(tiga) hal penting terkait wacana menempatkan Kejaksaan dalam UUD 
1945, sebagai berikut: 

1) konstitusi beberapa negara mencatumkan kedudukan Kejaksaan;

2) kemandirian fungsi Kejaksaan; serta 

3) prosedur pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden setelah 
mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).311

Sebagai realisasi dari keputusan rapat pleno tersebut, Komisi 
Konstitusi mengusulkan rumusan 4 (empat) pasal baru yakni Pasal 
24D, Pasal 24E, Pasal 24F, dan Pasal 24G. Salah satu pasal baru tersebut 
mengatur Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai berikut:

Pasal 24D
1) Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum yang 

melakukan penuntutan, bertindak sebagai pengacara negara, 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/MPR/2002 dengan tugas 
melakukan kajian secara menyeluruh terhadap UUD 1945, hasil amandemen 
yang dilakukan MPR RI sebanyak 4 (empat) kali yakni tahun 1999, 2000, 2001, 
dan 2002. Setelah terbentuk, dalam sidangnya tahun 2003, MPR mengeluarkan 
Keputusan Nomor: 4/MPR/2003 Tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan 
Keanggotaan Komisi. Komisi Konstitusi beranggotakan 31 (tiga puluh satu) pakar 
di mana 17 (tujuh belas) orang di antaranya berlatar belakang ilmu hukum seperti 
profesor hukum, ahli peneliti hukum, ahli perbandingan hukum, doktor hukum, 
magister hukum, sarjana hukum, bersama tokok masyarakat dari berbagai wilayah, 
sebagai hasil seleksi akhir dari 62 (enam puluh dua) orang yang terpilih melalui 
penyaringan semacam “fit and proper test” dari sebanyak 300-an (tiga ratusan) orang 
lebih. Lihat Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, 
Cet. 2, PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 137-38. Lihat 
juga Krisna Harahap, 2004, Konstitusi Republik Indonesia, Sejarah Proklamasi Hingga 
Reformasi, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 153-154.

310Komisi Konstitusi, 2004, Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif 
Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 
hlm. 76.

311EQ. RM Surachmann & Jan S. Maringka, Op.Cit., hlm. 12-13.
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dan dalam perkara tertentu dapat melakukan penyidikan 
menurut undang-undang;

2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

3) Susunan, kedudukan, dan kewenangan diatur dengan undang-
undang.

Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia pernah mengirim 
surat kepada Ketua Komisi Konstitusi melalui Surat Nomor: B-021/
A/C/04/2014 tanggal 30 April 2004 yang mengusulkan rumusan 
mengenai peran dan kedudukan Jaksa Agung dalam perubahan UUD 
1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal ….
1) Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara penegak 

hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan dan kewenangan-kewenangan lain berdasarkan 
undang-undang.

2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3) Susunan kedudukan dan wewenang Kejaksaan diatur menurut 

undang-undang.

Pencantuman Kejaksaan dalam UUD 1945 diharapkan memperkokoh 
kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang mempunyai double 
obligation yakni Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dan lembaga 
penegak hukum.

b. Kejaksaan sebagai lembaga Pemerintah
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, UU 16/2004 
menyatakan Kejaksaan sebagal lembaga pemerintah melaksanakan 
fungsi eksekutif. Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab 
tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, 
dan wewenang kejaksaan, adalah pejabat negara yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. Senada dengan kedudukan Kejaksaan 
sebagai lembaga pemerintahan tersebut, menurut Prof. Yusril Ihza 
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Mahendra,312 kedudukan Kejaksaan sebagai badan negara (staatorgan) 
dalam UUD 1945 pada dasarnya meneruskan apa yang telah diatur 
di dalam Indische Staatsregeling, yakni semacam undang-undang 
dasar negeri jajahan Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan 
Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Sementara secara 
administratif, baik Kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah 
Kementerian Kehakiman. Sehingga, dalam rapat Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Prof. Soepomo 
melaporkan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Kehakiman 
yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi pengadilan, 
Kejaksaan, penjara, nikah, talak, dan rujuk serta penanganan masalah 
wakaf dan zakat. Sedangkan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk 
menjalankan tugas dan wewenangnya, sepenuhnya didasarkan pada 
Herzeine Indonesich Reglement (HIR) yang diperluas dengan Regering 
Reglement Staatblaad 1922 Nomor 522. Dalam perkembangannya, 
Herzeine Indonesich Reglement (HIR) kemudian diubah menjadi Reglemen 
Indonesia yang diperbarui (RIB). Menyimak pemikiran para penyusun 
UUD 1945 di zaman pendudukan Jepang itu, rumusan tentang 
kekuasaan kehakiman ini tampat didominasi oleh pemilikiran Mr. 
Muhammad Yamin, seorang jusrist tamatan Rechts Hooge School yang 
memang banyak dipengaruhi oleh sistem yudikatif di Negara Belanda. 
Fokus perhatiannya adalah kemerdekaan badan-badan peradilan, dalam 
konsteks pengadilan, bukan keseluruhan sistem yang dikenal dalam 
teori criminal justice system yang muncul belakangan. Dalam pemikiran 
Mr. Muhammad Yamin, insititusi Kejaksaan ialah apa yang dikenal 
pada masa itu, baik dipraktikkan di Negera Belanda maupun di Hindia 
Belanda. Karena itu, dalam keseluruhan proses pembahasan UUD 
1945 tidak ada ruang untuk membahas kedudukan Kejaksaan. Bahkan 
kepolisian yang sebagian tugas dan kewenangannya juga berkaitan 
dengan peradilan juga tidak tidak disinggung dalam UUD 1945 

312Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung 
Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam 
buku Muhammad Tahir Azhary, 2012, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum 
Pidana dan Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 4. Lihat juga di 
https://parismanalush.blogspot.com/2014/09/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-
jaksa.html, diakses tanggal 30 Juli 2019.
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sebelum perubahan. Namun permasalahan tentunya menjadi berbeda 
tatkala pada tanggal 22 Juli 1960, Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 yang secara tegas 
memisahkan Kejaksaan dari Kementerian Kehakiman dan Mahkamah 
Agung. Menjadikan Kejaksaan sebagai intitusi yang berdiri sendiri 
dan merupakan bagian langsung dari kabinet. Inilah landasan hukum 
pertama yang menempatkan Kejaksaan sepenuhnya sebagai bagian 
dari ranah kekuasaan eksekutif. Kebijakan Presiden tersebut dalam 
perkembangannya diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan 
Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 15/1961). Walaupun 
dalam konsideran UU 15/1961 menyatakan Kejaksaan bukanlah alat 
pemerintah tetapi alat negara, namun dalam penjabarannya secara 
implisit menggambarkan bahwa Kejaksaan bukanlah bagian dari organ 
kekuasaan yudikatif, sebagimana Presiden telah mengangkat Menteri/
Jaksa Agung sebagai anggota kabinet. Manifesto Kejaksaan sebagai 
bagian dari kekuasaan eksekutif tetap dipertahankan pada saat UU 
15/1961 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya 
disebut UU 5/1991). Dalam konsideran UU 5/1991 tidak lagi 
menyebutkan Kejaksaan sebagai alat negara tetapi menyebutnya 
sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 
di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan 
penegak hukum dan keadilan. Sehingga terjadi pergeseran yang 
cukup penting dalam memandang institusi Kejaksaan, yakni dari 
“alat negara” menjadi “lembaga pemerintahan”. Manifesto normatif 
tersebut terakhir kali diikuti oleh UU 16/2004. Secara konsisten, pada 
Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 
Secara atributif, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan diberikan 
kewenangan oleh UU 16/2014 sebagai berikut:

Pasal 30
(2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan 

kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
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(3)  Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiatan: 
a.  peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c.  pengawasan peredaran barang cetakan; 
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 
e.  pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f.  penelitian dan pengembangan hukum serta statistik 

kriminal. 

Pasal 32
 Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang 

ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 
undang-undang. 

Pasal 33
 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina 

hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan 
serta badan negara atau instansi lainnya. 

Pasal 34
 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 

kepada instansi pemerintah lainnya. 

Kewenangan-kewenangan tersebut di atas merupakan kewenangan 
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi untuk ikut 
serta dalam pembangunan. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 merupakan 
kewenangan bagi Kejaksaan yang secara mandataris dengan surat 
kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah mewakili 
pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal yang terpenting 
dalam memosisikan diri sebagai wakil pemerintah maka Kejaksaan 
harus mampu melakukan analisis adanya kepentingan dan keterkaitan 
dengan potensi tindak pidana. Karena penanganan perkara tindak pidana 
oleh Kejaksaan haruslah dilaksanakan secara mandiri dan bebas dari 
intervensi mana pun. Kewenangan Kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (3) 
UU 16/2004 merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Kejaksaan sebagai 
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lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pasal 34 
UU 16/2004 merupakan perwujudan Kejaksaan sebagai penasihat 
hukum pemerintah dengan cara memberikan pendapat hukum terkait 
permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah. Sebagaimana dalam 
ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU 16/2004, dalam pelaksanaan 
tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah tersebut 
harus saling berkoordinasi dengan lembaga lainnya sehingga tercipta 
harmonisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

C. Kejaksaan sebagai lembaga Penegak hukum
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan selain 
sebagai lembaga pemerintah juga melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penuntutan yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari 
intervensi mana pun yang notabene merupakan fungsi yudikatif. Makna 
filosofis yang terkandung dalam pengertian Kejaksaan melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan adalah kekuasaan penuntutan 
tersebut merupakan kekuasaan negara yang diberikan kepada Kejaksaan, 
sehingga dalam melaksanakan penuntutan maka Kejaksaan bertanggung 
jawab kepada negara dan bukan kepada pemerintah. 

Sebagai bagian dari badan peradilan yang menegakkan hukum, 
Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai berikut:

Pasal 30
(1)  Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a.  melakukan penuntutan;
b.  melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c.  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas bersyarat; 

d.  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang (tindak pidana korupsi dan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat);
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e.  melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan 
ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik.

Pasal 31
 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan 

seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, 
atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak 
mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat 
membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 UU 16/2004 itu merupakan 
serangkaian tindak Kejaksaan melalui para Jaksa untuk menangani 
perkara tindak pidana. Kewenangan melakukan penuntutan sebenarnya 
tidaklah dimaknai sebagai tindak penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan untuk 
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sebagaimana 
ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 
KUHAP). Namun, dalam praktiknya, proses penuntutan mencakup 
sebagai berikut:

1. tindakan pra-penuntutan yakni meneliti berkas perkara penyidik 
dengan memberi petunjuk kepada penyidik;

2. pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan kecuali terhadap 
tersangka;

3. penahanan atau penanahan lanjutan atau pengalihan penahanan 
atau pembantaran;

4. penyusunan surat dakwaan;

5. pelimpahan berkas perkara;

6. pelaksanaan penetapan hakim;

7. penyusunan pendapat terhadap eksepsi;

8. pengajuan perlawanan terhadap putusan sela;

9. penyusunan memori perlawanan terhadap putusan sela;
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10. pembuktian di persidangan dengan mengajukan alat-alat bukti 
kemudian melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang 
diajukan di persidangan;

11. melakukan panggilan saksi, ahli, terdakwa;

12. menyusun surat tuntutan;

13. menyusun replik atau pendapat terhadap pledoi atau pembelaan 
terdakwa;

14. melakukan upaya hukum;

15. menyusun memori maupun kontra memori banding, kasasi, 
maupun peninjauan kembali.

Serangkaian tindakan Jaksa sebagai penuntut umum tersebut di 
atas merupakan bagian terintegrasi sebagai bagian dari penegakan 
hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Oleh karena serangkaian 
tindakan tersebut merupakan proses penuntutan, maka Jaksa sebagai 
penuntut umum dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan tersebut 
dilaksanakan secara merdeka yakni terlepas dari pengaruh pemerintah 
dan pengaruh kekuasaan lainnya (vide Penjelasan Pasal 2 ayat (2) 
UU 16/2004). Independensi Kejaksaan menjadi hal mutlak dalam 
implementasi kegiatan penegakan hukum dan keadilan bagi semua 
warga negara. Sebagai bagian dari lembaga peradilan, maka keadilanlah 
yang diharapkan menjadi bukti keluaran (output) dari kinerja Kejaksaan 
sebagai lembaga penegak hukum.

D. Kedudukan jaksa agung republik indonesia
Secara normatif, Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab 
tertinggi Kejaksaan RI, yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan 
tugas, dan wewenang kejaksaan.313 Secara khusus:

(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum 
dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang 
kejaksaan;

313Vide Pasal 18 ayat (1) UU 16/2004.
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b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh 
undang-undang;

c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada 
Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata 
usaha negara;

e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada 
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau 
keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa 
untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam 
negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan 
di luar negeri.

Secara normatif, Jaksa Agung berwenang mengesampingkan 
perkara demi kepentingan umum (public interst drop) dan tidak bisa 
dipraperadilankan. Selain itu Jaksa Agung mempunyai kewenangan 
mengajukan kasasi demi kepentingan umum (cassatie in het belang der wet) 
yang bertujuan memulihkan keadilan dengan jalan meluruskan putusan-
putusan yang keliru dan menyimpang. Kewenangan-kewenangan yang 
merupakan private right seorang Jaksa Agung. 

Dengan demikian, Jaksa Agung sebagai panglima tertinggi 
penegakan hukum memiliki peranan yang penting dalam menegakkan 
negara hukum yang demokratis. Namun, sayangnya hiruk pikuk 
kewenangan demikian tidak berbanding lurus dengan kedudukan 
hukum (legal standing) institusi yang dipimpin Jaksa Agung dalam 
Konstitusi Negara.

Eksistensi substansi perubahan III Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Tidak cukup 
ditafsirkan secara gramatikal tanpa adanya penjelasan maupun tambahan 
pelaksanaan dari makna negara hukum. Melainkan harus diikuti 
penegasan atas sistem penegakan hukum dan lembaga-lembaganya 
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termasuk aksentuasinya perlunya eksistensi Kejaksaan melalui UUD 
sebagai bentuk penegasan perihal kedudukan Kejaksaan dan jabatan 
Jaksa Agung yang merupakan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana. 
Hal demikian guna menjamin pelaksanaan fungsi penuntutan yang 
mandiri, independen dan profesional sebagai bagian tidak terpisahkan 
dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah 
hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida 
hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan 
teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori 
Nawiasky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. 
Susunan norma menurut teori tersebut adalah:314 Norma fundamental 
negara (staatsfundamentalnorm); Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz); 
Undang-Undang formal (Formell Gesetz); dan Peraturan pelaksanaan dan 
peraturan otonom (Verordnung En Autonome Satzung). 

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi 
pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) 
dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu staatsfundamentalnorm adalah 
sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm 
ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.315

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut 
sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak 
disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm, atau 
norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-
ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta 
atau revolusi.316

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi 
membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada 
struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur 

314A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan 
Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu 
Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.287.

315Ibid.
316Ibid.
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hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. 
Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:317

1.  Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).

2.  Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi 
Ketatanegaraan.

3.  Formell gesetz: Undang-Undang.

4.  Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan 
Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-
Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) menyebutkan jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; 
Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 8 UU 12/2011. Bahwa 
meskipun pada kenyataannya isi dari Peraturan Jaksa Agung 
(selanjutnya disebut PERJA) sebagian besar berfungsi sebagai peraturan 
kebijakan (beleidsregel), namun karena dasar pembentukannya didasari 
oleh perintah Pasal 35 huruf a UU 16/2004. Maka PERJA dapat 
digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki 
kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat 
2 UU 12/2011. Dari segi kewenangan Peraturan Jaksa Agung dibentuk 
berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Jaksa Agung. 
Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi pengendalian kebijakan 
penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang 
Kejaksaan berupa administrasi, nasihat, pengawasan, dan penuntutan. 
PERJA digunakan Jaksa Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan 
pemerintah. PERJA merupakan aturan yang setingkat dengan Peraturan 
Menteri karena Jaksa Agung merupakan jabatan yang setingkat dengan 
Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

317Ibid.
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a. Pengertian Partai Politik
Dari sisi etimologis, menurut Laica Marzuki, kata partai berasal dari 
bahasa Latin pars, yang berarti bagian. Karena hanya satu bagian, 
membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh 
karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu negara berarti 
tidak sesuai dengan makna etimologis dari partai itu sendiri.318

Pengertian dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh Jimly 
Asshiddiqie. Partai berasal dari akar kata part yang berarti bagian 
atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai 
pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti 
tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu 
bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan 
menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, 
organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. 
Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk 
organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang 
politik.319

Dengan demikian, partai dapat dipahami dalam arti luas dan dalam 
arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat 

318Muchamad Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 31.
319Ibid., hlm. 32.

5 Partai PolitiK
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dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi 
politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu 
organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Pembahasan 
buku ini memfokuskan pada partai politik sebagai organisasi masyarakat 
yang bergerak di bidang politik.

b. Pembentukan Partai Politik
Jimly Asshiddiqie menyatakan dapat dibedakan empat macam badan 
hukum, yaitu: 320

1.  Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk 
kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum 
yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di 
bidang hukum publik.

2.  Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan 
aktivitas di bidang hukum perdata.

3.  Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi 
menjalankan aktivitas di bidang hukum publik.

4.  Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan 
menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata.

Dari sisi pendiriannya, partai politik yang didirikan oleh individu 
orang-perorangan dapat dilihat sebagai badan hukum privat. Namun 
demikian, pendirian partai politik adalah untuk tujuan kepentingan 
yang bukan bersifat privat atau keperdataan, melainkan berkaitan 
dengan masalah politik dan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena 
itu, partai politik dapat disebut sebagai badan hukum publik. Di sisi 
lain, partai politik dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata 
seperti jual-beli atau sewa menyewa.321

Secara postivis, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 
dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 

320Jimly Asshiddiqie, 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, 
dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 84-85.

321Ibid.
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serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.322 Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan 
kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, 
atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi 
tanggung jawab Partai Politik.323 Partai Politik harus didaftarkan ke 
Departemen untuk menjadi badan hukum.324 Untuk menjadi badan 
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus 
mempunyai: a) akta notaris pendirian Partai Politik; b) nama, lambang, 
atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang 
telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; c) kantor tetap; d) kepengurusan paling sedikit 
60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh 
perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang 
bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah 
kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; 
dan e) memiliki rekening atas nama Partai Politik.325 Pengesahan Partai 
Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri 
paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian 
dan/atau verifikasi. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai 
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.326

Hans Kelsen menyatakan bahwa status badan hukum, baik sebagai 
suatu asosiasi privat maupun secara khusus sebagai badan hukum 
partai politik (partial legal order) diberikan oleh hukum negara (total 
legal order).327 Sebagai suatu organisasi, partai politik dibentuk oleh 
sekelompok individu yang mengikatkan diri berdasarkan aturan tertentu 
yang dibuat dan disepakati bersama. Partai politik eksistensinya diakui 

322Vide Pasal 1 angka 1 UU 2/2008.
323Vide Pasal 1 angka 5 UU 2/2008.
324Vide Pasal 1 ayat (1) UU 2/2008.
325Vide Pasal 3 ayat (2) UU 2/2008.
326Vide Pasal 4 ayat (3) dan (4) UU 2/2008.
327Hans Kelsen, 1967, Pure Theory of Law, Translation From The Secong (Revised 

and Enlarged) German Edition by Max Knight, Barkeley, Los Angeles, University 
of California Press, London, hlm. 190-191.
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sebagai subjek hukum setelah mendapatkan pengesahan dari hukum 
negara. Pada saat sudah berstatus badan hukum, sekelompok individu 
tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan yang memiliki hak dan 
kewajiban terpisah dari anggotanya.328 Hanya melalui total legal order 
suatu organisasi dapat memperoleh status badan hukum. 

Mengingat korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 
yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum.329 Maka partai politik yang memiliki status badan hukum dapat 
dinyatakan sebagai korporasi.

Mardjono Reksodiputro330 yang mengatakan bahwa tindak pidana 
korporasi adalah merupakan sebagian dari “white collar criminality” 
(WCC). Istilah WCC dilontarkan di Amerika Serikat dalam Tahun 1939 
dengan batasan “suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari 
kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya”. 
WCC itu sendiri dianggap sebagai akar dari kejahatan korporasi. 

Marshall B.Clinard331 mengatakan bahwa kejahatan korporasi 
adalah kejahatan kerah putih, namun ia tampil dalam bentuk yang lebih 
spesifik, terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks 
dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manajer dalam satu 
tangan, atau merupakan perusahaan keluarga. Namun dalam suatu 
kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisir 
(organized crime) dan kejahatan oleh organisasi. 

Peraturan Part 2.5 of the Australian Commonwealth Criminal Code and 
Art 102 (2) of Swiss Penal Code dalam hal pertanggungjawaban pidana 
atas korporasi, Australia telah mengeluarkan konsep “corporate culture”, 
yang diwujudkan dalam Australian Criminal Code Act Tahun 1995. 
Peraturan ini telah mendefinisikan “corporate culture” sebagai perilaku, 
kebijakan, aturan, praktik atau pelatihan perilaku yang ada dalam tubuh 

328Hans Kelsen, 1961, General Theory Of Law and State, Translated by Anders 
Wedberg. Russel & Russel, New York, hlm. 96.

329Vide Pasal 1 angka 1 31/1999 jo. UU 20/2001.
330Mardjono Reksodiputro, 1994, Kemajuan Pembagunan Ekonomi dan Kejahatan, 

Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Krminologi 
Indonesia, hlm. 103.

331http://zulakrial.blogspot.com. “Marshall B.Clinard, Peter C, Yeager, 1980, 
Korporasi dan Perilaku Ilegal, hlm. 3”, diakses tanggal 19 Oktober 2017.
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perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan 
di mana pelanggaran terjadi. Pada Section 12.3 dari Australian Criminal 
Code mengatur bahwa salah satu cara pembuktian unsur kesalahan 
dalam suatu pelanggaran yang melibatkan suatu perusahaan dengan 
membuktikan bahwa budaya perusahaan (corporate culture) yang ada 
di perusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya 
perusahaan yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peraturan yang 
terkait atau bahwa perusahaan gagal menciptakan dan menjaga suatu 
budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan dengan ketentuan 
terkait. Section 12.3 ini memberikan kesimpulan yang dapat diambil 
bahwa seorang manajer perusahaan tinggi telah menyetujui suatu 
tindakan atau pegawainya memahaminya dengan keyakinan bahwa 
tindakan tersebut akan di setujui.332

Kejahatan korporasi, kejahatan korupsi, serta political corruption 
act memiliki watak atau lakon yang sama yakni white collar criminality. 
Bermakna bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh subjek 
hukum yang memiliki kekuasaan, kelas jabatan, serta kemapanan 
ekonomi yang dilakukan secara terorganisir dan kompleks menjadi 
sebuah corporate culture yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan 
dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum termasuk 
konstitusi.

C. Pendanaan Partai Politik
Terkait dengan keuangan partai politik terdapat 2 (dua) undang-undang 
yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai 
Politik), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Partai politik) dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Anggota DPR, DPD dan DPD (selanjutnya disebut UU 8/2012). Kedua 
undang-undang tersebut mengatur hal yang sama sama sekali beda 

332Reda Manthovani, Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam 
Kejahatan di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang 
Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia yang Dilakukan Oleh 
Korporasi.pdf., diakses tanggal 19 Oktober 2017.
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terkait dengan keuangan partai politik, karena objek dan tujuan yang 
berbeda. UU Partai politik mengatur bagaimana partai politik bisa 
mendapatkan sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara 
mengelola dan melaporkan keuangannya dan pengawasan terhadap 
laporan keuangan partai politik itu sendiri dalam kaitannya dengan 
kelembagaan partai politik itu sendiri dalam melaksanakan fungsinya 
sebagai partai politik (perlu diingat bahwa tidak semua Partai Politik 
adalah peserta pemilu). 

Kemudian UU 8/2012 adalah mengatur keuangan partai politik 
dalam perannya partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Oleh 
karena itu terkait dengan keikutsertaan partai politik sebagai peserta 
pemilihan umum maka yang diatur dalam undang-undang tersebut 
bagaimana pengaturan terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporan, dan 
pengawasan terhadap dana kampaye. 

Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai 
politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta 
segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab 
partai politik.333 Dalam penjelasannya disebutkan bahwa keuangan 
partai politik tersebut cukup jelas. Namun jika menilik kata: “hak dan 
kewajiban partai politik”, maka itu tiada lain adalah mengacu pada 
“piutang dan utang partai politik”. 

Walaupun keuangan partai politik untuk kegiatan operasional 
sekretariat partai politik guna menunjang tercapainya cita-cita atau 
tujuan partai politik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga masing-masing partai politik, untuk mencapai 
cita-cita dan tujuan itu maka dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan 
legislatif maupun pemilihan presiden juga sangat memerlukan keuangan 
sebagai dana kampanye. Berikut pengaturan sumber dana partai politik 
dalam hukum positif:

1. iuran dan sumbangan 

Keuangan partai politik yang bersumber dari iuran anggota diatur 
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 334 masing-masing 

333Vide Pasal 1 angka 5 UU 2/2008.
334Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan 
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partai politik. Sedangkan sumbangan sah menurut hukum yang boleh 
diterima partai politik berasal dari:335 

a.  perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur 
dalam AD/ART; 

b.  perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 
1 (satu) tahun anggaran; dan 

c.  perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 
7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per 
perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun 
anggaran. 

Sumbangan336 tersebut didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, 
keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian 
partai politik. 

Pasal 49 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 menentukan, bahwa setiap 
orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan 
sumbangan kepada partai politik melebihi Rp1.000.000.000,00 dan 
Rp7.500.000.000,00 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang 
disumbangkannya. Sedangkan pengurus partai politik yang menerima 
sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang 
melebihi ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang 
diterima. Sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan 
dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan 
tersebut disita untuk negara.337

Kata “disita” tidak menunjukkan frasa kuat dalam terminologi 
hukum. Artinya, sumbangan yang diterima partai politik dari 
perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas 

dasar Partai Politik. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya 
disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. Vide Pasal 
1 angka 2 dan angka 3 UU 2/2008.

335Vide Pasal 35 UU 2/2008.
336Dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Vide Pasal 34 ayat 2 UU 2/2008. 
337Vide Pasal 49 UU 2/2008. 
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ketentuan tersebut status hukumnya menggantung. Lain hanya jika 
undang-undang menentukan, bahwa: “Sumbangan yang diterima partai 
politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi 
batas ketentuan tersebut dirampas untuk negara”. Dengan demikian, status 
sumbangan yang lebih dari ketentuan tersebut langsung menjadi milik 
negara, dan dalam jangka waktu 1 x 24 jam Komisi Pemilihatn Umum 
harus menyetorkannya kepada kas negara. 

2. bantuan Keuangan dari anggaran Pendapatan dan belanja 
negara/anggaran Pendapatan dan belanja Daerah 

Partai politik sebagai badan hukum selain dapat menerima iuran dari 
anggota partai politik dan sumbangan dari anggota partai politik, 
perorangan, dan juga badan usaha, partai politik juga dapat menerima 
bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/
anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/
anggaran pendapatan dan belanja daerah diberikan secara proporsional 
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya 
berdasarkan jumlah perolehan suara.338 Bantuan keuangan dari anggaran 
pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah 
kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan 
pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.339 Bantuan 
keuangan dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran 
pendapatan belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan 
pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.340 
Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan 
pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling 
sedikit 60 % (enam puluh persen).341 

338Vide Pasal 34 UU 2/2008. 
339Vide Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 
340Vide Pasal 34 ayat (3a) UU 2/2008. 
341Vide Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 

Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
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Bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja 
negara dan anggaran pendapatan belanja daerah kepada partai politik 
digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan 
operasional sekretariat partai politik. Bantuan keuangan kepada 
partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi 
anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam 
puluh persen).342 Sedangkan pendidikan politik343 tersebut berkaitan 
dengan kegiatan: 

a.  pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu 
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

b.  pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia 
dalam membangun etika dan budaya politik; dan 

c.  pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan.

Kegiatan pendidikan politik tersebut dilaksanakan dengan 
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun 
etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.344 Adapun kegiatan 
pendidikan politik bertujuan untuk:345 (a) meningkatkan kesadaran 
hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik dan 
inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan 
membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa.

Pendanaan partai politik tersebut merupakan bentuk partai politik 
memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari pengurusnya. Dengan 
demikian, partai politik memiliki kemiripan dengan badan hukum dan 

342Vide Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 
2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 

343Vide Pasal 34 ayat (3b) UU 2/2008. 
344Vide Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 

Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 
345Vide Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 

2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
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korporasi yang juga memiliki kekayaan tersendiri. Kekayaan tersebut 
wajib bersumber dari pendanaan yang sah. Penggunaan cara-cara yang 
tidak sah mengakibatkan adanya dana yang tidak sah dipergunakan 
oleh partai politik. Hal demikian merupakan perbuatan yang melawan 
hukum sehingga partai politik sebagai badan hukum dapat dibubarkan.

D. Pembubaran Partai Politik
Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah dissolution. Menurut kamus 
Black’s Law, dissolution berarti: (1) the act of bringging to an end; termination; 
(2) the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annuling the 
contract’s binding force and restoring the parties to their original positions; dan 
(3) the termination of a corporation’s legal existance by expiration of its charier, by 
legislative act, by bankrupicy, or by other means; the event immediately preceding 
the liquidation or winding-up process.346

Berdasarkan pengertian tersebut, bubarnya partai politik berarti 
berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut. Hal itu dapat terjadi 
karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri 
dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan 
otoritas negara atau sebagai akibat dari adanya kebijakan negara maupun 
pelanggaran terhadap hukum. Pembubaran kategori terakhir disebut 
sebagai pembubaran secara paksa (enforced disssolution).

Pembubaran partai politik dalam pembahasan buku ini adalah 
pembubaran secara paksa yang disebabkan oleh adanya tindakan, 
keputusan hukum, kebijakan, atau aturan negara yang mengakibatkan 
hilangnya eksistensi partai politik sebagai subjek hukum penyandang 
hak dan kewajiban. Pembubaran mengakibatkan perubahan eksistensi 
hukum suatu partai politik dari ada menjadi tidak ada. Pembubaran 
secara paksa dalam hal ini meliputi pembubaran yang dilakukan oleh 
otoritas negara baik secara langsung berupa keputusan hukum, maupun 
secara tidak langsung melalui aturan atau kebijakan yang mengakibatkan 
adanya peristiwa pembubaran partai politik.

346Bryan A. Garner, et al., ed., 1999, Black’s Law Dictionary (7th ed.) St. Paul, 
Minn., West Group, hlm. 486.
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a.  Kedudukan Kejaksaan dalam Konstitusi negara-
negara di asia

Urgensi penguatan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya 
sebagai lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum (double 
obligation) menuntut dukungan kajian akademis berupa studi 
perbandingan hukum (comparative law study) untuk memperkuat 
eksistensinya. Perbandingan hukum dilakukan dengan menelaah 
konstitusi berbagai negara di Asia yang telah secara tegas mengatur 
mengenai fungsi Kejaksaan dalam konstitusi negaranya sebagai 
cerminan penguatan Kejaksaan di Indonesia.

Dalam 20 (dua puluh) jilid kompilasi karya Blaustein dan Flanz 
di Perpustakaan National University of Singapore (NUS) yang berisi 
sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) Undang-Undang Dasar 
berbagai negara, setidaknya terdapat 113 (seratus tiga belas) konstitusi 
dari berbagai negara, termasuk wilayah-wilayah otonom yang secara 
expressive verbis mengatur mengenai kedudukan Kejaksaan atau jabatan 
Jaksa Agung dalam konstitusi negaranya. Dari 113 (seratus tiga belas) 
konstitusi yang diteliti, terdapat 21 (dua puluh satu) negara-negara 
yang tergabung dalam Association of Southheast Asian Nations (selanjutnya 
disebut ASEAN) maupun negara-negara di benua ASIA yang mengatur 

6 haKiKat Kewenangan 
KejaKsaan MewaKili 
PeMerintah DalaM 
MengajuKan PerMohonan 
PeMbubaran Partai PolitiK 
Di MahKaMah Konstitusi
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kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam konstitusi negaranya 
sebagai berikut.347

1. brunei Darussalam

Article 81
(1) The Attorney General shall advise on all legal matters connected with the 

affairs of Brunei Darussalam referred to him by His Majesty the Sultan 
and Yang-DiPertuan or by the Government of Brunei Darussalam.

(2) The Attorney General shall have power exercisable at his discretion to 
institute, conduct or discontinue any proceedings for an offence other 
than:
(a) Proceedings before a Muslim Court, subject to the provisions of any 

written law to the contrary; or
(b) Proceedings before a court Martial;
 In the exercise of this power the Attorney General shall not be subject 

to the direction or control of any other person or authority.
(3) The Attorney General shall have the right of audience in, and shall take 

precedence over any other person appearing before, any court or tribunal in 
Brunei Darussalam.

Terjemahan:

Pasal 81
(1) Jaksa Agung memberikan saran mengenai seluruh permasalahan 

hukum terkait dengan kepentingan Brunei Darussalam yang 
dimintakan kepadanya oleh Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan 
atau oleh Pemerintah Brunei Darussalam.

(2) Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan 
guna memulai, melakukan atau menghentikan proses pidana, 
selain:
(a) Proses dihadapan Pengadilan Muslim, kecuali sebaliknya 

dinyatakan oleh ketentuan hukum tertulis; atau

347Blaustein dan Flanz, Constitution of the Countries of the World, Binders I-XX, 
Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications Inc., 1971-2002 dalam EQ. RM. Surachman 
& Jan S. Maringka, 2015, Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119-163.
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(b) Proses dihadapan Pengadilan Militer;
 Dalam melaksanakan kewenangan ini, Jaksa Agung tidak 

tunduk pada perintah atau kendali dari pihak ataupun otoritas 
lain.

(3) Jaksa Agung memiliki hak untuk menghadap, dan harus 
didahulukan dari orang lain, ke muka pengadilan atau persidangan 
di Brunei Darussalam.

2. Kamboja

Article 131 (Previous Article 112)
Only the department of public prosecution shall have the right to file criminal suits.

Article 135 (Previous Article 116)
The statutes of judges and prosecutor and the functioning of the judiciary staff 
be defined in separate laws.

Terjemahan:

Pasal 131 (Sebelumnya Pasal 112)
Hanya Departemen Kejaksaan yang berhak untuk melakukan penun-
tutan perkara pidana.

Pasal 135 (Sebelumnya Pasal 116)
Kedudukan hakim dan jaksa dan fungsi pegawai peradilan diatur dalam 
undang-undang yang terpisah.

3. laos

Article 72
The Public Prosecution Institutes consist of The Public Prosecutor General 
Institute, th Public Prosecution of provinces, municipalities, and districts, and 
the military prosecution institutes.
The Public Prosection Institutes have the following rights and duties:
(1) To control the unified and correct observance of law by all ministries, 

organisations attached to the government, social organisations, local 
administrative organisations, enterprise, state employees and all citizens.

(2) To exercise the right of publik prosecutions.
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Article 73
The Public Prosectuor General guides functioning of all public prosecution 
institutes of the Laos people’s Demodratic Republic.
 The Deputy Public Prosecutor General is appointed or removed by the 
Natiional’s Assembly Standing Committee.
 The Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors of provinces, 
municipalities, and district and the military prosecutors are appointed or removed 
by the Public Prosecutor General.

Article 74
In carrying out their duties, the Public Prosecution Institutes are subject only the 
laws and the instructions of The Public Prosecutors General.

Terjemahan:

Pasal 72
Lembaga Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Provinsi, 
Kota, dan Kabupaten, dan Kejaksaan Militer.
 Kejaksaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
(1) Untuk mengawasi kepatuhan dan keseragaman penerapan hukum 

oleh semua kementerian, organisasi yang melekat pada pemerintah, 
organisasi sosial, pemerintah daerah, perusahaan, pegawai negeri 
dan semua warga negara.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan penuntutan.

Pasal 73
Jaksa Agung memimpin fungsi dari seluruh lembaga Kejaksaan di 
Republik Demokratik Rakyat Laos.
 Wakil Jaksa Agung diangkat atau diberhentikan oleh Komite Tetap 
Majelis Nasional.
 Jaksa Provinsi dan Pembantu Jaksa Provinsi, Kota, dan Kabupaten 
dan Jaksa Militer diangkat atau diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Pasal 74
Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kejaksaan hanya tunduk 
pada hukum dan instruksi dari Jaksa Agung.
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4. Malaysia

Article 145
(1) The Yang di-Pertuan Agong shall, on the advice of the Prime Minister, appoint 

a person who is qualified to be a judge of the Federal Court to be the Attorney 
General for the Federation.

(2) It shall be the duty of the Attorney General to advise the Yang di-Pertuan 
Agong or the Cabinet or any Minister upon such legal matters, and to perform 
such other duties of a legal character, as may from time to time be referred 
or assigned to him by the Yang di-Pertuan Agong or the Cabinet, and to 
discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or 
any other written law.

(3) The Attorney General shall have power, exercisable at this discretion, to 
institute, conduct or discontinue any proceedings for an offence, other than 
proceedings before a Syariah Court, a Native Court or a Court Martial.

(3A)Federal law may on the Attorney General power to determine the courts 
in which or the venue at which any proceedings which he has power under 
Clause (3) to institute shall be instituted or to which such proceedings shall 
be transferred.

(4) In the performance of his duties the Attorney General shall have the right 
of audience in, and shall take precedence over any other person appearing 
before, any court or tribunal in the Federation.

(5) Subject to Clause (6), the Attorney General shall hold office during the 
pleasure of the Yang di-Pertuan Agong and may at any time resign his office 
and, unless he is a member of the Cabinet, shall receive such remuneration 
as the Yang di-Pertuan Agong may determine.

(6) The person holding the office of Attorney General immediately prior to the 
coming into operation of this Article shall continue to hold the office on terms 
and conditions not less favourable tha those applicable to him immediately 
before such coming into operation and shall not be removed from office execp 
on the like frounds and in the like manner as a judge of the Federal Court.

Terjemahan:

Pasal 145
(1) Yang di-Pertuan Agong, atas saran dari Perdana Menteri, menunjuk 

orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Pengadilan 
Federal untuk menjadi Jaksa Agung untuk Federasi.
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(2) Tugas dari Jaksa Agung adalah untuk memberikan saran kepada 
Yang di-Pertuan Agong, Kabinet, atau Menteri terkait masalah 
hukum, dan untuk melakukan tugas lain yang berkaitan dengan 
hukum, yang dimintakan atau ditugaskan oleh Yang di-Pertuan 
Agong atau Kabinet, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang 
diberikan kepadanya oleh atau di bawah Konstitusi ini atau hukum 
tertulis lainnya.

(3) Jaksa Agung memiliki kewenangan, yang dapat dilaksanakan 
menurut kebijakannya sendiri, untuk memulai, melakukan atau 
menghentikan proses pidana dalam perkara apa pun, selain 
proses dihadapan Pengadilan Syariah, Pengadilan Suku Asli, atau 
Pengadilan Militer.

(3A) Hukum federal dimungkinkan memberikan kewenangan kepada 
Jaksa Agung untuk menentukan pengadilan apakah dan di manakah 
perkara pidana yang diproses berdasarkan ketentuan ayat (3) akan 
disidangkan atau dipindahkan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung berhak untuk 
menghadap, dan harus didahulukan dari orang lain, di muka 
pengadilan atau persidangan di wilayah Federasi.

(5) Sesuai dengan ayat (6), Jaksa Agung memegang jabatan selama 
dipercaya oleh Yang di-Pertuan Agong dan dapat setiap saat 
menggundurkan diri dan, kecuali dia adalah anggota kabinet, akan 
menerima remunerasi seperti yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan 
Agong.

(6) Orang yang memegang jabatan sebagai Jaksa Agung sebelum 
pelaksanaan dari ketentuan pasal ini, akan terus memegang 
jabatannya dengan syarat dan kondisis yang tidak kurang 
menguntungkan daripada yang berlaku kepadanya sebelum 
pelaksanaan ketentuan daripada yang berlaku kepadanya sebelum 
pelaksanaan ketentuan pasal ini dan tidak boleh diberhentikan dari 
jabatannya kecuali dengan alasan seperti dan dengan cara seperti 
yang diterapkan untuk hakim Pengadilan Federal.

5. singapura

Article 35
(1) The office of Attorney General is hereby constituted and appointments there 

to shall be made by the President, if he, acting in his discretion, concurs with 
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the advice of the Prime Minister, frong among persons who are qualified for 
appointment as a Judge of the Supreme Court.

(2) When it is necessary to make an appointment to the office of Attorney 
General otherwise than by reason of the death of the holder of that office or 
his removal from office under clause (6), the Prime Minister shall, before 
tendering advice to the President under clause (1), consult the person holding 
the oofice of Attorney General or if office is then vancat. The person who has 
last vacated it, and the Prime Minister shall, in every case, before tendering 
such advice, consult the Chief Justice and the Chairman of the Public Service 
Commission.

(3) The Prime Minister shall not be obliged to consult any person under clause 
(2) if he is satisfied that by reason of the infirmity of body or mind of that 
person or for any other reason it is impracticable to do so.

(4) The Attorney General may be appointed for a specific period and, if he was 
so appointed, shall, subject to clause (6), vacate his office (without prejudice 
to his eligibility for reappointment) at the expiration of that period, but, 
subject as a fore said, shall otherwise hold office until he attains the age of 
60 years: Provided that:

(a) He may resign his office by writing under his hand addressed to 
the President; and

(b) The President, if he, acting discreation, concurs with the advice 
of the Prime Minister, may permit an Attorney General who has 
attained the age of 60 years to remain in office for such fixed period 
as may have been agreed between the Attorney General and the 
Government.

(5) Nothing done by the Attorney General shall be invalid by reason only that 
has attained the age at which he is required by this Article to vacate his office.

(6) (a) The Attorney General may removed from office by the President, if he, 
acting in his discretion, concurs with the advice of the Prime Minister, but 
the Prime Minister shall not tender such advice except for inability of the 
Attorney General to discharge the functions of his office (whether arising 
from infirmity of body or mind or any other cause) for misbehavior and except 
with the concurrence of a tribunal consisting of the Chief Justice and 2 other 
Judges of the Supreme Court nominated fot that purpose by the Chief Justice.

 (b) The tribunal constituted for that clause shall regulate its own procedure 
and may make rules for that purpose.

(7) It shall be the duty of the Attorney General to advice the Government upon 
such legal matters and to perform such other duties of a legal character, as 
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may from time to time be referred or assigned to him by the President or 
the cabinet and disclosure the funtions conferred on him by or under this 
constitution or another written law.

(8) The Attorney General shall have power exercisable at his discretion to 
institute, conduct or discontinue any proceedings for any offence.

(9) In the performance of his duties the Attorney General shall have the right of 
audience in, and shall take precedence over other person appearing before, 
any court or tribunal in Singapore.

(10) The Attorney General shall be paid such remuneration and allowences as 
may from time to time be determined and such remuneration and allowances 
shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund.

(11) Subject to this Article, the terms of service of the Attorney General shall 
either:
(a) Be determined by or under any law made under this Constitution; or
(b) (in so far as they are not determined by or under any such law) be 

determined by the President.
(12) The terms of services of the Attorney General shall not be altered to this 

disadvantage during his continuance in office.
(13) For the purposes of clause (12), in so far as the terms of service of the Attorney 

General depend upon his option, the terms for which he opted shall be taken 
to be more advantageous to him than any for which he might have opted.

Terjemahan:

Pasal 35
(1) Kejaksaan Agung dibentuk berdasarkan Konstitusi dan penunjukan 

Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden, jika ia, bertindak berdasarkan 
pertimbangannya, sependapat dengan saran dari Perdana Menteri, 
di antara mereka yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai 
Hakim Mahkamah Agung.

(2) Bila diperlukan, untuk menunjuk Jaksa Agung selain dengan 
alasan kematian dari pemegang jabatan itu atau pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perdana Menteri, sebelum 
mengusulkan calon kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berkonsultasi dengan orang yang memegang jabatan Jaksa 
Agung tersebut atau jika pemegang jabatan Jaksa Agung kemudian 
kosong, maka dengan orang yang sebelumnya memegang jabatan 
tersebut, dan dalam segala hal, sebelum mengusulkan calon Jaksa 
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Agung, Perdana Meteri berkonsultasi dengan Mahkamah Agung 
dan Ketua Komisi Pelayanan Publik.

(3) Perdana Menteri tidak wajib berkonsultasi setiap pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ia yakin bahwa dengan 
alasan kelemahan tubuh atau pikiran atau karena alasan lain, orang 
tersebut tidak dapat dimintakan pendapatnya.

(4) Jaksa Agung dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu dan jika 
sebelumnya ia telah diangkat, maka sebagaimana diatur dalam 
ayat (6), melepaskan jabatannya (tanpa mengurangi kesempatan 
untuk pengangkatan kembali) pada waktu berakhirnya periode itu, 
namun tunduk pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas 
atau sampai ia mencapai usia 60 tahun. Dengan ketentuan:
(a) Ia dapat setiap saat mengundurkan diri dari jabatannya dengan 

menulis dengan tulisan tangannya sendiri yang ditujukan 
kepada Presiden; dan

(b) Presiden, jika ia, bertindak dalam pertimbangannya, seperti 
dapat dengan saran dari Perdana Menteri, dapat mengizinkan 
Jaksa Agung yang telah mencapai usia 60 tahun untuk tetap 
melaksanakan tugasnya untuk periode tertentu yang disepakati 
antara Jaksa Agung dan Pemerintah.

(5) Segala tindakan yang dilakukan Jaksa Agung tetap sah, meskipun ia 
telah mencapai usia yang mengharuskannya melepaskan jabatannya 
berdasarkan ketentuan Pasal ini.

(6) (a) Jaksa Agung dapat diberhentikan oleh Presiden, jika ia, 
bertindak dalam kebijaksanaan-pertimbangannya, sependapat 
dengan saran dari Perdana Menteri, namun Perdana Menteri tidak 
dapat mengusulkan demikian kecuali atas dasar ketidakmampuan 
Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas-tugasnya (baik yang timbul 
dari kelemahan tubuh atau pikiran atau penyebab lainnya); untuk 
perilaku tercela dan kecuali dengan persetujuan dari pengadilan 
yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 2 (dua) Hakim lain 
dari Mahkamah Agung yang usulkan untuk tujuan tersebut oleh 
Ketua Mahkamah Agung.

 (b) Mahkamah yang dibentuk dalam pasal ini menyusun 
mekanismenya sendiri dan dapat membuat aturan-aturan untuk 
tujuan itu.

(7) Menjadi tugas Jaksa Agung untuk memberikan saran kepada 
Pemerintah mengenai permasalahan-permasalahan hukum dan 
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melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan hukum, 
sebagaimana dimintakan atau ditugaskan kepadanya oleh Presiden 
atau Kabinet dan melaksanakan fungsi yang diberikan kepadanya 
berdasarkan Konstitusi atau hukum tertulis lainnya.

(8) Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk melakukan, berdasarkan 
pertimbangannya, untuk memulai, melakukan atau menghentikan 
setiap proses pidana untuk seluruh tindak pidana.

(9) Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung berhak menghadap 
dan harus didahulukan dari orang lain, di muka pengadilan atau 
persidangan di Singapura.

(10) Jaksa Agung memperoleh gaji dan tunjangan yang layak, yang 
ditentukan secara periodik dan gaji dan tunjangan tersebut harus 
dibebankan dan dibayarkan dari dana yang tersedia secara tetap.

(11) Sesuai dengan pasal ini, masa jabatan Jaksa Agung dapat:
(a) Ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang dibuat 

berdasarkan konstitusi ini; atau
(b) (sejauh tidak ditentukan oleh atau berdasarkan hukum 

tersebut) akan ditentukan oleh Presiden.
(12) Ketentuan mengenai masa jabatan Jaksa Agung tidak boleh 

diubah dengan yang lebih merugikan, selama yang bersangkutan 
melaksanakan tugasnya.

(13) Untuk tujuan ayat (12) sejauh masa jabatan Jaksa Agung tergantung 
pada pilihannya, maka pilihan yang dapat diambilnya harus dibuat 
untuk keuntungannya daripada pilihan yang mungkin telah 
diambilnya.

6. Vietnam

People’s Organ of Control

Article 137
 The Supreme People’s Organ of Control shall control the observance of law 

by the ministries and equivalent agencies and other government bodies, 
local administration agencies, economic and social organizations, people’s 
Armed Forces units, and all citizens. It shall exercise the right of public 
prosecution and ensure the strict and uniform observance of law.

  The local people’s organs of control and the military organs of control 
shall control the observance of law and exercise the right of public prosecution 
within their spheres of responsibility defined by law.
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Article 138
 The people’s organ of control shall be led by its shief procurator. The chief 

procurator of a lower people’s organ of control shall be subject to the 
leadership of the next higher people’s organ of control chief.

  The chief of the local people’s organs of control and chief procurators of 
military organs of control at all levels shall be under the unified leadership 
of the chied procurator of the Supreme People’s Organ of Control.

  The formation of the control committees, the problems that the chief 
procurators of the people’s organs of control have the power to decide on, and 
the important issues the control committees must discuss and decide based 
on the view of the majority are proscribed by law.

  The term of office of the chief procurator of the Supreme People’s Organ 
of Control corresponds to that of the National Assembly. The chief procurators 
and deputy chief procurators as well as members of the local people’s organs 
of control in the various military regions and other areas shall be appointed, 
relieved of office, or dismissed by the chief procurator of the Supreme People’s 
Organ of Control.

Article 139
 The chief procurator of the Supreme People’s Organ of Control shall be 

responsible and accountable to the National Assembly, when the National 
Assembly is not in session, he or she shall be responsible and accountable to 
the National Assembly Standing Committee and the head of state.

Article 140
 The chief procurators of the local people’s organs, of control, shall be 

responsible for keeping the people’s councils informed of the situation of local 
law enfocement and also for answering questions raised by local people’s 
councilors.

 Terjemahan:

Kejaksaan

Pasal 137
 Kejaksaan Agung melakukan pengawasan terhadap kepatuhan 

hukum dari kementerian dan lembaga sederajat, serta dan badan-
badan pemerintah lainnya, lembaga pemerintah daerah, organisasi 
ekonomi dan sosial, Angkatan Bersenjata, dan semua warga negara. 
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Kejaksaan melaksanakan kewenangan penuntutan publik dan 
menjamin ketaatan dan keseragaman penerapan hukum.

  Kejaksaan Daerah dan Kejaksaan Militer melakukan peng-
awasan terhadap kepatuhan hukum dan melaksanakan kewenangan 
penuntutan dalam lingkup tugas mereka, yang diatur oleh hukum.

Pasal 138
 Kejaksaan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan.
  Kepala Kantor Kejaksaan yang lebih rendah tunduk pada 

perintah dari Kepala Kejaksaan yang lebih tinggi.
  Kepala Kejaksaan di tingkat daerah dan Kepala Kejaksaan 

Militer di semua tingkat berada di bawah satu kepemimpinan oleh 
Jaksa Agung.

  Pembentukan komite Kejaksaan, bidang-bidang kewenangan 
Kepala Kejaksaan, dan isu-isu penting yang menjadi bidang 
pembahasan oleh komite Kejaksaan harus dibahas dan diputuskan 
berdasarkan pandangan mayoritas, diatur oleh hukum.

  Masa jabatan dari Jaksa Agung sama dengan masa jabatan 
Majelis Nasional. Kepada dan Wakil Kepala Kejaksaan, serta 
para Jaksa di berbagai daerah dan wilayah militer diangkat, 
dibebastugaskan, atau diberhentikan, oleh Jaksa Agung.

Pasal 139
 Jaksa Agung bertanggung jawab dan memberikan pertang-

gungjawaban kepada Majelis Nasional, ketika Majelis Nasional 
tidak dalam masa persidangan, Jaksa Agung bertanggung jawab 
dan memberikan pertanggungjawaban kepada Komisi Tetap 
Majelis Nasional dan kepada negara.

Pasal 140
 Para Kepala Kejaksaan di Daerah, bertanggung jawab untuk meng-

informasikan kepada Dewan Rakyat tentang situasi penegakan 
hukum setempat dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh anggota dewan rakyat lokal.
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7. srilanka 

Article 54
The President shall appoint all public officer required by the Constitution or other 
written law to be appointed by the President, as well as the Attororney General 
and the Head of the Army, the Air Navy, the Force, and the Police Force. 

Article 77
(1) It shall be the duty of the Attorney General to examine every Bill for any 

contravention of the requirement of paragraphs (1) and (2) of Article 82 
and for any provision which cannot be validly passed except by the speciali 
majority prescribed by the constitution; and the Attorney of this duties under 
this Article shall be afforded all facilities necessary for the performance of 
such duties.

(2) If the Attorney General is of the opinion that a Bill contravenes any of the 
requirements of paragraphs (1) and (2) of Article 82 or that any provision 
in a Bill cannot be validly passed except by the special majority prescribed 
by the Constitution, he shall communicate such opinion to the President:

 Provided that in the case of an amendement proposed to a Bill in parliament, 
the Attorney General shall communicate his opinion to the Speaker at the 
stage when the Bill is ready to be put to Parliament for its acceptance.

 Terjemahan: 

Pasal 54
Presiden harus menunjukkan semua pejabat publik yang oleh konstitusi 
atau hukum tertulis lain wajib ditunjuk oleh Presiden, demikian juga 
Jaksa Agung dan Komandan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan 
Udara, dan Kepolisian.

Pasal 77
(1) Adalah tugas Jaksa Agung untuk meneliti setiap Rancangan 

Undang-Undang untuk setiap pelanggaran yang disyaratkan pada 
Pasal 82 paragraf (1) dan (2) dan untuk setiap ketentuan yang 
tidak dapat secara valid disetujui kecuali oleh persetujuan khusus 
bersama yang diatur oleh Konstitusi; dan Jaksa Agung atau setiap 
pejabat yang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas-
tugasnya berdasarkan Pasal ini harus mendapatkan fasilitas yang 
cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
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(2) Jika Jaksa Agung berpendapat bahwa suatu Rancangan Undang-
Undang bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang ada 
pada Pasal 82 ayat (1) dan (2) atau bahwa suatu aturan dalam 
Rancangan Undang-Undang tidak dapat secara valid disetujui 
kecuali oleh persetujuan khusus bersama yang diatur oleh 
Konstitusi, ia harus mengomunikasikan pendapat tersebut kepada 
Presiden.

 Dengan ketentuan bahwa dalam kasus suatu amandemen 
diusulkan pada suatu Rancangan Undang-Undang, Jaksa Agung 
harus mengomunikasikan pendapatnya pada Juru Bicara pada 
tahap Rancangan Undang-Undang siap untuk diserahkan kepada 
parlemen untuk disetujui.

8. oman 

Article 64
The Public Presecution shall conduct criminal proceedings on behalf of the society, 
supervise criminal investigation, attend to the enforcement of criminal law, 
pursuit of the guilty and execution of judgements. The law guarantees of those 
who discharge its functions.
 The Public security bodies may by a law be exceptionally entrusted with 
conducting criminal proceedings in cases of misdemeanours an in accordance with 
conditions specified by the Law.

Article 66
The judiciary shall heve a supreme Council which shall supervise the proper 
functioning of the court and auxiliary bodies. The Law shall specify its powers 
with regard of the jod related of judges and of Public Prosecution.

Terjemahan:

Pasal 64
Jaksa harus melaksanakan proses pidana mewakili kepentingan umum, 
melakukan supervisi investigasi pidana, bertujuan untuk menegakkan 
hukum pidana, mengejar yang bersalah dan melaksanakan putusan. 
Hukuman mengatur jaksa, yuridiskannya dan kondisi tertentu, dan 
jaminan untuk siapa saja yang melaksanakan fungsinya.
 Badan keamanan publik dapat dilaksanakan oleh hukum dengan 
pengecualian dipercayakan dengan melaksanakan proses pidanan dalam 
kasus tindak pidana ringan dan sesuai dengan kondisi tertentu oleh 
undang-undang.
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Pasal 66
Peradilan harus memiliki Dewan Tertinggi yang harus melakukan 
supervisi fungsi yang benar dari pengadilan dan badan-badan terkait 
undang-undang harus menentukan Kewenangannya yang berhubungan 
dengan pekerjaan Hakim dan Jaksa.

9. Pakistan

Article 100
(1) The President shall appoint a person being a person qualified to be appointed 

a judge of the Supreme Court, to be the Attorney General for Pakistan.
(2) The Attorney General shall hold office during the pleasure of the President.
(3) It shall the duty of the Attorney General to goive advice to the federal 

government upon such legal matters, and to perform such other duites of 
the legal character, as may be referred or assigned to him by the federal 
government, and in the performance of his duties he shall have the right of 
audience in all courts abd tribunals in Pakistan.

(4) The Attorney General may, by writing under hand addressed to the President, 
resign his office.

Article 140
(1) The Government of each Province shall appoint a person, being a person 

qualified to be appointed a Judge of the High Court, to be the Advocate 
General for the Province.

(2) It shall the duty of the Advocate General to give advice to the Provincial 
Government upon such legal matters, and perform such oter dutirs of a legal 
character, as may be referred or assigned to him by Provincial Government.

(3) The Advicate General shall hold office during the pleasure of the Governor.
(4) The Advocate General shall may, by writing under his hand addressed to the 

Governor, resign his office.

Terjemahan: 

Pasal 100
(1) Presiden harus menunjuk seorang menjadi seorang yang 

dikualifikasikan ditunjuk seorang hakim Mahkamah Agung, 
menjadi Jaksa Agung untuk Pakistan.

(2) Jaksa Agung harus menempati kantor selama pemerintah Presiden.
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(3)  Harus merupakan tugas dari Jaksa Agung untuk memberi nasihat 
kepada pemerintah federal mengenai masalah hukum, dan untuk 
melaksanakan tugas-tugas lain dari karakter hukum, yang dapat 
didasarkan atau ditunjukkan padanya oleh pemerintah federal, 
dan dalam pelaksanaan tugasnya ia harus memiliki hak bertemu 
langsung di semua pengadilan khusus di Pakistan.

(4) Jaksa Agung dapat, dengan tulisan tangan ditunjukkan pada 
Presiden, mundur dari jabatannya. 

Pasal 140
(1) Gubernur setiap provinsi harus menunjuk seorang, menjadi seorang 

yang dikualifikasikan Hakim Pengadilan Tinggi yang ditunjuk, 
menjadi Penasihat Hukum Agung untuk Provinsi.

(2) Harus menjadi tugas Penasihat Hukum Agung untuk memberikan 
nasihat untuk pemerintah provinsi mengenai masalah hukum, 
dan melaksanakan tugas-tgas berkarakter hokum lain, yang dapat 
didasarkan atau ditunjuk padanya oleh Pemerintah Provinsi.

(3) Penasihat Hukum Agung harus tetap memangku jabatan selama 
Gubernur bertugas.

(4) Penasihat Hukum Agung dapat, dengan tulisan tangan yang 
ditujukan pada Presiden, mundur dari jabatannya.

10. uzbekistan

Chapter 24
 Procurators Office

Article 118
The Procurator General of the Republic of Uzbekistan and the procurator 
subordinate to him shall supervise the strict and uniform observance the law on 
the territory of the repucblic of Uzbekistan.

Article 119
The Procurator General of the Republic of Uzbekistan shall direct the centralized 
system of agencies of the procurator’s office.
 The Procurator of the Republic of Karakalpakstan shall be appointed by the 
highest body of the Republic of Karakalpakstan and subject to confirmation by 
the Procurator General of the Republic of Uzbekistan.
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The Procurator of the regions, district and town shall be appointed by the 
Procurator General of the Republic of Uzbekistan.
 The term of offce shall be 5 years for the Procurator General of the Republic 
of Uzbekistan, The Procurator of the Republic of Karakalpakistan and The 
Procurator of the regions, districts, and town.

Article 120
The agencies of the Procurator General of the Republic of Uzbekistan shall exercise 
their power independently of any state bodies, public assosiations and offials, and 
shall be subjectsolely to the law.
 While in office, procurators shall suspend their membership in political parties 
and any other public assosiarions pursuing political goals. 
 Organization, powers and procedure for the agencies of the Procurators Office 
shall be specified by law.

Article 121
On the territory of the Republic of Uzbekistan it is prohibited to set up any 
private, cooperative or other non governmental agencies or theirbraches or any 
other functions connected with combatting crime.
 The law enforcement agencies may enlist the assistance of public associations 
and to cirizen to safeguard lawa and order, as well as the rights and freedoms of 
citizens.

Terjemahan: 

 BAB 24
 KANTOR KEJAKSAAN

Pasal 119
Jaksa Agung Republik Uzbekistan harus mengarahkan secara terpusat 
sistem dari cabang-cabang kantor kejaksaan.
 Jaksa Republik Karakalpakstan harus ditunjuk oleh badan tertinggi 
dari Republik Karakalpakstan dan harus dikonfirmasi oleh Jaksa Agung 
Republik Uzbekistan.
 Jaksa Regional,distrik harus selama 5 tahun untuk Jaksa Agung 
Republik Uzbekistan,Jaksa Republik Karakalpakstan dan Jaksa Agung 
distrik, dan kota.

Catatan 
untuk 
penulis: 
terjemahan 
Pasal 118 
belum ada 
ya?
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Pasal 120
Kantor Cabang Kejaksaan Agung Republik Uzbekistan harus menja-
lankan kekuasaannya secara merdeka dari badan negara mana pun, 
asosiasi dan jabatan umum, dan harus hanya patuh pada hukum.
 Selama menjabat, jaksa harus menghentikan keanggotaan mereka 
dalam partai politik dan asosiasi umum lainnya yang berhubungan 
dengan tujuan politik.
 Organisasi, kekuasaan, dan prosedur untuk cabang Kantor 
Kejaksaan harus ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 121
Pada teritori Republik Uzbekistan dilarang mendirikan agen-agen 
swasta, kerja sama atau cabang non pemerintahan lainnya atau cabang 
lainnya, secara bebas melakukan operasi kerja apa pun, investigasi, 
wawancara atau fungsi lainnya sehubungan dengan melawan kejahatan.
 Institusi Penegak Hukum dapat mendata bantuan hukum publik 
asosiasi dan masyarakat untuk menjaga hukum dan keteraturan, juga 
hak dan kebebasan warga negara.

11. Yaman 

Article 147
The judicial authority shall be independent respecting administration and 
financece. The prosecution shall belong to the judiciary. Courts of ren shall 
undertake the settlement of controversies and the trial of crime. Judge shall be 
independent and subject only to the power of law, interference by whoever and in 
any form, in justice matters and affairs shall be a punishable crime which shall 
not be dropped with the passage of time.

Article 149
No judge or member of the procsecution office shall be removed except in case 
or conditions specified by law. Judges or members of the prosecution,except for 
disciple reason, shall not be transferred to a non legal office with out their consent 
and the approval of the council in charge oh their affrairs. Their trial on charges 
of indiscipline shall be governed by law. The profession of law practicing shall be 
regulated by law.

Terjemahan:
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Pasal 147
Otoritas peradilan harus merdeka menjalankan administrasi dan 
keuangan. Penuntutan harus berada dalam peradilan. Pengadilan Ren 
harus menyelesaikan perbedaan dan sidang pidana. Hakim harus 
merdeka dan tunduk pada hukum, investigasi oleh siapa saja dan dalam 
bentuk apa pun, dalam masalah dan urusan keadilan harus dihukum 
secara pidana yang harus tidak dapat dihentikan dengan alasan waktu.

Pasal 149
Tidak ada hakim atau anggota kantor kejaksaan yang harus diberhentikan 
kecuali dalam kasus atau situasi yang ditentukan oleh undang-undang. 
Hakim atau anggota Kejaksaan, kecuali untuk alasan disiplin, harus 
tidak dipindahkan kejabatan di luar jabatan hukum tanpa sepengetahuan 
mereka dan izin dari dewan yang berwenang dalam masalah dimaksud. 
Persidangan mereka dalam tuntutan disiplin harus diatur oleh undang-
undang. Profesi hukum harus diatur oleh undang-undang.

12. bahrain
The law shall lay donw the provinsions pertaining to the Public prosecution 
Office,the tasks of the office for delivery of formal lega opinions the preparation 
of legislation, State representation before the law, and personnel employed on 
such matters. 

Terjemahan:

Hukum harus memaparkan peraturan-peraturan yang sesuai pada 
Kantor Kejaksaan, tugas jabatan untuk menyampaikan pendapat hukum 
formal, persiapan perundang-undangan perwakilan Negara dihadapkan 
hukum, dan mempekerjakan personil untuk masalah tersebut.

13. Kazakhstan

Article 82
1. The judge of the Supreme Court are elected by the Senate at the proposal of 

the President of the Republic based on a recommendation of the High Judicial 
Council of the Republic.

2. The judges of the courts of the oblasts, major citizens and the capital 
are appointed by the President of the Republic of Kazakhstan at the 
recommendation of the High Judicial Council of the Republic.
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3. The judges of other courts of the Republic are appointed by the President of the 
Republic at the proposal of the Minister of Justice based on a recommendation 
of the Qualification Collegium of justice.

4. The high Judicial Council is headed by the Chairperson, appointed by the 
President of the Republic and consist of the Chairperson of the Supreme 
Court, the procurator General, the Minister of Justice, Deputies of the Senate, 
judges and other persons appointed by the President of the Republic. The 
Qualification Collegium of Justice is an autonomous, independent institution 
formed from Deputies of the Majlis, judges, public procurators, teachers and 
scholars of law and workers of the organs of justice. 

5. The status of titleHigh Judicial Council and the Qualification Collegium of 
justice, and their procedure of formation and organization of their work are 
determined by law.

Article 83
1. The officer of the public procurator exercise, on behalf of the Government, 

suprime supervision to ensure accurate and uniform application of law, 
decrees and other normative legal acts on the Terriory of the Republic, and 
the legality of anti-criminal operative activities, inquiryand investigation 
as well as expose and eliminate flagrant violations of legality, as well as 
it protest againtst laws and other legal acts which are in conflict with 
the Constitution and the laws of the Republic. The office of the public 
procurator represents the interests of the Government in courts, and in 
cases, procedures and withn boundaries prescribed by the law, it effects 
criminal prosecution.

2. The office of the public procurator of the Republic forms a inified centralized 
system, in which public procurators of the lower rank are subordinated to 
public procurators of higher rank, and to the procurator General of the 
Republic. The procurators exercise their powers independently of other 
governmental organs and officials, and are accountable only to the President 
of the Republic.

3. The Procurator General of the Republic, while in office, many not be 
arrested, brought to court, subjected to administrative punishment resulting 
from court proceedings, or criminally charged without the scene of a crime 
or commission of grave crimes. The term of [the] Procurator Gneneral is 
five years.

4. The scope of authority, organization and operational procedures of [the] 
public procurator are defined by law.
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Article 84
1. Investigation of criminal cases is carried out by speciali organs and separated 

from the court and the proculator.
2. The powers, organization and procedure of the activity of the investigation 

organs, (and) other questions of prelim in, investigation in the Republic of 
Kazakhstan are regulated by law.

Terjemahan:

Pasal 82
1. Hakim pada Mahkamah Agung dipilih oleh Senat sesuai permintaan 

Presiden Republik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengadilan 
Tinggi Republik.

2. Hakim pada pengadilan negeri, kota besar dan ibu kota ditunjuk 
oleh Presiden Republik Kazakhstan pada rekomendasi dari Dewan 
Pengadilan Tinggi Republik.

3. Hakim dari pengadilan lain ditunjuk Presiden Republik pada 
permohonan Menteri Kehakiman berdasarkan rekomendasi dari 
Dewan Penasihat Kualifikasi Hukum.

4. Dewan Pengadilan Tinggi dikepalai oleh seorang kepala, ditunjuk 
oleh Presiden Republik dan terdiri dari Kepala Mahkamah Agung, 
Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Deputi senat, Hakim dan orang 
lain yang ditunjuk Presiden Republik. Dewan kualifikasi Hukum 
adalah institusi mandiri, merdeka yang dibentuk dari Deputi dari 
Majelis, hakim, jaksa, guru, dan akademisi hokum dan pekerja pada 
organ peradilan.

5. Status gelar Dewan Pengadilan Tinggi dan Dewan kualifikasi 
Hukum, dan informasi prosedurnya dan organisasi pekerjaan 
mereka ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 83
1. Jabatan jaksa dijalankan, atas nama Pemerintah, pengawasan 

tertinggi meyakinkan keakurasian dan keseragaman penerapan 
hukum, derajat dan tindakan hukum normatif pada teritori Republik, 
dan keabsahan aktivitas operasi anti kejahatan, wawancara dan 
investigasi sebagaimana tindakan administrative dan eksekutif, dan 
mengambil langkah-langkah untuk mengungkap dan mengurangi 
pelanggaran keabsahan, sebagaimana keberatan terhadap aturan 
dan tindakan hukum yang bertentangan dengan Konstitusi dan 
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aturan hukum Republik. Jabatan mewakili kepentingan pemerintah 
di pengadilan, dan dalam kasus, beracara dan dengan batasan 
tertulis oleh undang-undang, yang memengaruhi penuntutan 
pidahan.

2. Jabatan Jaksa Republik, saat menjabat tidak dapat ditangkap, 
dibawa ke pengadilan, mendapat hukuman administratif karena 
proses pengadilan, atau dituntut pidana tanpa seizin Senat, dengan 
pengecualian pada kasus penahanan pada saat tindak pidana 
dilakukan atau melakukan tindak pidana yang sangat berat. Jangka 
waktu jabatan Jaksa Agung adalah lima tahun.

3. Lingkup kewenangan, organisasi, dan operasional jaksa diatur oleh 
undang-undang.

Pasal 84
1. Investigasi kasus pidana dilakukan oleh organ khusus dan terpisah 

dari pengadilan dan penuntutan.
2. Kekuasaan, organisasi, prosedur dari aktivitas organ investigasi, 

(dan) pertanyaan lain diatur dalam investigasi di Republik 
Kazakstan diatur oleh undang-undang.

14.  Democratic Peoples republic of Korea 

Article 149
The Central Proculator’s Office appointed and recall a public procurator. 

Article 150
The functions of the Public Proculator’s office are to:
1. Ensure the strict observance of laws by institutions, enterprises, organizations 

and by citizens.
2. Ensure that decisions and directives of State bodies conform with the 

Constitution, the SPA Presidium’s decrees, decisions, the NDC’s decisions 
and orders, the SPA Presidium’s decrees, decisions, and directions, and the 
Cabinet decisions.

3. Expose and institute legal proceedings against criminals and offenders in order 
to protect the State power of the DPRK, the socialist system, the property 
of the state and social, cooperative organizations and personal rights as 
guaranteed by the Constitusion and the people’s lives and property.
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Article 151
Investigation are prosecution are conducted under the unified direction of the 
Central Publik Procurators Office, and all Public Procurator’s Offices are 
subordinate to their higher offices and the Central Procurator’s Office.

Article 152
The Central Procurator’s Office is accountable to the SPA, and to the SPA 
Presidium when SPA is in Recess.

Terjemahan:

Pasal 149
Kantor Kejaksaan Pusat menunjuk dan menugaskan seorang jaksa.

Pasal 150
Fungsi dari Kantor Kejaksaan adalah:
1. Memastikan pengamatan hukum yang tegas oleh institusi, 

perusahaan, organisasi oleh dan oleh masyarakat.
2. Memastikan bahwa keputusan dan arahan dari badan negara sesuai 

dengan konstitusi, undang-undang dan keputusan SPA, keputusan 
dan perintah NDC, Dekrit, putusan dan arahan SPA residium, dan 
keputusan kabinet.

3. Mengungkap dan menentukan proses hukum melawan pelakun 
dan pelanggar pidana untuk melindungi kekuasaaan negara 
DPRK, sistim sosialis, property negara dan rakyat, kerjasaman 
organisasi dan hak individu sebagaimana dijamin oleh konstitusi 
dan kehidupan dan properti masyarakat.

Pasal 151
Investigasi merupakan penuntutan dilakukan di bawah keseragaman 
arahan dari kantor Kejaksaan Pusat, dan semua Kantor Kejaksaan adalah 
di bawah kantor yang lebih tinggi dan Kantor Kejaksaan Pusat.

Pasal 152
Kantor Kejaksaan Pusat bertanggung jawab kepada SPA, dan kepada 
Presidium SPA di saat SPA dalam reses.
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15. Kwait

Article 167
The public prosecution office shall conduct penal charges on behalf of sicienty. 
It shall supervise the affairs of judicial police, the enforcement of penal laws, 
the pursuit of affarairs of offenders and the execution of judgements. Law shall 
regulate this body, lay down its duties, and define the conditions and guaragees 
for those who assume its functions.

Terjemahan:

Pasal 167
Kantor Kejaksaan harus menjalankan tuntutan pidana atas nama 
masyarakat. Harus mengawasi urusan polisi judisial, penegakan 
hukum pidana, pencarian pelaku pelanggaran dan eksekusi hukuman 
hakim. Undang-undangharus mengatur badan ini, memaparkan tugas-
tugasnya, dan mendefinisikan keadaan dan jaminan untuk mereka yang 
menjalankan fungsinya.
 Sebagai pengecualian, undang-undang dapat mempercayakan 
otoritas keamanan publik menjalankan penuntutan dalam tindak pidana 
ringan berdasarkan cara-cara yang diatur oleh undang-undang.

16. Mongolia

Article 56
1. The Prosecution shall exercise supervision over the inqury into and 

investigation of cases and the execution of punishment, and shall participate 
in the court proceedings on behalf of the State.

2. The President shall appointed the Prosecutor General and his/her deputies 
in consultation with the State Great Hural for a term of six years.

3. The system, structure and legal basis of the activities of the Prosecutor’s 
office shall be determined by law.

Terjemahan:

Pasal 56
1. Penuntutan harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

pertanyaan yang masuk dan investigasi kasus dan pelaksanaan 
putusan, dan harus berperan serta dalam proses persidangan atas 
nama negara.
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2. Presiden harus menunjuk Jaksa Agung dan Deputinya dengan 
berkonsultasi dengan Hural Besar Negara untuk jangka waktu 
enam tahun.

3. Sistem, struktur, dan dasar hukum kegiatan Kantor Kejaksaan harus 
ditentukan oleh undang-undang.

17. arab saudi 

Article 54
The system will determine the organization and specializations of the department 
of investigations and public prosecution.

Terjemahan:

Pasal 54
Sistem akan menentukan organisasi dan kekhususan dari departemen 
investigasi dan penuntutan.

18.  Maladewa

Article 60
(1) There shall be an Attorney General of the Maldives appointed by the 

President.
(2) The Attorney General shall discharge the function assigned to him by the 

President with loyalty and to the best of his ability. He shall be responsible 
for the functions assigned to him and shall be accountable to the President. 
And when required ny the President he shall give legal advice.

(3) The State shall be represented in all courts and tribunals by the Attorney 
General or by a persol deputed by him.

Article 61
(1) The President may at his discretion remove any Minister or the Attorney 

General from office by writing under his hand addresessed to such Minister 
or the Attorney General.

(2) A Minister or the Attorney General may resign from affice by writing under 
his hand addressed to the President. However, such Minister or the Attorney 
General shall cpntinue to hold office until such time that the President notifies 
him of acceptance of the said resignation.
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(3) In the event of a vote of no confidence by the people’s Majlis in a member of 
the Cabinet of Ministers being passed in accordance with Article 82 of this 
Constitution, such member shall resign from office, informing the President 
of the same.

Article 62
The president may dissolve the Cabinet of Ministers if, in his opinion, the Cabinet 
of Ministers is unable to effectively discharge the functions assigned to the the 
Cabinet.
 Upon dissolution of the Cabinet of Ministers, the Presiden shall inform the 
People’s Majlis of the fact, specifying the reasons there of, and shall appointed a 
new Cabinet of Ministers as soon as expendient.

Terjemahan:

Pasal 60
(1) Jaksa Agung Maladewa yang ditunjuk oleh Presiden. 
(2) Jaksa Agung wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan 

kepadanya oleh Presiden dengan loyalitas dan yang terbaik dari 
kemampuannya. Dia bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi yang 
ditugaskan kepadanya dan bertanggung jawab kepada presiden. 
Selain itu bila diperlukan oleh Presiden ia dapat memberikan 
nasihat hukum.

(3) Negara di muka semua pengadilan dan persidangan diwakili oleh 
Jaksa Agung atau oleh orang ditunjuk olehnya.

Pasal 61
(1) Presiden dapat dengan kebijakannya sendiri memberhentikan setiap 

Menteri atau Jaksa Agung dari jabatannya dengan tulisan tangannya 
sendiri yang ditujukan kepada Menteri atau Jaksa Agung tersebut.

(2) Menteri Tau Jaksa Agung dapat mengundurkan diri dari jabatannya 
dengan penulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden. 
Namun, Menteri tersebut atau Jaksa Agung akan terus menjabat 
hingga waktu yang President memberitahu dia tentang penerimaan 
pengunduran diri tersebut.

(3) Dalam hal terjadi mosi tidak percaya oleh Majlis Rakyat terhadap 
anggota kabinet Menteri ditandatangani sesuai dengan Pasal 82 
dari konstitusi ini, anggota tersebut harus mengundurkan diri dari 
jabatannya, menginformasikan Presiden sama.
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Pasal 62
Presiden dapat membubarkan Kabinet Menteri jika, menurut 
pendapatnya, Kabinet Menteri tidak dapat secara efektif melaksanakan 
fungsi yang ditugaskan ke kabinet.
 Setelah pembubaran Kabinet Menteri Presiden harus menginfor-
masikan Majlis Rakyat mengenai pertimbangan, menentukan alasan-
alasannya, dan harus menunjuk Kabinet baru Menteri secepat bijaksana.

19. China 

Article 128
The Supreme People’s Court is responsible to the National People’s Congress and 
its Standing Committee. Local people’s courts at different levels are responsible 
to the organs of state power which created them.

Article 129
The People’s procuratorates of the People’s Republic of China are state organs 
for legal supervision.

Article 130
The People’s Republic of China establishes the Supreme People’s Procuratorate 
and the local people’s procuratorates at different levels, military procuratorates 
and other special people’s procuratorates.
 The term of office of the Procurator General of the Supreme People’s 
Proculatorate is the same as that of the National People’s Congress; he shall serve 
no more than two consecutives term.
 The organization of people’s procuratorates is prescribed by law.

Article 131
People’s procuratorates shall, in accordance with the law, exercise procuratorial 
power independently and are not subject to interference by administrative organs, 
public organization or individuals.

Article 132
The supreme People’s Procuratorate is the heighest procuratorial organ .
 The Supreme People’s Procuratorate directs the work of the local people’s 
procuratorate at different levels and of the special people’s procuratorates; people’s 
procuratorates at higher levels direct the work of those at lower levels.
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Article 133
The Supreme People’s Procuratorates is responsible to the Nasional People’s 
Congress and its Standing Committee. Local people’s procuratoratesat different 
levels are responsible to the organs of state power at the corresponding levels which 
created them and to the people’s procuratorates at the heigher level.

Article 134
Citizens of nationalities have the right to use the spoken and written languages 
or their own nationalities in court proceedings. The people’s courts and people’s 
procuratirates should provide translation for any party to the court proceedings 
who is not familiar with the spoke or written languages in common use in the 
locality.
 In an area where people of a minority nationality live in a compact community 
of where a number of nationalities live together, hearingsshould be conducted 
in the language or languages common in the locality; indictments, judgements, 
notices, anh other documents should be written, according to actual needs, in the 
language or languages in common use in the locality.

Article 135
The people’s courts, procuratorates and public security organs shall, in handling 
criminal cases, divide their functions, each taking responsibility for own work, 
and they shall coordinate their effort and check each other to ensure correct and 
effective enforcement of law. 

Terjemahan:

Pasal 128
Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk kongres Nasional 
Masyarakat dan Komite terpisahnya. Pengadilan lokal pada level yang 
berbeda bertanggung jawab kepada kekuasaan organ negara yang 
membentuk mereka.

Pasal 129
Jaksa Penuntut Republik Rakyat Tionghoa merupakan organ negara 
untuk pengawasan hukum.

Pasal 130
Republik Rayat Tionghoa membentuk Kejaksaan Agung Rakyat dan 
Kejaksaan Negeri pada tingkatan yang berbeda, Kejaksaan Militer dan 
Kejaksaan khusus lain.
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 Masa jabatan Jaksa Agung Rakyat adalah sama dengan Kongres 
Nasional Rakyat; ia harus menjalankannya tidak lebih dari dua priode.
 Organisasi Kejaksaan diatur oleh undang-undang. 

Pasal 131
Kejaksaan harus sesuai dengan undang-undang menjalankan kekuasaan 
penuntutan secara merdeka dan tidak dipengaruhi oleh organ 
administratif, organisasi publik, atas secara individu.

Pasal 132
Kejaksaan Agung Rakyat merupakan organ penuntutan tertinggi. 
Kejaksaan Agung Rakyat mengarahkan tugas kejaksaan rakyat daerah 
pada tingkatan yang berbeda dan dari kejaksaan rakyat khusus; 
Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang lebih tinggi mengarahkan tugas 
kejaksaan yang ditingkatannya lebih rendahan.

Pasal 133
Kejaksaan Agung Rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat 
Nasional dan Komite terpisahnya. Kejaksaan Rakyat Daerah pada tingkat 
yang berbeda bertanggung jawab kepada organ kekuasaan negara pada 
tingkat administrasi yang dibentuk mereka dan kepada Kejaksaan Rakyat 
yang ditingkatannya lebih tinggi.

Pasal 134
Warga Negara dan warga negara lain memiliki hal secara langsung dan 
tertulis menggunakan bahasan atau dengan bahasanya dalam proses 
persidangan. Pengadilan Rakyat dan Kejaksaan Rakyat harus dapat  
menyediakan penerjemah untuk pihak yang beracara di pengadilan 
yang tidak mengenal bahasa lisan atau tertulis yang umum digunakan 
secara lokal.
 Keadaan dari kebangsaan minoritas tinggal dalam masyarakat 
yang bersatu atau sejumlah kebangsaan tinggal bersama, sidang dapat 
dilakukan dengan menggunakan bahasa atau bahasa-bahasa yang umum 
digunakan secara lokal, dakwaan, putusan, pemberitahuan dan dokumen 
lain harus secara tertulis sesuai dengan kebutuhan nyata, dalam bahasa 
atau bahasa-bahasa yang umum digunakan secara lokal.
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Pasal 135
Pengadilan Rakyat, Kejaksaan Rakyat, dan organ keamanan publik 
harus, dalam menangani kasus pidana, membagi fungsi mereka, setiap 
bagian mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan mereka sendiri, dan 
mereka harus berkoordinasi dalam usaha mereka dan saling mengawasi 
satu sama lainnya utnuk meyakinkan kesempurnaan dan efektivitas 
penegakan hukum.

20. india 

Article 76
Attorney General for India
(1) The President shall appointed a person who is qualified to be appointed a 

judge ofter Supreme Court to be Attorney General for India.
(2) It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government 

of india upon such legal matters, and to perform suh other duties of a legal 
character, as many from time to time be referred or assigned to him by the 
President, and to discharge the functions conferred on him by or under this 
Constitusion or many other law fro the time being in force.

(3) In the performance of this duties the Attorney General shall right of audience 
in all courts in the territory of India.

(4) The Attorney General shall hold office during the pleasure of the President, 
and shall receive such remuneration as the President may determine.

Terjemahan:

Pasal 76
(1) Presiden harus menunjuk seorang yang dikualifikasi untuk ditunjuk 

seorang Hakim Mahkamah Agung sebagai Jakasa Agung India.
(2) Harus menjadi tugas Jaksa Agung untuk memberikan nasihat 

kepada pemerintah India tentang masalah hukum, dan melakukan 
tugas dengan karakter hukum lain. Sebagaimana biasanya 
dapat ditunjukkan atau ditugaskan oleh Presiden, dan untuk 
melaksanakan fungsi yang diberikan padanya oleh atau berdasarkan 
konstitusi ini atau undang-undang lain selama masih berlaku.

(3) Dalam melakukan tugasnya Jaksa Agus harus memiliki hak bicara 
langsung dalam semua pengadilan di teritori India.
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(4) Jaksa Agung menduduki jabatannya selama diinginkan oleh 
Presiden, dan harus menerima remunerasi yang dapat ditentukan 
oleh Presiden.

21. nepal 

Article 109
Appointment of Attorney General:
(1) There shall be an Attorney General of the Kingdom of Nepal to be appointed 

ny His Majesty on the recommendation of the Prime Minister. The Attorney 
General shall hold office during the pleasure of His Majesty.

(2) No persin shall be eligible to appointment as Attorney General unless he is 
qualified to be appointed as a judge of the Supreme court. 

(3) The office of the ANttorney General shall be deemed vacant under the 
following circumstance:
(a) if he dies; or
(b) if his resignation submitted to His Majlsty in writing is accepted by 

Him; or
(c) if he relieved of his office by His Majestly on recommendation of the 

Prime Minister.
(4) The remuneration and other conditions of service of Attorney General shall 

be as determined by law.

Article 110
Functions, Duties and Powers Of the Attorney General:
(1) The Attorney General shall be the Chief Legal Advisor to His Majesty’s 

Government. It shall be the duty of the Attorney General to give opinions 
and adviev on constitutional and legal matters to His Majesty’s Government 
and such other authorities as His Majesty’s Government may specify.

(2) The Attorney General or officer subordinate to him the hall represent His 
Majesty’s Government in suits where in the rights, interests or concers of 
His Majesty’s Government are involved. The Attorney General shall have the 
right to make the final decision as to whether or not to initiate proceedings 
in any case on behalf of Hi Majesty’s Government in’ any court or judicial 
authority.

(3) In addition to the functions, duties and powers referred to in clauses (1) and 
(2), other functions, duties and powers of the Attorney General shall be as 
specified in this Constitution or other laws. 
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(4) In the course of discharging his official duites, theAttorney General shall 
have the right to appear in any court, office or authority of the Kingdom of 
Nepal.

(5) The Attorney General may delegates, his functions, duties and powers under 
this Article to his subordinates, to be exercised and complied with subject to 
the specified conditions.

(6) Each yesr, the Attorney General shall submit an annual report to His 
Manjesty’s Government on the work performed by him in accordance with this 
Constitution and other laws, including a statement about crimes committed 
in the Kingdom of Nepal and His Majesty’s Government shall cause the report 
to be laid before Parliament.

Article 111
Right to Appear in Parliament: The Attorney General shall have the right to 
appear and express his opinion on any legal question in either House, any of their 
commitees or the Joint Session of Parliament.
 Provide that he shall not have the right to vote.

Terjemahan:

Pasal 109
Penunjukan Jaksa Agung:
(1) Harus ada seorang Jaksa Agung kepada kerajaan Nepal yang 

ditunjuk oleh Raja berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri. 
Jaksa agung harus memegang jabatan selama diinginkan oleh Raja.

(2) Tidak ada seorang pun bertanggung jawab untuk penunjukan 
sebagai Jaksa Agung kecuali ia dikualifikasikan ditunjuk sebagai 
hakim pada Mahkamah Agung.

(3) Jabatan Jaksa Agung harus dipandang kosong berdasarkan keadaan-
keadaan:
(a)  jika ia meninggal dunia; atau
(b) jika pengunduran dirinya diserahkan pada Raja secara tertulis 

dan diterima oleh Raja; atau
(c) jika ia dibebastugaskan dari jabatannya oleh Raja berdasarkan 

rekomendasi Perdana Menteri.
(4)  Remunerasi dan kondisi jabatan lain Jaksa Agung harus ditentukan 

oleh undang-undang.
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Pasal 110
(1) Jaksa Agung harus kepala Penasihat Hukum pemerintah Raja. 

Harus merupakan tugas Jaksa Agung untuk memberikan pendapat 
dan nasihat dalam hal Konstitusi dan masalah hukum kepada 
pemerintah Raja dan otoritas lain sebagai Pemerintahan Raja dapat 
menentukannya.

(2) Jaksa Agung atau jabatan di bawahnya mewakili Pemerintah 
Raja dalam tuntutan di mana hak, kepentingan dan perhatian 
Pemerintah Raja terlibat di dalamnya. Jaks Agung harus memiliki 
hak untuk membuat putusan final apakah atau tidak melakukan 
proses dalam setiap kasus atas nama Pemerintah Raja dalam setiap 
pengadilan atau otoritas pengadilan.

(3) Sebagai tambahan dari fungsi, tugas dan kekuasaan sebagaimana 
dalam ayat (1) dan (2), fungsi, tugas dan kekuasaan lain Jaksa 
Agung harus ditentukan dalam Konstitusi ini atau undang-undang 
lain.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya resminya, Jaksa Agung harus 
memiliki hak untuk hadir di setiap pengadilan, kantor atau otoritas 
Kerajaan Nepal.

(5) Jaksa Agung dapat mendelegasikan fungsi, tugas dan kekuasaannya 
berdasarkan pasal ini kepada bawahannya, untuk dilaksanakan dan 
dipenuhi dengan memperhatikan kondisi tertentu.

(6) Setiap tahun, Jaksa Agung harus melaporkan pada Pemerintah 
Raja tentang performa kerjanya sesuai dengan Konstitusi ini dan 
undang-undang lain, termasuk pernyataan tentang kejahatan 
yang dilakukan dalam Kerajaan Nepal dan Pemerintah Raja 
harus membawa laporan tersebut untuk dipaparkan dihadapan 
Parlemen.

Pasal 111
Hak untuk hadir di Parlemen: Jaksa Agung harus memiliki hak untuk 
hadir dan menyampaikan pendapatnya tentang masalah hukum pada 
baik gedung, komite mereka atau sesi bersama Parlemen.

 Pengaturan konstitusional mengenai jabatan Jaksa Agung mau-
pun kedudukan Kejaksaan pada berbagai negara di Benua Asia 
tersebut cukup beragam. Terdapat beberapa negara yang memberikan 
kewenangan yang sangat besar kepada Kejaksaan. Bukan saja di bidang 
penuntutan, melainkan dalam memimpin penyidikan, memimpin 
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pemberantasan korupsi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan 
hukum aparatur pemerintah, serta kewenangan-kewenangan lainnya. 
Di sisi lain, terdapat pula negara-negara yang memosisikan Kejaksaan 
sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengadilan, akan tetapi sama-sama 
menikmati jaminan kemerdekaan (indepence) penuh sebagaimana yang 
diberikan kepada pengadilan dan para hakim.

Sementara itu, mengenai kedudukan dan fungsi Jaksa Agung pun 
ditemukan pengaturan yang cukup bervariasi. Di satu sisi, terdapat 
negara-negara yang melekatkan fungsi penuntutan dan lembaga 
Kejaksaan di bawah pimpinan Jaksa Agung baik secara langsung sebagai 
fungsi Jaksa Agung maupun dalam kapasitas Jaksa Agung sebagai 
Pemimpin Badan Penuntut Umum. Di sisi lain, terdapat pula negara-
negara yang memosisikan Jaksa Agung sebagai penasihat pemerintah 
dalam masalah-masalah hukum dan menempatkan lembaga Kejaksaan 
dalam organisasi yang terpisah di bawah Prokurator Agung (Procuratore 
General) maupun Direktur Penuntutan (Director of Public Prosecution).

Namun demikian, bagaimanapun kedudukan dan kewenangan 
Kejaksaan maupun Jaksa Agung di negara-negara Asia tersebut tidak 
melepaskan hal yang substansial bahwa Kejaksaan di bawah pimpinan 
Jaksa Agung merupakan lembaga penegak hukum maupun lembaga 
yang mewakili pemerintah di bidang peradilan yang penting dalam 
konstitusi (constitutional importance).

b. substansi Pemberian Kewenangan Kepada Kejaksaan 
sebagai Pelaksana Kekuasaan negara di bidang 
Peradilan

Lahirnya lembaga Kejaksaan tidak bisa dilepaskan dari teori lahirnya 
negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis 
merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat yang menginginkan 
negara dibangun di atas hukum dan demokrasi. Penjelmaan kedaulatan 
rakyat ke dalam suatu perundang-undangan berupa konstitusi maupun 
peraturan perundang-undangan di bawahnya merupakan fungsi 
kontrol rakyat terhadap pembangunan negara. Lembaga-lembaga 
negara yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan harus 
mengedepankan cita-cita rakyat melalui kepatuhan terhadap hukum. 
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Melalui konstitusi sebagai penjelmaan cita hukum rakyatlah kemudian 
memberikan legitimasi kewenangan kepada lembaga-lembaga negara 
untuk mewujudkan cita hukum rakyat tersebut. 

Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu perwujudan cita hukum 
rakyat yang menginginkan penegakan hukum yang berkeadilan. 
Kehadiran lembaga Kejaksaan sebagai lembaga negara merupakan 
keharusan bagi negara yang menginginkan hukum dan demokrasi 
sebagai penyangga utama pembangunan negara. Sebagaimana ungkapan 
para pendiri bangsa pada prosesi pengangkatan dan pelantikan Jaksa 
Agung kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) tahun yang lalu tepatnya 
tanggal 19 Agustus 1945 yang notabene bukanlah peristiwa yang 
bersahaja atau kebetulan, melainkan merupakan bukti bahwa ide 
kehidupan bernegara berdasarkan hukum mendapatkan prioritas 
pemikiran dan perhatian para pendiri republik di saat-saat yang kritis 
seperti itu. Dalam amanatnya, Presiden Ir. Soekarno menyatakan 
“............ pembentukan Jawatan Khusus yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung 
adalah untuk mempertahankan negara yang baru lahir ini baik terhadap serangan 
dari dalam maupun dari luar demi ketertiban dan ketentraman masyarakat.” 
Amanat tersebut melegitimasikan jabatan Jaksa Agung secara strategis 
sebagai pengawal keberlangsungan negara Indonesia yang baru saja lahir 
dan secara implisit melibatkan lembaga Kejaksaan yang dipimpin Jaksa 
Agung terlibat sebenuhnya dalam pembangunan Negara Indonesia. 
Dengan demikian, lembaga Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari 
sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
lembaga yang dikehendaki untuk menjaga keberlangsungan Negara 
Indonesia yang baru merdeka. Kejaksaan merupakan lembaga yang 
diberi kekuasaan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
Kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dilaksanakan Penuntut Umum 
yang bila ditafsirkan secara etimologis berasal dari kata “prosecution” 
yang berasal dari bahasa Latin “prosecutes”, yang terdiri dari kata “pro” 
yakni sebelum dan “sequi” yang mengikuti. Mengacu pada pemaknaan 
kata “Penuntut Umum” secara etimologis dan dikaitkan dengan peran 
Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan 
seharusnya dipandang sebagai dominus litis (procuruer die de procesvoering 
vastselat) yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan 

DUMMY



Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah168

sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas 
dominus litis ini merupakan prinsip yang universal sebagaimana terdapat 
dalam Pasal 11 Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations 
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 
27 August to 7 September 1990, United Nation Congress on The Prevention of 
Crime dalam Kongres Pencegahan Kejahatan Ke-8 di Havana pada tahun 
1990 yang menyebutkan bahwa:

“Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including 
institution of prosecution and, where authorized by law or consistent. with 
local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of 
these investigations, supervision of the execution of court decisions and the 
exercise of other functions as representatives of the public interest”. 

Yang diterjemahkan sebagai berikut: 

“Para jaksa hendaknya melaksanakan peran aktif dalam perkara pidana, 
termasuk mengadakan penuntutan serta dalam hal diberi wewenang oleh 
undang-undang atau sesuai dengan praktik setempat, melakukan penyidikan 
kejahatan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi 
putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai 
pembela kepentingan umum”. 

Guidelines tersebut menempatkan posisi Kejaksaan yang dipimpin 
oleh Jaksa Agung sebagai leading sector penegakan hukum di mana di 
Indonesia juga telah secara eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PUU-XII/2013. Dalam 
menjalankan amanat tersebut, maka sejarah pembentukan lembaga 
Kejaksaan di beberapa negara maupun di Indonesia sendiri memilih 
cara yang digunakan lembaga Kejaksaan untuk memenuhi amanat 
tersebut, yaitu dengan cara penegakan hukum dan keadilan.

Kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili negara 
di bidang peradilan dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan 
dengan perkembangan dan pertumbuhan Negara Indonesia yang melalui 
beberapa fase. 

1. Secara historis, pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di Indonesia 
telah ada pada zaman kerajaan Hindu yaitu pada masa Kerajaan 
Majapahit (abad XIII) melalui jabatan dalam bahasa Sansekerta 
“dhyaksa”, “adhyaksa”, dan “dharmadhyaksa”. Dhyaksa adalah pejabat 
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kerajaan pada zaman Kerajaan Majapahit yang bertanggung jawab 
kepada Gadjah Mada sebagai dipilih oleh Raja Majapahit yang diberi 
tugas untuk melaksanakan segala peraturan raja (shitinarendran) dan 
melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Dengan kata lain, 
dhyaksa adalah pejabat yang diberi tugas untuk menangani masalah 
peradilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni 
pejabat tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa dan 
bertugas sebagai hakim. Sedangkan dharmadhyaksa adalah pejabat 
tinggi kerajaan yang khusus menangani masalah keagamaan. 
Apabila direpresentasikan pada masa modern, maka adhyaksa adalah 
Jaksa Agung sedangkan dhyaksa adalah para jaksa yang diangkat 
oleh Jaksa Agung. Lembaga Kejaksaan seperti sekarang ini tidak 
bertugas sebagai hakim seperti “adhyaksa” pada zaman Kerajaan 
Majapahit, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu 
penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai 
“Hakim Komisaris”.

2. Kemudian pada masa Kerajaan Mataram (abad XVII), terdapat 
jabatan dalam bahasa Jawa yakni “jeksa” yang bertanggung jawab 
kepada Raja Mataram yang mempunyai tugas melakukan pekerjaan 
kepaniteraan, menghadapkan terdakwa, serta saksi, di pengadilan 
pradata (pengadilan untuk kasus yang berat yang ancamannya 
siksaan dan pidana mati) dan padu (pengadilan untuk kasus 
ringan). Di negara Agung Mataram yaitu inti Kerajaan Mataram, 
raja mengadili perkara-perkara “pradata” sedangkan di luar dari 
wilayah itu, jaksa-lah yang ditugaskan mengadilinya. Di wilayah 
luar yang ditaklukan oleh raja, maka “landheeren”-lah yang mengadili 
dibantu oleh seorang jaksa.

3. Berbeda dengan Kesultanan Cirebon yang hanya memiliki satu 
badan peradilan yakni peradilan kerta yang di dalamnya terdapat 7 
(tujuh) orang jaksa (jaksa pepitu) sebagai perwakilan dari 4 (empat) 
kesultanan Cirebon sehingga disebut “pengadilan tujuh jaksa” 
yang bertugas menangani perkara di pengadilan dan penyelesaian 
perkara perdata maupun pidana baik itu sebagai hakim, panitera, 
penuntut, maupun pembela. 

4. Pada masa awal penjajahan tahun 1602, Verenigde Oost Indische 
Compaigne (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan 
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hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya 
dan membentuk badan-badan peradilannya sendiri (schepenenbank) 
yang petugas-petugasnnya diberi kekuasaan sebagai penuntut 
umum, yaitu officer van justitie. Pada masa ini, untuk perkara-
perkara yang berkaitan dengan orang-orang Bumiputera diadili 
oleh pengadilan yang dibentuk Kompeni di mana Jaksa bertindak 
sebagai penuntut keadilan dengan Gubernur Belanda sebagai 
ketuanya dan Bupati terkemuka sebagai anggotanya. Sedangkan 
untuk perkara ringan Jaksa untuk dan atas nama bupati setempat 
bertindak sebagai penuntut umum sekaligus hakim. 

5. Sama halnya pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), 
kewenangan penuntutan yakni menghadirkan seseorang yang 
bersalah di pengadilan yang disebut langericht adalah kewenangan 
fiscal yang dilakukan seorang Jaksa Besar (groot djaksa) meskipun 
terdapat gelar shouten yang diberi kewenangan melakukan 
penyidikan. 

6. Selanjutnya pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816), 
meskipun dengan pembentukan code of provional regulations for the 
judicial and police at Batavia, Semarang, and Surabaya sehingga di 
masing-masing dari ketiga kota tersebut terdapat Court Of Justice 
juga kewenangan penuntutan diberikan kepada fiscal yakni seorang 
jaksa. Sedangkan pada masa Hindia Belanda, badan-badan yang 
ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah 
pengadilan negeri (landraad). Landraad merupakan pengadilan 
sehari-hari bagi penduduk Bumiputera atau dipersamakan baik 
dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana. Pengadilan justisi 
(raad van justitie) adalah pengadilan sehari-hari bagi golongan Eropa 
dan merupakan pengadilan banding bagi landraad. Pengadilan justisi 
berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang untuk 
mengadili (jurisdictie geschillen). Mahkamah Agung (hooggerechtshof) 
adalah pengadilan tertinggi yang mempunyai wewenang antara lain 
mengadili perkara banding dari perkara-perkara yang diminta kasasi 
dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara 
yang termasuk golongan forum privilegiatum, seperti para pejabat 
tinggi tertentu dan para Sultan serta perselisihan-perselisihan 
wewenang mengadili jurisdictie geschillen antara pengadilan-
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pengadilan tingkat banding, antara pengadilan sipil dan militer 
dan antara pengadilan swapraja. Dalam ketiga jenis peradilan 
tersebut ada pegawai-pegawai yang diberi kewenangan selaku 
pengemban tugas dari suatu lembaga (badan atau dinas) negara 
dinamakan openbaar ministerie yang mempunyai tugas pokok antara 
lain: a) mempertahankan segala peraturan negara; b) melakukan 
penuntutan segala tindak pidana; c) melaksanakan putusan 
pengadilan pidana yang berwenang. Pada masa pemerintahan 
Hindia Belanda, Kejaksaan lebih terlihat sebagai perpanjangan 
tangan penguasa penjajah negeri ini pada saat itu, khususnya dalam 
menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen 
(ungkapan kebencian dan permusuhan pada pemerintahan yang 
sah) yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Meskipun 
pelaksana tugas dan fungsi Kejaksaan di Indonesia telah ada 
pada zaman kerajaan Hindu yaitu pada masa Kerajaan Majapahit 
melalui jabatan dhyaksa yakni pejabat kerajaan di zaman Kerajaan 
Majapahit yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan, 
namun secara kelembagaan Kejaksaan mulai terbentuk pada masa 
penjajahan Belanda. Melalui pemberlakuan asas konkordansi, 
Pemerintah Hindia Belanda membawa ke Indonesia sistem 
peradilan pidana di negeri Belanda dengan bercermin kepada 
sistem France Prosecution Service Model yakni kejaksaan berada 
di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden). Dengan serangkaian 
peraturan perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 
1 Mei 1848, dikenal jabatan Procuceur General (seperti Jaksa Agung 
sekarang). Di samping itu, dikenal pula istilah officieren van justitie 
yang bertugas sebagai jaksa penuntut umum bagi golongan Eropa 
dan yang dipersamakan. Dalam Inlands Reeglement (selanjutnya 
disebut IR) dikenal pula jabatan magistraat sebagai penuntut umum. 
Sesudah IR diubah menjadi Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya 
disebut HIR) pada tahun 1941, Pemerintah Hindia Belanda juga 
membentuk institusi yang menjalankan fungsi pemeliharaan 
keamanan, seperti veld politie (polisi kota), cultur politie (polisi 
pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain, di 
mana wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang 
dibantu asisten residen, sedangkan rects politie (polisi penegak 
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hukum) bertanggung jawab pada procureur general (Jaksa Agung). 
Itulah sebabnya pada saat itu dikenal jabatan hulp magistraat, di 
mana dalam kerangka pengusutan perkara-perkara pidana, polisi 
bertindak sebagai pembantu jaksa dalam melaksanakan tugas 
pemeriksaan pendahuluan.

7. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang sejak tanggal 8 Maret 
1942 sampai dengan 16 Agustus 1945, ditetapkan 6 (enam) 
jenis badan peradilan umum di Jawa dan Madura yaitu: 1) Saikoo 
Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung); 2) Kootoo 
Hooin (Pengadilan Tinggi); 3) Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri); 
4) Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian); 5) Ken Hooin (Pengadilan 
Kabupaten); 6) Gun Hooin (Pengadilan Kawedanan). Pada Saikoo 
Hooin, Kootoo Hooin, dan Tihoo Hooin ada kantor Kejaksaan 
(Kensatsu Kyoku), masing-masing Saikoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan 
Pengadilan Agung), Kootoo Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Tinggi), 
dan Tihoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Negeri). Badan 
peradilan tersebut merupakan pengadilan bagi semua golongan 
penduduk (Indonesia, Timur Asing, dan Eropa), kecuali bangsa 
Jepang. Tihoo Hooin merupakan pengadilan sehari-hari, Kootoo 
Hooin sebagai pengadilan banding dan Saikoo Hooin sebagai 
pengadilan tertinggi yang menangani perkara-perkara kasasi. Pada 
masa pemerintahan Jepang, digariskan bahwa Kejaksaan diberi 
kekuasaan (ditugaskan) untuk: 1) mencari (menyidik) kejahatan 
dan pelanggaran; 2) menuntut perkara; 3) menjalankan putusan 
pengadilan dalam perkara kejahatan; 4) mengurus pekerjaan lain-
lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Dengan demikian, 
penyidikan menjadi salah satu tugas umum Kejaksaan sejak dari 
Tihoo Kensatsu Kyoku hingga Kootoo Kensatsu dan Saiko Kensatsu Kyoku. 
Selain melakukan perubahan dalam jenis bada peradilan, pihak 
Jepang juga mengubah alat penuntut umumnya yakni magistraat 
dan officier van justitie ditiadakan. Tugas dan wewenang mereka 
dibebankan kepada penuntut umum Bumiputera atau Jaksa di 
bawah pengawasan Kepala Kantor Kejaksaan bersangkutan yakni 
seorang Jaksa Jepang. Dengan demikian, menjadikan Jaksa sebagai 
satu-satunya penuntut umum. Seluruh Kejaksaan mula-mula ada di 
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bawah perintah dan koordinasi Sihoobucoo (Direktur Departemen 
Kehakiman) dan kemudian Cianbucoo (Direktur Keamanan) 
yang untuk tingkat pusat ada di Gunseikanbu dan untuk tingkat 
daerah di kantor-kantor karesidenan (syuu). Dengan demikian, 
Jaksa di daerah-daerah tidak lagi di bawah perintah langsung 
Residen/Assisten Residen, tetapi melalui para Kepala Kejaksaan 
Pengadilan setempat yang bertanggung jawab kepada Cianbucoo. 
Pekerjaan Ketua Saikoo Kensatsu Kyouku (Jaksa Agung) dilaksanakan 
oleh Gunseikanbu Sihhobucoo (pejabat Kehakiman) pada kantor 
pemerintah balatentara Jepang yang mengkoordinasikan Kejaksaan 
dan Kepolisian. Kejaksaan di masa pemerintahan Jepang tidak 
berbeda dari masa pemerintahan Hindia Belanda.

Istilah Kejaksaan pertama kali dipergunakan secara resmi oleh 
Undang-Undang Balantentara Pendudukan Jepang Nomor 1 Tahun 1942 
yang kemudian diganti oleh Osamu Serei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 
2 Tahun 1944, dan Nomor 49 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap 
dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia Proklamasi berdasarkan 
Pasal II Aturan Peradilan UUD 1945 yang diperkuat oleh Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut PP 2/1945). Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 
jo. PP 2/1945, ketentuan yang digunakan oleh Osamu Serei Nomor 3 
Tahun 1943 menegaskan bahwa Jaksa yang menjadi satu-satunya pejabat 
penuntut umum tetap berlaku di Negara Republik Indonesia Proklamasi. 
Pada masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 
19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(selanjutnya disebut PPKI) memutuskan mengenai kedudukan 
Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan 
Departemen Kehakiman. Pada prosesi pengangkatan dan pelantikan 
Jaksa Agung tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Ir. Soekarno dalam 
amanatnya menyatakan pada pokoknya pembentukan Jawatan Khusus 
yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung adalah untuk mempertahankan 
negara yang baru lahir ini baik terhadap serangan dari dalam maupun 
dari luar demi ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sejak saat itu, 
telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 
Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan 
Agung tanggal 27 Pebruari 1947 (selanjutnya disebut UU 
7/1947). Lahirnya UU 7/1947 ini dilatarbelakangi untuk mengisi 
kekosongan hukum pada masa setelah proklamasi yang hendak 
memberlakukan peraturan terkait badan-badan kehakiman yakni 
Osamu Seirei Nomor 3 tanggal 26 September 1942 (Undang-
Undang Nomor 34), Osamu Seirei Nomor 21 tanggal 1 Juli 1943 dan 
Osamu Seirei Nomor 2 tanggal 14 Januari 1944 berhubung dengan 
Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar. Pengaturan 
susunan badan-badan Kehakiman beserta kekuasaannya belum 
dapat diselenggarakan selengkapnya sebagaimana diharuskan 
dalam Pasal 24 dari Undang-Undang Dasar sehingga UU 
7/1947 menyatakan perlu segera diatur: a. Susunan Mahkamah 
Agung sebagai badan Kehakiman yang tertinggi dalam Republik 
Indonesia. b. Kekuasaan Mahmakah Agung tentang pengawasan 
terhadap lain-lain badan Kehakiman dan tentang perselisihan hal 
kekuasaan mengadili antara beberapa badan-badan Kehakiman. 
c. Susunan Kejaksaan Agung. d. Kekuasaan Jaksa Agung tentang 
pengawasan terhadap para Jaksa. Tentang Kejaksaan Agung dalam 
Undang-Undang Dasar tiada penetapan sama sekali, sedangkan 
menurut Pasal 5 Osamu Seirei tanggal 14 Januari 1944 Sihoobutyoo 
dan kemudian menurut Pasal 2 Osamu Seirei Nomor 49 tanggal 8 
Nopember 1944 Gunseikanbu. Tianbutyoo-lah yang menjalankan 
pekerjaan Kejaksaan Agung, di Pulau Jawa dan Madura. Dengan 
berdirinya Negara Republik Indonesia dan dimasukkannya jawatan 
Kejaksaan kembali ke dalam lingkungan Kementerian Kehakiman 
menurut Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 
Oktober 1945, belum pula pekerjaan termaksud ditegaskan. Oleh 
karenanya perlu diadakan dasar hukum (wettelijke grondslag) untuk 
sebagian kekuasaan Jaksa Agung, yang perlu segera ditegaskan. 
Juga selayaknya diadakan aturan pengawasan atas para Jaksa dan 
polisi-pengusut perkara (rechtspositie). Dengan demikian, dengan 
diundangkannya UU 7/1947 ini maka kekuasaan Kejaksaan sama 
dengan pada masa pemerintahan Jepang yakni Kejaksaan diberi 
kekuasaan (ditugaskan) untuk: 1) mencari (menyidik) kejahatan 
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dan pelanggaran; 2) menuntut perkara; 3) menjalankan putusan 
pengadilan dalam perkara kriminal; 4) mengurus pekerjaan lain-
lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 
Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman tanggal 
8 Juni 1948 (selanjutnya disebut UU 19/1948). Undang-Undang 
ini lahir untuk melengkapi UU 7/1947 serta melaksanakan apa 
yang dikehendaki oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar, perlu 
diadakan peraturan tentang susunan dan kekuasaan badan-badan 
Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini mengatur 
kekuasaan Kejaksaan dalam peradilan umum dilakukan oleh 
Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Agung (vide 
Pasal 11 UU 19/1948). Sedangkan kekuasaan yang diberikan 
kepada Kejaksaan dengan UU 19/1948 adalah melaksanakan yang 
dikehendaki oleh undang-undang, menjalankan pengusutan dan 
penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran dan mengusahakan 
menjalankannya putusan-putusan badan-badan kehakiman yang 
mengandung hukuman pidana (vide Pasal 12 UU 19/1948). Selain 
itu, Jaksa Agung sebagai Kepala Kejaksaan diberi kekuasaan untuk 
melakukan pengawasan terhadap para Jaksa dan Polisi dalam 
menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran (vide Pasal 
56 UU 19/1948). Pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam 
UU 19/1948 tidak berbeda dengan masa pemerintahan Jepang.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 
Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 30 Juni 
1961 (selanjutnya disebut UU 15/1961). Perubahan besar terjadi 
ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 
Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden 
menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan 
dengan keadaan yang baru. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit 
Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang 
pertama dalam sejarah negara kita, yakni UU 15/1961. Di dalam 
UU 15/1961 menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara 
penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut 
Umum (vide konsideran menimbang UU 15/1961). Lebih lanjut, 
Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, 
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ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai 
penuntut umum (vide Pasal 1 ayat (1) UU 15/1961). Kejaksaan 
dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi 
rakyat dan hukum negara (Pasal 1 ayat (2) UU 15/1961). Dalam 
UU 15/1961, kewenangan Kejaksaan meliputi: a) mengadakan 
penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang 
berwenang; b) menjalankan keputusan dan penetapan Hakim 
Pidana; c) mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan 
dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat 
penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 
Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara; d) mengawasi 
aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 
dan negara; serta e) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang 
diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara (vide Pasal 2 UU 
15/1961). Dalam UU 15/1961, Jaksa Agung memegang pimpinan 
pelaksanaan tugas Kejaksaan (vide Pasal 5 ayat (2) huruf a UU 
15/1961). Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi. Untuk 
kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa 
lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-
petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik 
dengan mengindahkan hierarchie. Jaksa Agung memimpin dan 
mengawasi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya (vide Pasal 7 
UU 15/1961). Sebagai pemimpin dari Kejaksaan, Jaksa Agung dapat 
menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum 
(vide Pasal 8 UU 15/1961). Melalui UU 15/1961, mempertegas 
kewenangan Kejaksaan sebagai alat negara yang diberi kekuasaan 
untuk melakukan penuntutan dan penyidikan dalam peradilan 
pidana.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 (selanjutnya 
disebut dengan UU 5/1991). Perubahan berikutnya terjadi setelah 
adanya UU 5/1991. Dalam UU 5/1991 menyebut bahwa Kejaksaan 
sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan 
badan-badan penegak hukum dan keadilan. Dari konsideran ini 
terdapat perubahan penting di mana terdapat penegasan terhadap 
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pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya 
dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya undang-
undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan. Hal tersebut 
disebabkan karena konsep Kejaksaan sebagai alat revolusi tidak lagi 
sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan bangsa Indonesia. 
Sehingga, dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan 
Kejaksaan sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan 
UUD 1945, maka UU 5/1991 ini menegaskan bahwa kedudukan 
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan 
peradilan umum. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan 
terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 
Negeri. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi 
keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kejaksaan dipimpin 
oleh Jaksa Agung yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan 
wewenang kejaksaan. Melalui UU 5/1991 ini, Kejaksaan sebagai 
lembaga pemerintahan diberikan kewenangan sebagai berikut (vide 
Pasal 27 UU 5/1991): 

1)  Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a)  melakukan penuntutan dalam perkara pidana; 
b)  melaksanakan penetapan hakim dan putusan peng adilan; 
c)  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 

lepas bersyarat; 
d)  melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan 
ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik; 

2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

3)  Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiatan: 
a)  peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
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b)  pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c)  pengamanan peredaran barang cetakan; 
d)  pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 
e)  pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f)  penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 Kemudian, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk 
menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat 
perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang 
bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh 
hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau 
dirinya sendiri (vide Pasal 28 UU 5/1991). Selanjutnya, Kejaksaan 
dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada 
instansi pemerintah lainnya (vide Pasal 31 UU 5/1991). Di samping 
tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan 
dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-
undang (vide Pasal 29 UU 5/1991). Selain memberikan kewenangan 
kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan, UU 5/1991 
juga secara khusus memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung 
sebagai pimpinan Kejaksaan, yakni Jaksa Agung mempunyai tugas 
dan wewenang: a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan 
penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan 
wewenang kejaksaan; b) mengkoordinasikan penanganan perkara 
pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang 
yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden; c) 
menyampingkan perkara demi kepentingan umum; d) mengajukan 
kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam 
perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; e) mengajukan 
pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam 
pemeriksaan kasasi perkara pidana; f) menyampaikan pertimbangan 
kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana 
mati; g) mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk 
masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara 
Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana; 
(vide Pasal 31 UU 5/1991). Selain daripada itu, Jaksa Agung dapat 
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memberikan izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam 
hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah 
sakit baik di dalam maupun di luar negeri. Izin secara tertulis 
untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan 
oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, 
sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah 
sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung (vide Pasal 
32 UU 5/1991). Tidak dapat dipungkiri, keberlakuan UU 5/1991 
setidaknya memberikan ketentuan yang lebih jelas terhadap 
kedudukan dan kewenangan Kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung 
sebagai pemberi pertimbangan kepada pemerintah, pemegang 
kekuasaan negara di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. 
Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan maupun Jaksa Agung yang 
diatur dalam UU 5/1991 ini sekaligus menjadi pembeda fungsi 
insitusi Kejaksaan dengan insitusi penegak hukum lainnya.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 26 Juli 2004 
(selanjutnya disebut UU 16/2004). Meresponsif amandemen 
UUD 1945, maka dilakukan perubahan yang mendasar dalam 
kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman. Hasil amandemen UUD 1945 (khususnya Pasal 24 
UUD 1945) menegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang 
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 
undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas 
oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) 
yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah 
Kejaksaan Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan UUD 
1945, UU 4/2004, dan beberapa undang-undang yang baru, serta 
berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 
kehidupan ketatanegaraan maka UU 5/1991 sudah tidak sesuai 
lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif 
dengan membentuk undang-undang yang baru. Pembaruan 
Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut 
dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran 
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Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan 
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 
bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang 
dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai 
salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan 
dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 
umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan 
perubahan-perubahan tersebut di atas. Dalam melaksanakan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai 
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, 
ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum 
dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan 
kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, 
dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus 
mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain 
turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan 
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk 
turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan 
negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam undang-
undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain: 1) 
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan 
negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, 
kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 
lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab 
atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi 
keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, 
Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya 
merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan 
perkara untuk keberhasilan penuntutan. 2) Untuk membentuk 
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jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan 
dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. 
Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan 
bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, 
usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun 
ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.  3) Kewenangan 
Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu 
dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-
undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk 
melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia (selanjutnya disebut UU 26/2000), Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU 20/2001), 
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya 
disebut UU 30/2002). 4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan 
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum 
dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, 
Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta 
bertanggung jawab kepada Presiden. 5) Di bidang perdata dan tata 
usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas 
nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat 
yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan 
atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga 
membela dan melindungi kepentingan rakyat. UU 16/2004 ini 
merupakan penegasan bahwa lembaga Kejaksaan adalah lembaga 
negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penegakan hukum dan pembangunan hukum.

Memperhatikan kewenangan Kejaksaan yang telah ada sejak 
perkembangan dan pertumbuhan lahirnya Negara Republik Indonesia, 
kewenangan Kejaksaan dalam sejarah peraturan perundang-undangan 
di Indonesia, serta kewenangan Kejaksaan di beberapa negara, maka 
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secara umum ada 5 (lima) prinsip kewenangan yang dimiliki Kejaksaan 
dalam perspektif yurisdiksi yakni:

1. Mewakili pemerintah melakukan penyidikan, penuntutan, dan 
pelaksana putusan hakim dalam peradilan pidana;

2. Mewakili pemerintah dalam penyelesaian perkara di peradilan 
perdata dan tata usaha negara;

3. Penasihat hukum pemerintah;

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh 
pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat;

5. Melaksanakan pembangunan nasional.

Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam flow chart di bawah ini.

 
Sejarah Kejaksaan 

di Indonesia 

Peraturan 
Perundang‐

Undangan Indonesia 

Konstitusi di 
Beberapa Negara       

di ASIA 

1)  Mewakili  pemerintah  melakukan  penyidikan, 
penuntutan,  dan  pelaksana  putusan  hakim  dalam 
peradilan pidana; 

2)  Mewakili pemerintah dalam penyelesaian perkara di 
peradilan perdata dan tata usaha negara; 

3)  Penasihat hukum pemerintah; 
4)  Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan 

hukum oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan 
masyarakat; 

5)  Melaksanakan pembangunan nasional; 

NEGARA HUKUM YANG 
DEMOKRATIS 

GAMBAR 1  Kewenangan Kejaksaan Perspektif Sejarah,
Peraturan Perundang-undangan dan Konstitusi Berbagai Negara

Melihat prinsip kewenangan tersebut maka kewenangan-
kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang menempatkan 
kekuasaan negara kepada Kejaksaan untuk mewakili negara di bidang 
penegakan hukum dan peradilan. Kejaksaan yang dipimpin oleh 
seorang Jaksa Agung merupakan lembaga dan jabatan yang sejak 
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dahulu diberikan kekuasaan dalam bentuk kewenangan oleh rakyat 
untuk atas nama negara sebagai wakil negara dan pemerintahan 
dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan di bidang penegakan 
hukum, bidang peradilan baik itu pidana, perdata, tata usaha negara, 
sebagai penasihat hukum pemerintah yang notabene masing-masing 
merupakan ranah peradilan. Catatan sejarah bangsa Indonesia 
mempercayakan lembaga Kejaksaan sebagai wakil dari negara dan 
pemerintah untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata, 
dan tata usaha negara, serta sebagai penasihat hukum pemerintah. 
Legitimasi historis dan normatif merupakan legitimasi pemberian 
kewenangan kepada Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan 
pemerintahan di bidang peradilan. Selanjutnya, legitimasi historis dan 
normatif tersebut semakin diperkuat dengan legitimasi komparatif 
terhadap eksistensi lembaga Kejaksaan di beberapa negara. 

Kekuasaan penuntutan adalah penjelmaan dari kedaulatan rakyat 
yang menginginkan sebuah lembaga yang terdiri dari para Jaksa yang 
profesional untuk mengemban amanah rakyat yakni menghadirkan 
siapapun subjek hukum yang didakwa bersalah melakukan kejahatan 
(pidana) maupun pelanggaran (pidana, perdata, tata usaha negara) ke 
persidangan dengan permintaan agar diadili. Kekuasaan penuntutan 
merupakan sebagian dari sekian banyak kekuasaan negara yang 
diberikan kepada lembaga Kejaksaan untuk mewakili negara apabila 
terdapat siapapun subjek hukum yang melakukan kejahatan maupun 
pelanggaran terhadap negara maupun masyarakatnya.

C.  Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam 
Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di 
Mahkamah Konstitusi sebagai Kewenangan integratif

Setelah mengetahui bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara 
pemerintahan yang mendapatkan kewenangan untuk mewakili negara 
pemerintahan dalam bidang penegakan hukum dan peradilan, maka 
didapatkan 5 (lima) prinsip kewenangan yang dimiliki Kejaksaan 
dalam perspektif yuridiksi. Melihat prinsip kewenangan yang dimiliki 
Kejaksaan berdasarkan kajian historis-normatif-komparatif yang 
kemudian dikaitkan dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan 
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Kejaksaan saat ini baik dari perspektif teori dan praktik, maka terdapat 
8 (delapan) protipe Jaksa, yakni: 1) Jaksa Penyidik; 2) Jaksa Peneliti; 3) 
Jaksa Penuntut Umum; 4) Jaksa Eksekutor; 5) Jaksa Pemulihan Aset; 
6) Jaksa Pengacara Negara; 7) Jaksa Intelijen; 8) Jaksa Agung, yang 
penjabarannya sebagai berikut.

1. jaksa Penyidik (The Investigator Prosecutor)

Jaksa Penyidik adalah Jaksa yang melakukan penyidikan tindak 
pidana. Penyidikan tindak pidana yang dimaksud adalah serangkaian 
tindakan jaksa penyidik untuk mencari kebenaran materiil dengan cara 
mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan 
terang tindak pidana yang terjadi dan menentukannya tersangkanya. 
Dalam perkembangannya juga, penyidikan yang dimaksud tidak semata 
menganut paradigm follow the suspect, namun juga melingkupi paradigm 
follow the asset maupun follow the money. Sebelum dilakukan penyidikan 
maka terlebih dahulu Jaksa Penyidik melakukan penyelidikan yakni 
serangkain tindakan jaksa penyidik untuk mencari dan menemukan 
suatu persitiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tindakan menyidik 
merupakan satu rangkaian dengan tindakan penyelidikan, artinya 
wewenang menyidik yang dimiliki Kejaksaan melalui Jaksa penyidik 
berarti bahwa sebelumnya sudah harus dilakukan penyelidikan untuk 
kemudian dilakukan penyidikan. Dalam perkembangannya, Kejaksaan 
berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu meliputi 
tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta 
tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-nya adalah tindak 
pidana korupsi. Pemberian kewenangan menyidik kepada Kejaksaan 
didasarkan 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

a. Aspek Filosofis. Asas peradilan di Indonesia adalah dengan 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hubungan ini maka para 
pencari keadilan, baik terdakwa atau pelaor dalam perkara tindak 
pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh 
keadilan. Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum untuk 
pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan 
dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 
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adalah dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan 
berkesinambungan. Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan dan 
sekaligus penuntutan, akan menghapus mata rantai pra-penuntutan 
yang telah menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara 
penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan 
Jaksa melakukan penyidikan maka dapat dihindarkan bolak-balik 
perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan 
efektif.

b. Aspek Normatif. Kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan melalui 
Jaksa Penyidik telah diatur dalam beberapa ketentuan sebagai 
berikut: 

1) Pasal 38 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang 
menyatakan “Urusan melakukan polisi yustisi pada bangsa 
Indonesia dan bangsa asing diwajibkan kepada Kepala Kejaksaan 
pada Pengadilan Negeri; serta kepada jaksa-jaksa yang dibantukan 
kepadanya, masing-masing buat daerah di tempat ia diangkat; 
mereka itu wajib menjalankan perintah, yang berhubung dengan itu 
diperintahkan kepadanya oleh Kepala Kejaksaan pada Pengadilan 
Tinggi atau oleh Jaksa Agung”;

2) Pasal 11 UU 19/1948 menyatakan “Kejaksaan berwajib 
melaksanakan yang dikehendaki oleh undang-undang, menjalankan 
pengusutan (penyidikan) dan penuntutan atas kejahatan dan 
pelanggaran dan mengusahakan menjalankannya putusan-putusan 
badan-badan kehakiman yang mengandung hukuman pidana”;

3) Pasal 3 UU 7/1947 menyatakan “Pengawasan yang serupa dengan 
yang tersebut dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4, oleh Jaksa Agung dilakukan 
terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas 
kejahatan dan pelanggaran”;

4) Pasal 2 ayat (2) UU 15/1961 menyatakan “Kejaksaan mempunyai 
tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan 
pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat 
penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum 
acara pidana dan lain-lain peraturan negara”;

5) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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(selanjutnya disebut UU 3/1971) menyatakan “Penyidikan 
dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut 
ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain 
dalam undang-undang ini”. Sehingga dengan demikian maka 
kewenangan Jaksa Penyidik mengacu kepada Pasal 2 ayat 
(2) UU 15/1961. Selanjutnya dalam Pasal 26 UU 3/1971 
menyatakan “Jaksa Agung selaku penegak Hukum dan Penuntut 
Umum tertinggi memimpin/mengoordinir tugas kepolisian represif/
justisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau 
mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili 
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh 
seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum” yang dengan demikian ketentuan 
pasal tersebut menjadikan Jaksa Agung sebagai pimpinan 
Kejaksaan sebagai koordinator penyidikan tindak pidana 
korupsi;

6) Pasal 27 ayat (1) huruf d UU 5/1991 menyatakan “Di 
bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang 
melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan 
ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik”. Dalam penjelasannya pasal tersebut 
menyatakan “untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan 
tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) tidak dilakukan terhadap tersangka; 2) hanya terhadap perkara-
perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan 
masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan 
negara; 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) 
hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 4) prinsip koordinasi 
dan kerja sama dengan penyidik”. Pemeriksaan tambahan yang 
dilakukan Jaksa merupakan serangkaian tindakan yang 
masih dalam status penyidikan dengan tujuan melengkapi 
kekurangan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik sehingga 
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pemeriksaan tambahan tersebut adalah kewenangan Jaksa 
selaku Jaksa Penyidik;

7) Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan “Dalam waktu dua tahun 
setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua. perkara 
diberlakukan ketentuan undangundang dengan pengecualian untuk 
sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana 
tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan 
atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Eksistensi Pasal 284 ayat 
(2) KUHAP merupakan dasar lanjutan untuk memperkokoh 
kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan 
sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan 
Umum butir 3 UU 16/2004, yang menyebutkan “Kewenangan 
kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu 
dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang 
yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan 
penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;

8) Ketentuan tersebut dipertegas kembali dengan Pasal 17 
Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP 27/1983) yang 
menyatakan “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana 
sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh 
Penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dalam peraturan 
inilah pertama kali nomenklatur Penyidik Jaksa dinormatifkan 
meskipun tidak ada pemberian definisi yang pasti apakah yang 
dimaksud dengan penyidik jaksa. Namun setidaknya menjadi 
landasan awal pengakuan negara terhadap penyidik jaksa;

9) Kemudian dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
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Nepotisme (selanjutnya disebut UU 28/1999) disebutkan 
“Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme, 
maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, untuk ditindaklanjuti”. Dalam Penjelasan Pasal 18 
ayat (3) UU 28/1999, dinyatakan bahwa “Ketentuan dalam ayat 
ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan 
yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta 
kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. 
Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum 
seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, 
sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara 
selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan 
ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Yang dimaksud dengan petunjuk dalam pasal ini adalah fakta-fakta 
atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, kolusi 
dan nepotisme”. Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan 
Kepolisian.” 

10) Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(selanjutnya disebut UU 31/1999) menyatakan “Penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak 
pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini” sehingga 
ketentuan penyidikan mengacu kepada ketentuan sebelumnya 
yakni Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP 27/1983 jo. 
Pasal 27 ayat (1) huruf d UU 5/1991 jo. Pasal 18 ayat (3) UU 
28/1999;

11) Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(selanjutnya disebut UU 31/1999) menyatakan “Dalam hal 
ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka 
dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”;
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12) Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (selanjutnya disebut UU 30/2002) yang menyatakan 
“(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat 
bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi 
melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara 
tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. (5) Dalam 
hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib 
melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”;

13) Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30/2002 menyatakan: 
“(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan 
perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau 
kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan; (2) Penyidikan yang 
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi; (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi 
sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan 
penyidikan; (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh 
kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, 
penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut 
segera dihentikan”; 

14) Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(selanjutnya UU 26/2000) menyatakan “Jaksa Agung sebagai 
penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan 
penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup”;

15) Pasal 12 ayat (1) UU 26/2000 menyatakan “Jaksa Agung 
sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan 
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penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan 
dan penuntutan”;

16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (selanjutnya disebut PP 19/2000) menyatakan Jaksa 
mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;

17) Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 menyatakan “Di bidang 
pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang”. Dalam penjelasannya, “kewenangan dalam 
ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi”. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung 
beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan 
kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, 
misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

18) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010), 
Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang 
diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang. Namun demikian, kewenangan jaksa 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang ini 
memiliki batasan berupa tindak pidana pencucian uang yang 
tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi. Pengaturan 
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tentang hal ini merunjuk pada ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 
yang menyatakan “Penyidik Tindak Pidana pencucian Uang 
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan 
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-udangan, kecuali 
ditentukan lain menurut undang-undang ini.” Dengan demikian, 
mengingat penyidik Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana 
diatur dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 demikian juga 
sebagaimana diatur dalam UU 16/2004. Pemaknaan bahwa 
penyidik Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa 
korupsi ini semakin diperkuat dengan penjelasan Pasal 
74 UU 8/2010 yang secara tegas menyebutkan Kejaksaan 
sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana 
asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi 
kewenangan melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jendral Pajak dan 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan 
tindak pidana pencucian uang apabila menemkan bukti permulaan 
yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan 
penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”. Dengan 
demikian, jelas kiranya bahwa ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 
jo penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 memberikan kewenangan 
kepada Kejaksaan untuk bertindak sebagai penyidik tindak 
pidana pencucian uang yang predicate crime atau tindak pidana 
asalnya adalah tindak pidana korupsi;

19) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU 18/2013) 
menyebutkan kewenangan Kejaksaan melalui penuntut 
umum untuk melakukan penyidikan lanjutan. Pada Pasal 39 
huruf b menyebutkan “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, 
penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua 
puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”. 
Ketentuan tersebut menjadikan penyidikan lanjutan tindak 
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pidana pengrusakan hutan dilakukan oleh penuntut umum 
bukan jaksa penyidik. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi 
persoalan karena titik temunya adalah Kejaksaan memiliki 
kewenangan melakukan penyidikan lanjutan terhadap tindak 
pidana pengrusakan hutan;

20) Selain itu, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan 
ditegaskan oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, antara lain: 

(1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
1148K/Pid/2003 tanggal 10 Januari 2005, dalam perkara 
Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Drs. Anisi 
SY Roni yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ciamis 
melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU 31/1999 
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 64 Ayat 
(1) KUH.Pidana. Putusan Mahkamah Agung tersebut 
pada intinya menyatakan berdasarkan Penjelasan Pasal 
27 huruf c UU 28/1999 yang menunjuk UU 31/1999, 
adalah merupakan dasar hukum terhadap keberadaan UU 
31/1999 sehingga dengan demikian Jaksa adalah Penyidik;

(2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
1205K/Pid/2003 tanggal 10 Oktober 2005, dalam perkara 
tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ade Rachlan 
yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ciamis melanggar 
Pasal 9 jo. Pasal 18 UU 31/1999 jo. Pasal 416 KUH.Pidana 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) 
KUH.Pidana. Putusan Mahkamah Agung tersebut pada 
intinya menyatakan berdasarkan ketentuan yang diatur 
diatur dalam UU 31/1999, UU 28/1999, UU 5/1991 
dan Peraturan PP 19/2000 maka Jaksa mempunyai 
kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan tindak pidana korupsi;

(3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
1050K/Pid/2003 tanggal 7 Juni 2006, dalam perkara 
Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. 
Muhammad Ramly Hamid yang didakwa oleh Kejaksaan 
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Negeri Mamuju melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 
(1) sub b UU 31/1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.
Pidana. Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya 
menyatakan bahwa selain KUHAP, UU 28/1999 mengatur 
tentang penyidikan tindak pidana korupsi di mana Jaksa 
juga berwenang selaku Penyidik dan Penuntut atas perkara 
tindak pidana korupsi;

21) Bahwa kewenangan Kejaksaan untuk menyidik juga ditegaskan 
kembali melalui Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor: KMA1102/III/2005 yang pada intinya menyatakan 
bahwa “berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang”.

22) Selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan 
Indonesia, legitimasi kewenangan Jaksa sebagai penyidik juga 
terdapat dalam berbagai peraturan hukum internasional yakni 
Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress 
on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 
27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.l 
at 189 (1990), di mana disebutkan bahwa: “Prosecutors shall 
perform an active role in criminal proceedings, including institution 
of prosecution and, where authorized by law or consistent. with local 
practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of 
these investigations, supervision of the execution of court decisions 
and the exercise of other functions as representatives of the public 
interest”. Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Para jaksa 
hendaknya melaksanakan peran aktif dalam perkara pidana, termasuk 
mengadakan penuntutan serta dalam hal diberi wewenang oleh undang-
undang atau sesuai dengan praktik setempat, melakukan penyidikan 
kejahatan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi 
putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai 
pembela kepentingan umum”. Guidelines tersebut menempatkan 
posisi Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai 
leading sector penegakan hukum;
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c. Aspek sosiologis. Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana 
korupsi dalam Pasal 30 ayat (1) d UU 16/2004 berkaitan dengan 
ide-ide keadilan masyarakat dalam mempercepat pemberantasan 
tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime yang 
dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian 
negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan 
pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dengan 
demikian, kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dimiliki 
Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dimaksudkan agar terdapat 
kesatuan tindak dalam upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi. Dalam hubungannya dengan 
Hukum Acara Pidana, penyidikan dan penuntutan merupakan satu 
kesatuan yang disebut dengan integrated criminal justice system yang 
merupakan sistem yang tidak menjurus pada pengkotak-kotakan 
fungsi yang mengakibatkan lambannya penyelesaian tindak pidana. 
Bahwa sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan 
dan menaruh harapan yang sangat besar kepada Kejaksaan sebagai 
institusi pemerintah guna menangani perkara tindak pidana 
korupsi. Bahkan setiap hari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan 
Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk 
rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong Kejaksaan 
untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak 
pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif 
dan yudikatif serta para pelaku korupsi lainnya. Hal tersebut terlihat 
dari tingkat keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi dan 
penyelamatan keuangan negara masih didominasi oleh Kejaksaan 
dibanding Kepolisian dan Komisi Pemberantarasan Korupsi.

Dari serangkain analisis filosofis-normatif-sosiologis tersebut 
maka, legitimasi kedudukan dan kewenangan Jaksa Penyidik adalah 
legitimasi hukum sebagai penjelmaan cita hukum masyarakat yang 
masih memberi kepercayaan kepada institusi Kejaksaan untuk bertindak 
sebagai penyidik tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat serta tindak pidana pencucian uang yang predicate crimenya 
adalah tindak pidana korupsi. Selain itu, kewenangan penuntut umum 
untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam penanganan perkara 
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tindak pidana umum merupakan perwujudan pelaksanaan penyidikan 
oleh jaksa penyidik dalam bentuk penyempurnaan hasil penyidikan 
meskipun dengan ruang lingkup yang terbatas.

2. jaksa Peneliti (The Screening Prosecutor)

Istilah Jaksa Peneliti tidak ditemukan di dalam KUHAP. Akan tetapi 
dapat ditemukan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang 
Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 
tentang Administrasi Perkata Tindak Pidana. Jaksa Peneliti adalah 
Penuntut Umum yang melakukan penelitian terhadap berkas perkara 
yang dibuat oleh penyidik. Penelitian yang dimaksud adalah serangkaian 
tindakan Jaksa Peneliti dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang 
dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai 
ataukah telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang 
dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik dengan 
tujuan penyempurnaan hasil penyidikan. Dalam praktiknya, tindakan 
Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil 
penyidikan tersebut disebut tindakan pra penuntutan. Pra-penuntutan 
adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan 
penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan 
dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara 
hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk 
guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas 
perkara tersebut lengkap atau tidak (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Jaksa 
Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya 
disebut PERJA 036/2011)). Dalam praktiknya, secara normatif, 
Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan pra-penuntutan 
apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk 
dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik (vide Pasal 14 
huruf d KUHAP). Selain itu, penuntut umum mempunyai wewenang 
mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 
sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini (vide 
Pasal 14 huruf I KUHAP). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan 
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penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (vide Pasal 109 ayat 
(1) KUHAP). Jangka waktu pemberitahuan penyidik kepada penuntut 
umum perihal dimulainya penyidikan tersebut adalah paling lama 
7 (tujuh) hari (vide Putusan MKRI Nomor: 130/PUU-XIII/2015). 
Setelah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diterima oleh 
penuntut umum maka penuntut umum yakni kepala Kejaksaan baik 
itu Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, maupun Kepala Kejaksaan 
Negeri menunjuk penuntut umum maupun tim penuntut umum untuk 
mengikuti perkembangan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah 
(vide Pasal 8 PERJA 036/2011). Pada tahap inilah kemudian Jaksa dalam 
perkara tindak pidana umum terlibat dalam penanganan perkara. Di 
mana pada tahap ini terjadi hubungan koordinasi penanganan perkara 
antara Jaksa Peneliti dengan Penyidik. Koordinasi dengan penyidik 
dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan. Koordinasi 
dilakukan dengan memberikan konsultasi dan/atau petunjuk teknis 
tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materil menyangkut 
penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana 
serta hal-hal lain yang diperlukan. Koordinasi akan menjadi bahan 
rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain 
terkait dengan penanganan perkara. Koordinasi dilakukan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-unaangan, perkembangan hukum, 
rasa keadilan masyarakat dan hati nurani. Pelaksanapn koordinasi 
dituangkan dalam Berita Acara dan Penuntut Umum bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara (vide 
Pasal 10 PERJA 036/2011). Penuntut Umum setelah menerima hasil 
penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam 
waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah 
hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (vide Pasal 138 ayat (1) 
KUHAP). Adapun makna mempelajari dan meneliti berkas perkara 
hasil penyidikan tersebut meliputi: a) melaksanakan penelitian berkas 
perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan 
lain yang terkait; b) menentukan sikap apakah berkas yang diteliti 
merupakan perkara pidana atau bukan; c) menentukan sikap apakah 
berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil 
maupun materil); d) menentukan sikap tentang kompetensi absolut 
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dan kompetensi relatif; (vide Pasal 11 ayat (1) PERJA 036/2011). 
Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 
14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus 
segera menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut 
umum (vide Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Dalam hal Penuntut Umum 
menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum 
lengkap, tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal tersebut 
berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka Penuntut 
Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik (vide Pasal 11 
ayat (3) PERJA 036/2011). Setelah penuntut umum menerima atau 
menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik yang 
segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi persyaratan 
untuk itu dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (vide Pasal 139 
KUHAP). Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas 
perkara sudah lengkap maka Penuntut Umum membuat Rencana 
Surat Dakwaan dan Penuntut Umum segera memberitahukan kepada 
penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap 
II) dengan mengeluarkan surat pemberitahuan perkara tindak pidana 
sudah lengkap (P-21). Secara praktik, pada tahap inilah tugas penelitian 
dari Jaksa Peneliti telah selesai. 

Secara sederhana pra-penuntutan yang menjadi tugas jaksa peneliti 
dapat diartikan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa 
penuntut umum di mana pada tahap proses perkara pidana ini terjadi 
berkas perkara bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum 
dan sebaliknya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan kelaziman, 
mengingat tidak selalu berkas perkara yang dipersiapkan oleh penyidik 
dipandang (telah) lengkap oleh penuntut umum. Di samping itu, tugas 
penyidik yang semata-mata menemukan factual guilt dari tersangka, 
belum tentu dipandang “cukup” oleh penuntut umum yang harus 
memformulasi hal itu dalam konstruksi yuridis, sehingga dapat 
dengan terang tergambar legal guilt dari pelaku tindak pidana tersebut. 
Pemberitahuan penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum akan 
ditindaklanjuti oleh penuntut umum dengan menunjuk seorang jaksa 
peneliti yang di dalam literatur disebut dengan the screening prosecutor 
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yang bertugas untuk mengikuti jalannya penyidikan dan melakukan 
pemeriksaan kelengkapan formil dan materil hasil penyidikan yang 
tertuang dalam berkas perkara. Bila penuntut umum merasa hasil 
penyidikan belum lengkap, maka ia akan meminta penyidik untuk 
kembali melengkapi hasil penyidikan dan proses ini akan terus berulang 
sampai pada akhirnya penuntut umum merasa hasil penyidikannya 
sudah lengkap. Mengacu pada serangkaian penalaran tersebut di atas 
maka dapat diketahui bahwa jaksa penelitian yang melakukan tugas 
pra-penuntutan mempunyai fungsi melakukan pengawasan secara 
horizontal terhadap proses penyidikan yang bertujuan agar tidak terjadi 
penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi 
melanggar hak asasi manusia. 

Tugas jaksa peneliti melaksanakan kegiatan pra-penuntutan 
mempunyai peranan yang penting dalam pembuktian di persidangan. 
Pada tahap pra penuntutan inilah asas dominus litis jaksa selaku 
pengendali perkara yakni menentukan apakah suatu perkara pidana 
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang 
sah berlaku. Pernyataan sikap jaksa peneliti terhadap berkas perkara 
hasil penyidikan lengkap adalah berkas perkara yang sudah benar-benar 
mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup kuat. Karena dalam 
praktiknya, tugas jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan 
terhadap terdakwa memerlukan data yang akurat dari hasil penyidikan. 
Berkas perkara hasil penyidikan yang telah melalui tahap pra penuntutan 
oleh jaksa peneliti kemudian diformulasikan oleh jaksa penuntut 
umum menjadi surat dakwaan yang menggambarkan konstruksi yuridis 
terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan tindak pidana 
yang didakwakan sebagai dasar pemeriksaan persidangan. Perkara yang 
sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum harus 
kuat pembuktiannya dan diupayakan semaksimal mungkin terhadap 
berkas perkara tersebut jangan sampai terdakwanya dibebaskan atau 
lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan. Kewenangan 
pra-penuntutan oleh jaksa peneliti merupakan upaya untuk menghindari 
adanya kelemahan-kelemahan yang notabene semakin memperkuat 
dan melengkapi bahan pembuktian yang menjadi tanggung jawab jaksa 
penuntut umum di persidangan.
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3. jaksa Penuntut umum (The Public Prosecutor)

Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa selaku penuntut umum yang 
melakukan penuntutan terhadap seluruh tindak pidana. Penuntut 
Umum yang dimaksud adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim (vide Pasal 1 angka 6 huruf b jo. Pasal 13 KUHAP). Penuntutan 
adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 
ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa 
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 angka 7 
KUHAP). Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan, Penuntut 
Umum mempunyai wewenang: melakukan penahanan atau penahanan 
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan 
perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa 
tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat 
panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang 
pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan; menutup 
perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam 
lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut 
ketentuan undang-undang ini; melaksanakan penetapan hakim; (vide 
Pasal 14 huruf c, d, e, f, g, h ,i, j KUHAP). Penuntut umum berwenang 
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan 
suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan 
perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (vide Pasal 137 
KUHAP). Pada tahap ini, penuntut umum juga dapat memutuskan 
untuk menghentikan penuntutan karena tidak terhadap cukup bukti 
atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau 
perkara ditutup demi hukum. Penghentian tersebut dapat sewaktu-
waktu dibuka kembali apabila kemudian ternyata ada alasan baru 
untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dalam praktiknya, 
tugas Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap 
yakni membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke 
pengadilan negeri yang berwenang, melaksanakan penetapan hakim baik 
itu penetapan penahanan maupun penetapan hari sidang, membacakan 
surat dakwaan-pendapat penuntut umum terhadap eksepsi atau 
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keberatan terdakwa tehradap surat dakwaan, melakukan upaya hukum 
perlawanan terhadap putusan sela, menghadirkan dan melakukan 
pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, barang bukti, keterangan terdakwa di persidangan, membacakan 
surat tuntutan terhadap terdakwa, melakukan upaya hukum banding, 
membuat memori banding maupun kontra memori banding, melakukan 
upaya hukum kasasi, membuat memori kasasi maupun kontra memori 
kasasi, membuat kontra memori peninjauan kembali (berdasarkan 
Putusan MKRI Nomor: 33/PUU-XIV/2016 jaksa tidak berwenang 
melakukan upaya hukum peninjaun kembali).

Dengan demikian, ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa 
Penuntut Umum meliputi persiapan pelimpahan perkara, pelimpahan 
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, pemeriksaan di 
persidangan baik pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, serta 
peninjauan kembali sampai dengan adanya putusan hakim yang 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jaksa Penuntut Umum lah 
yang nantinya akan mempertanggungjawabkan berkas perkara hasil 
penyidikan dalam bentuk surat dakwaan beserta alat bukti pendukung 
pada tahap pra penuntutan di pengadilan. Sehingga keterampilan 
Jaksa Penuntut Umum untuk memainkan seni pembuktian guna 
memperoleh keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
alat bukti yang sah berperan sangat penting. Sebagaimana postulat 
yang paling mendasar dalam hukum pembuktian yakni actori incumbit 
onus probandi principat yang artinya siapa yang mendakwa maka di yang 
wajib membuktikan, maka Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai 
kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan surat dakwaan 
sebagai master piece atau mahkota jaksa penuntut umum terhadap 
terdakwa yang dihadapkan dipersidangan. Sebaliknya, apabila Jaksa 
sebagai Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya 
maka berlakulah postulat actore no probante reus absilvutur yang artinya 
apabila tidak bisa membuktikan maka terdakwa harus dibebaskan. 
Kewenangan penuntutan inilah yang kemudian hanya dimiliki oleh 
lembaga Kejaksaan melalui profesi Jaksa yang tidak dimiliki lembaga 
maupun profesi penegak hukum lainnya.
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4. jaksa eksekutor (The Executive Ambtenaar)

Secara etimologi, eksekutor adalah orang yang melaksanakan eksekusi, 
sedangkan eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan 
hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati. Jaksa eksekutor 
adalah jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara normatif, istilah jaksa 
eksekutor pertama kali dinormatifkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 
Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang 
Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi tanggal 26 Mei 2017 
(selanjutnya disebut PERJA 002/2017) yakni Jaksa Esekutor adalah 
Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
(ingkracht van gewisjde). Putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang tidak ada upaya 
hukum lain lagi yang dilakukan untuk tidak menerima putusan hakim 
tersebut. Dengan kata lain, putusan hakim tersebut sah dan menginkat. 
Senada dengan hal tersebut, Pasal 270 KUHAP menegaskan bahwa 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 
salinan surat putusan kepadanya. Hal tersebut membuktikan sembari 
menegaskan bahwa hanya jaksa-lah satu-satunya yang berwenang 
bertindak sebagai pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) 
dan mengendalikan pelaksanaan putusan pidana. Dalam praktiknya, 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap tersebut meliputi: 1) eksekusi pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana 
tutupan; 2) eksekusi pidana tambahan yang disesuaikan dengan 
peraturan perundang-undangan yang dilanggar; 3) eksekusi barang 
bukti; serta 4) eksekusi biaya perkara. Tugas dan wewenang kejaksaan 
melalui jaksa eksekutor dalam pengendalian pelaksanaan pidana 
mati diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2/
Pnps/1964, yaitu Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan 
menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang 
Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. 
Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilakukan 
dengan ditembak sampai mati. Dikatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 
RI No. 2/Pnps/1964 bahwa penentuan waktu dan tempat pelaksanaan 
pidana mati merupakan kewenangan jaksa bersama-sama dengan Kepala 
Kepolisian. Begitupun halnya dengan pelaksanaan pidana penjara, pidana 
kurungan, pidana denda, serta pidana kurungan dilakukan, dikendalikan, 
serta menjadi tanggung jawab jaksa eksekutor. Selanjutnya, pelaksanaan 
eksekusi barang bukti oleh jaksa eksekutor meliputi pengembalian 
barang bukti kepada yang paling berhak menerimanya atau kepada 
siapa barang bukti tersebut diambil, perampasan barang bukti untuk 
negara yang kemudian dilelang karena memiliki nilai ekonomis, serta 
pemusnahan barang bukti. Adapun barang bukti yang dimaksud adalah 
benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait 
dengan perkara pidana yang disidangkan. Benda sitaan yakni benda yang 
disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Barang Rampasan 
Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan 
atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan 
pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Benda Sita Eksekusi 
adalah aset atau barang milik terpidana atau keluarga terpidana, aset 
terkait terpidana, termasuk korporasi terkait terpidana, yang disita oleh 
Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset untuk dijual atau dilelang 
dalam rangka pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti yang 
dibebankan kepada terpidana. Denda atau Uang Pengganti adalah 
kewajiban yang dibebankan negara kepada terpidana untuk membayar 
sejumlah uang tertentu sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk memudahkan pelaksanaan 
eksekusi barang bukti maka pada tahap pra-penuntutan yang dilakukan 
oleh Jaksa Peneliti maupun tahap penyidik yang dilakukan oleh Jaksa 
Penyidik maupun penyidik harus menentukan terlebih dahulu barang 
bukti tersebut akan dikembalikan kepada siapa nantinya saat membuat 
surat tuntutan. Pelaksanaan eksekusi biaya perkara yaitu pembayaran 
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biaya penanganan perkara oleh terdakwa kepada negara. Nilai biaya 
perkara yang harus dibayarkan oleh terdakwa relatif kecil dikarenakan 
pelaksanaan prinsip peradilan dengan biaya ringan. Jaksa eksekutor 
sebagai jaksa pelaksana putusan pengadilan pidana hanya dilaksanakan 
oleh jaksa yang pengawasannya dilakukan oleh hakim pengawas pada 
pengadilan negeri setempat dengan cara jaksa mengirimkan berita 
acara pelaksanaan putusan pengadilan ke pengadilan negeri yang 
mengeluarkan putusan pidana.

5. jaksa Pengacara negara (The State Attorney)

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan surat kuasa 
khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau 
berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan 
hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha 
negara (vide Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan 
Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum 
Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 
(selanjutnya disebut PERJA 25/2015)). Istilah Jaksa Pengacara Negara 
sudah dipergunakan oleh lembaga Kejaksaan sejak beridirnya unit 
kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya 
disebut JAMDATUN) pada tahun 1922 yang pada saat sebelum 
itu penanganan perkara perdata masih berada di bawah supervisi 
Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum pada Jaksa Agung Muda 
Pidana Umum. Jaksa yang bertugas mewakili negara atau pemerintah 
di dalam perkara perdata disebut “Pengacara Wakil Negara”. Namun, 
pada akhirnya istilah ini berubah menjadi “Jaksa Pengacara Negara” 
dengan pertimbangan Jaksa Wakil Negara tidak menggambarkan 
adanya peran lembaga Kejaksaan. Dilihat dari sejarah keberadaan 
peran Jaksa dalam kedudukannya mewakili negara sudah dikenal sejak 
tahun 1922 sebagaimana diatur dalam Staatblad Vertegen Woordiging 
Van De Lan In Rechten 1922 Nomor 522 dan kemudian secara yuridis 
tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 
Pasal 2 huruf b Staatblad Vertegen Woordiging Van De Lan In Rechten 1922 
Nomor 522 menyatakan bahwa “dalam suatu proses (atau sengketa) 
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yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah 
Indonesia sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah 
opsir justisi atau Jaksa. Istilah Jaksa Pengacara Negara merupakan 
turunan dari land advocaat yang ada pada masa pemerintahan kolonial 
Belanda. Pada masa Orde Lama, pemerintah mengangkat sejumlah 
pengacara untuk menempati kedudukan sebagai pengacara negara. 
Kemudian pada masa Orde Baru, praktik Orde Lama tidak diteruskan 
melainkan pada tahun 1991, dengan meresponsif keberlakuan Pasal 27 
ayat (2) jo. Pasal 31 UU 5/1991 yang memberikan kewenangan kepada 
Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara serta pemberian 
pertimbangan hukum kepada pemerintah, Kejaksaan mendirikan 
bidang JAMDATUN yang kemudian membawahi Jaksa Pengacara 
Negara. Akan tetapi, pada masa itu istilah Jaksa Pengacara Negara 
belum dinormatifkan. Barulah dengan UU 31/1999, istilah Jaksa 
Pengacara Negara secara resmi digunakan di mana dalam Pasal 32 
ayat (1) UU 31/1999 menyebutkan “Dalam hal penyidikan menemukan 
dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak 
terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 
negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata 
atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”. 
Selanjutnya dalam Pasal 33 UU 31/1999 menyebutkan “Dalam hal 
tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara 
nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan 
berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau 
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata 
terhadap ahli warisnya”. Kemudian dalam Pasal 34 UU 31/1999 juga 
menyebutkan “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas 
berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap 
ahli warisnya”. Melihat ketiga rumusan pasal-pasal tersebut sebagai 
norma yang pertama kali menggunakan nomenklatur Jaksa Pengacara 
Negara, maka dapat dinilai kalau lahirnya Jaksa Pengacara Negara 
diperuntukkan sebagai instrumen penegakan hukum perdata dengan 
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fokus menyelamatkan kekayaan negara. Kemudian menyusul Pasal 30 
ayat (2) jo. Pasal 34 UU 16/2004 yang juga mempertegas kewenangan 
Kejaksaan dalam undang-undang sebelumnya, bidang JAMDATUN 
yang membawahi Jaksa Pengacara Negara kemudian tegaskan dalam 
Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang 
menyebutkan JAMDATUN adalah unsur pembantu pimpinan yang 
bertanggungjawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas 
dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara 
meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, 
dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi 
lembaga/badan negara, lembaga, instansi pemerintah pusat dan 
daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, 
menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan 
pelayanan hukum kepada masyarakat. Sehingga, tugas dan wewenang 
Jaksa Pengacara Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, 
pelayanan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum 
lainnya, yang penjelasan tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/J.A/07/2014 Tentang Standar 
Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara (selanjutnya disebut PERJA 18/2014) sebagai berikut:

a. Penegakan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk 
mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di 
bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian 
hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah 
serta hak-hak keperdataan masyarakat. Jaksa Pengacara Negara 
melakukan penegakan hukum melalui gugatan/permohonan ke 
pengadilan terhadap permasalahan hukum antara lain:

1) Perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya, 
karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada 
kerugian keuangan negara;

2) Perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya 
karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata 
telah ada kerugian keuangan negara;
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3) Perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penuntutannya 
karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah 
ada kerugian keuangan negara;

4) Gugatan perdata terhadap terpidana/ahli waris perkara tindak 
pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak 
pidana korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah 
terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;

5) Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan 
hukum;

6) Permohonan pailit suatu badan hukum;

7) Permohonan pembatalan pendaftaran hak merek;

8) Permohonan pembatalan pendaftaran hak paten;

9) Permohonan pembubaran perseroan terbatas;

10) Permohonan pembubaran yayasan;

11) Gugatan pembayaran uang pengganti (PUP);

12) Permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan 
mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang 
meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang 
wakil;

13) Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasa-
annya sebagai orang tua;

14) Permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum 
dewasa;

15) Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus 
waris meninggal dunia

 Pada dasar penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara 
Negara adalah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-
undangan oleh subjek hukum yakni orang perorangan maupun 
korporasi. 

b. Bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) 
dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili 
lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/
BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat 
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maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun 
non litigasi. Dalam praktiknya, Jaksa Pengacara Negara berwenang 
memberikan bantuan hukum kepada negara atau pemerintah untuk 
bertindak sebagai pihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam 
perkara perdata, perkara tata usaha negara, perkara uji materiil 
undang-undang dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum di 
Mahkamah Konstitusi, serta perkara uji materil terhadap peraturan 
di bawan undang-undang di Mahkamah Agung. Kegiatan bantuan 
hukum diberikan kepada instansi negara atau instansi pemerintah 
atau BUMN/BUMD atau pejabat tata usaha negara berdasarkan 
Surat kuasa khusus (SKK). Surat kuasa khusus adalah surat yang 
berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya 
guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama 
pemberi kuasa. Adapun surat kuasa khusus bisa disubstitusikan 
menjadi surat kuasa substitusi adalah surat yang berisi pengalihan 
pemberian kuasa dari penerima surat kuasa khusus kepada Jaksa 
Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana 
tercantum dalam surat kuasa khusus. Kegiatan bantuan hukum 
tersebut dilakukan Jaksa Pengacara Negara mewakili pemberi 
kuasa baik dalam kedudukannya sebagai penggugat/pemohon, 
sebagai tergugat/termohon, maupun pihak yang berkepentingan 
dalam pemeriksaan perkara. Namun, peran ini bukan merupakan 
peran yang bersifat wajib (mandatory), karena dalam hal melakukan 
bantuan hukum atas nama negara yang berkepentingan dapat juga 
menggunakan biro hukumnya sendiri, pengacara swasta, atau 
menggunakan jasa bantuan hukum Kejaksaan;

c. Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara 
untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau 
pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha 
Negara dan/atau audit hukum (Legal Audit) di bidang Perdata atas 
dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di 
pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan 
Surat Perintah JAMDATUN, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau 
Kepala Kejaksaan Negeri. Pendapat Hukum (Legal Opinion) 
adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara 
dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu 
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permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dibuat 
atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. 
Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah jasa hukum 
yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat 
hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan 
oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian 
pendapat hukum tersebut dalam bentuk berita acara pendampingan 
hukum. Sedangkan Audit Hukum (Legal Audit) adalah jasa hukum 
yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa kegiatan 
pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang 
dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas permintaan negara atau 
pemerintah terhadap suatu perbuatan yang telah dilaksanakan yang 
berkaitan dengan hukum perdata untuk menggambarkan kepatuhan 
terhadap ketentuan hukum atas suatu kegiatan atau badan hukum 
secara yuridis normatif.

d. Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk 
memberikan penjelasan baik secara tertulis maupun lisan tentang 
masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota 
masyarakat yang meminta dalam bentuk konsultasi, pendapat dan 
informasi. 

e. Tindakan Hukum Lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara 
untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal 
terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi 
pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara. Pada dasarnya, tindakan hukum lain adalah 
kegiatan-kegiatan oleh Jaksa Pengacara Negara yang tidak termasuk 
dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan 
pertimbangan hukum. Tindakan hukum lain merupakan tindakan 
hkum di bidang perdata dan tata usaha negara di dalam rangka 
menyelamatkan kekayaan negara atau di dalam rangka memulihkan 
dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan 
pemerintah.

Sebagai kuasa dari instansi pemerintah pusat atau daerah atau 
Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), Jaksa Pengacara 
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Negara diwakili Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus dan tidak semua Jaksa adalah Jaksa Pengacara 
Negara karena penyebutan itu hanya kepada Jaksa yang secara struktural 
dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha 
negara. Bagi negara atau pemerintah maupun BUMN tidak diwajibkan 
memakai jasa Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata 
usaha negara, karena dalam Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 34 UU 16/2004 
terdapat kata “dapat” sehingga sifatnya bukan mandatory atau kewajiban. 
Dengan demikian, setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, 
maupun BUMN/BUMD alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus 
perdata dan tata usaha negara yakni biro hukumnya sendiri, pengacara 
swasta, serta Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan. Jaksa Pengacara 
Negara merupakan perwujudan kewenangan kepada Jaksa untuk 
menjadi kuasa negara atau pemerintah dalam penyelesaian perkara 
perdata atau tata usaha negara yang notabene berkaitan dengan posisi 
lembaga Kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga 
adalah wajar apabila lembaga Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan 
hukum dan sekaligus membela kepentingan negara atau pemerintah di 
pengadilan untuk perkara perdata dan tata usaha negara.

6. jaksa Pemulihan aset (The Asset Recovery Prosecutor)

Berdasarkan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan 
sebagai penuntut umum, pelaksana putusan (executor), pengacara negara 
tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/
perorangan/korporasi/lembaga/pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/
tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan 
wewenang dominus litis Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin 
oleh Jaksa Agung yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan 
aset yang dilaksanakan oleh Jaksa Pemulihan Aset. Istilah Jaksa 
Pemulihan Aset pertama kali dinormatifkan dalam Pasal 1 angka 7 
PERJA 002/2017 di mana Jaksa Pemulihat Aset adalah jaksa yang 
melaksanakan pemulihan aset, yakni proses yang meliputi penelusuran, 
pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan 
aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain 
kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum. 
Jaksa pemulihan aset adalah Jaksa pada Pusat Pemulihan Aset yang 
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menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan 
aset yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, 
perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan/atau 
aset lainnya (vide Pasal 1 angka 7 PERJA 002/2017). Adapun aset 
yang dimaksud dalam pemulihat aset meliputi: 1) Aset adalah semua 
benda, baik materil maupun immateril, bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum 
yang memiliki nilai ekonomis; 2) Aset Negara adalah aset yang berasal 
dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara 
yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya; 3) 
Aset Negara lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, 
tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia; 
4) Aset Tindak Pidana adalah: a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana 
atau diduga berasal dari tindak pidana; atau b. Aset terkait tindak 
pidana; 5) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 6) Barang Sita Eksekusi 
adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan 
dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; 7) Barang Rampasan Negara adalah Barang 
Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas 
untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan/atau penetapan hakim; 8) Barang Temuan 
adalah barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait 
tindak pidana yang tidak diketahui lagi pemiliknya. Adapun ruang 
lingkup pemulihan aset oleh Jaksa Pemulihan Aset meliputi: 1) 
Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak 
pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau 
dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, 
baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya 
yang diperoleh dari kekayaan tersebut; 2) Aset yang digunakan/telah 
digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak 
pidana dan berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara; 3) Aset 
milik terpidana. Keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi 
pembayaran kerugian negara/denda/ganti kerugian/kompensasi lainnya 
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kepada korban/yang berhak; 4) Barang termuan; 5) Aset negara/
kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak; 
6) Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta 7) Aset-aset 
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang 
pada hakikatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada 
yang berhak (vide Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihat Aset selanjutnya 
disebut PERJA 27/2014). 

Selanjutnya, kegiatan pemulihan aset yang dilakukan oleh Jaksa 
Pemulihan Aset adalah sebagai berikut: 

a.  Penelusuran Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, 
memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau 
mengungkap asal usul dan keberadaan aset.

b.  Pengamanan adalah serangkaian kegiatan berupa pengamanan 
administrasi dan hukum terhadap aset dan/atau Barang Rampasan 
Negara dengan tujuan untuk mencegah pengalihan kepada pihak 
lain, sehingga tidak berkurang jumlahnya atau hilang.

c. Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset 
dan/atau Barang Rampasan Negara. 

d. Perampasan Aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara 
untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan. 

e. Pengembalian Aset adalah tindakan untuk mengembalikan aset 
kepada korban dan/atau negara yang didahului dengan kegiatan 
pemindahtanganan.

f. Pelepasan Aset adalah pemindahtanganan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal 
pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(vide Pasal 1 PERJA 27/2014).

Dengan demikian, di samping kewenangan yang secara 
eksplisit diatur dalam KUHAP maupun UU 16/2004, Kejaksaan 
juga menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemulihan aset. 
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan 
aset dipimpin oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset yakni Pimpinan 
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Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang 
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan 
aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, yang meliputi 
kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan 
pengembalian aset kepada korban atau yang berhak sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-
009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-
006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan atas PER-009/A/JA/01/2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 
tanggal 24 Januari 2011 (selanjutnya disebut PERJA 006/2014). Pusat 
Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung 
jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara 
optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (integrated aset 
recovery system) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
Pusat pemulihan aset sebagai centre of integrated asset recovery system 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset 
dengan kemampuan “follow the asset”, merupakan koordinator satuan 
kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki 
kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan 
berbagai kementerian/lembaga, institusi dan jaringan/agensi formal 
maupun informal di dalam dan di luar negeri.

7. jaksa intelijen (The Intelijen Prosecutor)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara 
(selanjutnya disebut UU 17/2011) menyatakan intelijen Kejaksaan 
merupakan salah satu penyelenggara intelijen negara. Kemudian di 
dalam Pasal 13 ayat (1) UU 17/2011 menyatakan intelijen Kejaksaan 
Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan 
hukum. Intelijen penegakan hukum yang dimaksud senada dengan 
kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 30 ayat (3) UU 16/2004 yang menyatakan dalam bidang 
ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan 
kegiatan: a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. pengamanan 
kebijakan penegakan hukum; c. pengawasan peredaran barang 
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cetakan; d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara; e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau 
penodaan agama; f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik 
kriminal. Dengan demikian, Intelijen Kejaksaan adalah intelijen yustisial 
penegakan hukum di bidang ketertiban dan ketenteraman umum yang 
tidak sama dengan fungsi intelijen instansi lainnya. Jaksa intelijen 
yang melaksanakkan intelijen yustisial penegakan hukum bertugas 
melakukan operasi intelijen, penyelidikan intelijen, pengamanan 
intelijen, penggalangan intelijen untuk melakukan pencegahan tindak 
pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun 
represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang 
tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman 
umum, serta kegiatan di bidang penyuluhan dan penerangan hukum. 
Tugas dan fungsi Jaksa Intelijen secara komprehensif diatur dalam 
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/
JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia jo. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-
024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik 
Indonesia.

8. jaksa agung (Attorney General)

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi 
Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, 
dan wewenang Kejaksaan. Jaksa Agung adalah pejabat negara yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jaksa Agung bertanggung 
jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen. Dengan 
demikian, Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia. 
Jaksa Agung sebagai pejabat negara memiliki kewenangan khusus 
yang diberikan UU 16/2004 yang berbeda dengan kewenangan 
Kejaksaan yang diberikan oleh UU 16/2004. Dalam 35 UU 16/2004 
menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan 
serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang 
lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; b. mengefektifkan proses penegakan 
hukum yang diberikan oleh undang-undang; c. mengesampingkan perkara demi 
kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada 
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Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; e. 
dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam 
pemeriksaan kasasi perkara pidana; f. mencegah atau menangkal orang tertentu 
untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Kemudian dalam Pasal 36 UU 16/2004 menyatakan “Jaksa 
Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk 
berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali 
dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri”. 
Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum 
dan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah 
Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara merupakan 
kewenangan yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung 
sebagai penegakan hukum. Kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan 
perkara demi kepentingan umum atau disebut seponering merupakan 
manifestasi pelaksanaan asas opurtunitas yang diberikan secara atribusi 
oleh Pasal 35 huruf c UU 16/2004 setelah memperhatikan saran dan 
pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan 
dengan perkara yang akan dikesampingkan. Seponering oleh Jaksa Agung 
merupakan bagian dari asas diskresi (freies ermesen) Jaksa Agung untuk 
menuntut atau tidak menuntut perkara. Kewenangan seponering adalah 
kewenangan yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum untuk 
mewujudkan keseimbangan di masyarakat. Pelaksanaan seponering 
oleh Jaksa Agung adalah untuk kepentingan umum yang bermakna 
kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas. Selanjutnya, 
kewenangan mengakukan kasasi demi kepentingan hukum kepada 
Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha 
negara oleh Jaksa Agung merupakan upaya hukum yang diberikan 
kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan pengadilan Tingkat 
Pertama maupun Banding yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung 
pertanyaan hukum (question of law) yang penting bagi perkembangan 
hukum yang apabila diputus oleh Mahkamah Agung dapat menjadi 
suatu yurisprudensi baru. Namun berbeda dengan upaya hukum kasasi 
biasa, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya 
hanyalah untuk kepentingan hukum semata, bukan kepentingan dari 
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para pihak yang bersengketa, sehingga putusannya tidak mengikat bagi 
para pihak yang bersengketa. Kewenangan ini merupakan warisan dari 
sistem hukum Belanda yang tetap dianut, setidaknya selalu dicantumkan 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara awal 
kemerdekaan sampai saat ini. Kewenangan mengesampingkan perkara 
demi kepentingan umum dan mengajukan kasasi demi kepentingan 
hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan 
tata usaha negara adalah kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa 
Agung sebagai penegakan hukum yang tidak dimiliki oleh penegak 
hukum lainnya. Mengacu hasil konferensi para Jaksa Agung di Seoul 
Korea Selatan pada bulan September tahun 1990 yang dihadiri 25 
negara se-Asia Pasific menghasilkan kriteria seorang Jaksa Agung yang 
independen dan profesional sebagai berikut: 1) Attorney general is man of 
law; 2) Indepedent Attorney General generates economic prosperity, promotion 
of welfare, political stability, and development of democracy; 3) The Attorney 
General is the chief of legal officer; 4) The Attorney General is not subjects to 
the direction or control of any other person or authority. He is essentially a man 
of law.348 Konsensus internasional tersebut menempatkan posisi Jaksa 
Agung sebagai pondasi tegaknya negara hukum yang demokratis. Hal 
tersebut sebenarnya sudah dinyatakan oleh Presiden Ir. Soekarno ketika 
Indonesia baru merdeka dari penjajah dengan menyatakan “............ 
pembentukan Jawatan Khusus yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung 
adalah untuk mempertahankan negara yang baru lahir ini baik terhadap 
serangan dari dalam maupun dari luar demi ketertiban dan ketentraman 
masyarakat.” Amanat tersebut melegitimasikan jabatan Jaksa Agung 
secara strategis sebagai pengawal keberlangsungan Negara Indonesia 
yang baru saja lahir dan secara implisit melibatkan lembaga Kejaksaan 
yang dipimpin Jaksa Agung terlibat sebenuhnya dalam pembangunan 
Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Protipe Jaksa sesuai dengan kewenangannya masing-masing 
tersebut di atas bukanlah pemisahan kewenangan sebagai separation of 
power yang tersekat-sekat atau terkotak-kotak yang menimbulkan ego 
sektoral. Akan tetapi, merupakan pembagian kekuasaan sebagai division 

348Hasil konferensi para Jaksa Agung di Seoul Korea Selatan pada bulan 
September tahun 1990 yang dihadiri 25 negara se-Asia Pasific.
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of power. Fungsi-fungsi tersebut di atas harus dirasakan sebagai satu 
tarikan nafas dalam penegakan hukum yang hanya dimiliki oleh lembaga 
Kejaksaan yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Kejaksaan sebagai 
lembaga yang mewakili negara dan pemerintah di bidang penegakan 
hukum dan peradilan merupakan lembaga penegak hukum yang lengkap 
dengan berbagai prototipenya. Protipe Jaksa sebagaimana yang telah 
dijabarkan merupakan pelaksana fungsi-fungsi penegakan hukum dan 
peradilan. Tidak ada satu pun lembaga di Indonesia yang mempunyai 
kewenangan menyelidik, menyidik, menuntut, mengeksekusi putusan 
pidana, bertindak sebagai pengacara negara, memulihkan aset 
negara, melakukan operasi intelijen, mengesampingkan perkara demi 
kepentingan umum dan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum 
kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata 
usaha negara. Kewenangan-kewenangan sebagai instrument hukum 
Kejaksaan tersebut merupakan spesialisasi hukum yang hanya dimiliki 
Kejaksaan. Spesialisasi hukum tersebut merupakan syarat utama bagi 
sebuah lembaga representasi dari rakyat untuk mengajukan perkara 
pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. 

Berbeda dengan pembuktian pekara tindak pidana yang melalui 
tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan 
pidana yang merupakan bagian dari ssstem peradilan pidana, perkara 
pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi merupakan perkara 
tata negara yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga yudisial yang berwenang mengadili permasalahan tata negara 
baik itu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, 
memutus perkara perselihan hasil pemilihan umum, memutus perkara 
sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk memutus pembubaran 
partai politik yang notaben merupakan bagian dari sistem peradilan 
tata negara. 

Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai lembaga 
yang menerima kekuasaan negara dari rakyat melalui peraturan 
perundang-undangan untuk mewakili negara dan pemerintah dalam 
bidang penegakan hukum dan peradilan mempunyai kewenangan 
secara mandataris untuk mewakili pemerintah melalui surat kuasa 
khusus dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik 
di Mahkamah Konstitusi. Secara positivis, kewenangan mandataris 
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tersebut berlandaskan pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai 
Politik yang memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah yang 
diwakiliki oleh Presiden sebagai satu-satunya legal standing pemohon 
dapat menugaskan Jaksa Agung untuk mewakili pemerintah dalam 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi terhadap partai politik yang melakukan kegiatan partai politik 
yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
atau ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau 
menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham 
komunisme/Marxisme-Leninisme.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pan Mohammad Faiz, 
S.H., MCL., Ph.D. selaku peneliti pada Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan bahwa “pembuktian perkara pembubaran partai politik di 
Mahkamah Konstitusi harus didahului putusan pengadilan yang diawali melalui 
mekanisme penyidikan terlebih dahulu dan dalam kebiasaannya yang mewakili 
pemerintah dalam beracara di Mahkamah Konstitusi adalah Kejaksaan sebagai 
lembaga pemerintahan yang merupakan bagian dari pemerintah”. Pernyataan 
tersebut menegaskan 2 (dua) hal yakni penanganan perkara pembubaran 
partai politik harus berdasarkan putusan pengadilan pidana yang diawali 
dengan mekanisme penyelidikan-penyidikan, serta Kejaksaan sebagai 
bagian dari pemerintahan mempunyai hak untuk mewakili pemerintah 
beracara di Mahkamah Konstitusi. 

Pengajuan permohonan pembubaran partai politik terlebih 
dahulu harus berdasarkan putusan pidana yang diawali dengan proses 
penyelidikan-penyidikan. Penyelidikan terhadap partai politik sebagai 
badan hukum adalah serangkain tindakan yang dilakukan penyelidik 
untuk menentukan adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh 
partai politik yang kemudian untuk itu menentukan dapat tidaknya 
dilakukan penyidikan. Selanjutnya, penyidikan terhadap peristiwa 
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pidana tersebut dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti dan barang 
bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan bahwa 
benar partai politik sebagai badan hukumlah yang melakukan tindak 
pidana berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup. 
Kemudian, setelah melalui proses penyidikan yang menghasilkan berkas 
perkara hasil penyidikan yang lengkap kemudian berkas perkara hasil 
penyidikan tersebut diformulasikan dalam bentuk surat dakwaan oleh 
penuntut umum untuk kemudian dilakukan penuntutan dengan cara 
melimpahkan berkas perkara hasil penyidik dan surat dakwaan beserta 
barang bukti ke pengadilan agar segera diperiksa dan diadili. Setelah 
serangkaian pemeriksaan persidangan dengan mengajukan alat bukti dan 
barang bukti di persidangan dilakukan kemudian dilakukan penuntutan 
yang kemudian berakhir kepada putusan hakim yang menyatakan bahwa 
benar partai politik sebagai badan hukum yang didudukkan sebagai 
terdakwa yang diwakili oleh pengurusnya secara sah dan meyakinkan 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terstruktur, masif, dan 
sistematis sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Bahwa benar 
partai politik memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana 
tersebut atau tidak pidana tersebut dilakukan untuk kepentinngan 
partai politik, partai politik membiarkan terjadinya tindak pidana, 
serta partai politik tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar 
dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku 
guna menghindari terjadinya tindak pidana. Putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu kemudian menjadi dasar 
bagi pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai 
politik dengan serangkaian argumentasi dan alat bukti yang diajukan 
ke pengadilan untuk meyakinkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi 
bahwa benar partai politik telah melakukan perbuatan maupun akibat 
perbuatannya bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. 

Melihat serangkaian alur proses penanganan perkara untuk 
membubarkan partai politik yang diawali oleh dengan proses 
penyelidikan-penyidikan, maka syarat yang wajib dimiliki oleh lembaga 
yang berkompeten untuk mewakili pemerintah melalui presiden 
sebagai satu-satunya legal standing pemohon pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mempunyai 
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wewenang di bidang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksana 
putusan pengadilan, wakil negara dan pemerintah dalam mengajukan 
permohonan/gugatan maupun sebagai termohon/tergugat, dan 
kemudian lembaga tersebut haruslah terstruktur, sistematis, tersebar 
di beberapa wilayah Indonesia sehingga mendukung dalam penangan 
perkara pembubaran partai politik. Wewenang penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, serta pelaksana putusan pengadilan merupakan domain 
peradilan pidana. Sedangkan, wewenang mewakili negara dan 
pemerintah dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik 
di Mahkamah Konstitusi merupakan domain peradilan tata negara. 
Sehingga, kewenangan mewakili pemerintah dalam mengajukan 
permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi 
yang harus melalui putusan pengadilan pidana terlebih dahulu adalah 
kewenangan yang mengintegrasikan wewenang pro yustisia peradilan 
pidana dan peradilan tata negara sebagaimana digambarkan dalam flow 
chart di bawah ini. 
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GAMBAR 2  Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran 
Partai Politik Sebagai Kewenangan Integratif

Tanpa adanya mekanisme integrasi tersebut sulit rasanya 
membuktikan partai politik melakukan perbuatan atau akibat 
perbuatannya bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa lembaga penegak hukum 
di Indonesia secara umum adalah Kepolisian Republik Indonesia, 
Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi 
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lembaga pemasyarakatan, serta penegak hukum lainnya yang diberikan 
kewenangan oleh undang-undang seperti komisi pemberantasan 
korupsi, komisi independen lainnya, serta penyelidik-penyidik 
pegawai negeri sipil. Apabila membandingkan lembaga-lembaga 
tersebut dengan kewenangan mewakili pemerintah dalam mengajukan 
permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang 
harus melalui putusan pengadilan pidana terlebih dahulu sebagai 
kewenangan yang mengintegrasikan sistem peradilan pidana dengan 
sistem peradilan tata negara maka hanya Kejaksaan yang mampu 
menjadi representasi kedaulatan rakyat untuk melaksanakan kekuasaan 
negara dalam bentuk kewenangan integratif untuk mewakili negara 
dan pemerintah dalam mengajukan permohonan pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi melalui putusan pengadilan pidana 
yang diawali proses penyelidikan-penyidikan terlebih dahulu. Melalui 
Jaksa Intelijen, Kejaksaan dapat melakukan operasi inteleijen berupa 
pengumpulan data dan bahan keterangan di seluruh wilayah Indonesia 
perihal perbuatan dan akibat perbuatan partai politik sebagai badan 
hukum yang melakukan tindak pidana korupsi secara terstruktur, 
sistematis, dan masif yang notabene bertentangan dengan UUD 1945 
dan Pancasila. Melalui Jaksa Penyidik, Kejaksaan dapat melakukan 
penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dan barang 
bukti guna membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh partai 
politik sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana korupsi 
melalui anggota-anggotanya secara terstruktur, sistematis, dan masif 
yang notabene bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Melalui 
Jaksa Peneliti, Kejaksaan dapat melakukan penelitian terhadap berkas 
perkara hasil penyidikan dan memberikan petunjuk kepada penyidik 
untuk penyempurnaan berkas perkara hasil penyidikan agar berkas 
hasil penyidikan mempunyai kekuatann pembuktian yang kuat ketika 
dipertanggungjawabkan dalam persidangan di pengadilan pidana. 
Melalui Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan dapat melakukan penuntutan 
terhadap partai politik sebagai badan hukum yang melakukan tindak 
pidana korupsi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang notabene 
bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dengan mengeksplorasi 
berbagai alat bukti dan barang bukti di persidangan guna memperoleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti maupun maksimun berjiwa guna 
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meyakinkan hakim bahwa benar partai politik sebagai badan hukum 
yang didudukkan sebagai terdakwa yang diwakili oleh pengurusnya 
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
secara terstruktur, masif, dan sistematis sebagaimana yang didakwakan 
penuntut umum. Bahwa benar partai politik memperoleh keuntungan 
atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut 
dilakukan untuk kepentingan partai politik, partai politik membiarkan 
terjadinya tindak pidana, serta partai politik tidak melakukan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, 
mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan 
terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya 
tindak pidana. Selanjutnya melalui Jaksa Eksekutor, Kejaksaan dapat 
melakukan pelaksanaan putusan pengadilan pidana baik itu pidana 
denda, pidana uang pengganti, pidana tambahan, pengamanan barang 
bukti untuk keperluan pembuktian di Mahkamah Konstitusi, serta 
pembayaran biaya perkara. Melalui Jaksa Pemulihan Aset, Kejaksaan 
dapat melakukan penelusuran aset partai politik yang diduga sebagai 
hasil tindak pidana untuk dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi. 
Melalui Jaksa Agung, Kejaksaan dapat ditugaskan oleh Presiden untuk 
mewakili pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai 
politik sebagai badan hukum yang telah melakukan perbuatan secara 
terstruktur, sistematis, dan masif dan akibat perbuatannya bertentangan 
dengan UUD 1945 dan Pancasila di Mahkamah Konstitusi. Melalui 
Jaksa Pengacara Negara, dengan surat kuasa khusus substitusi, Jaksa 
Agung dapat menugaskan Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak 
atas nama Jaksa Agung untuk mewakili pemerintah dalam beracara 
di Mahkamah Konstitusi dan melaksanakan putusan Mahkamah 
Konstitusi yang memutus pembubaran partai politik. Dengan demikian, 
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang berkompeten untuk 
mewakili pemerintah dalam mengajukan permohonan pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Kejaksaan mewakili 
pemerintah dalam mengajukan permohonan pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan integratif 
yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pelaksana putusan pengadilan, pemulihan aset yang merupakan domain 
sistem peradilan pidana dengan fungsi pengacara negara sebagai wakil 
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pemerintahan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi yang merupakan 
domain sistem peradilan tata negara. Kewenangan integratif yang 
demikian secara eksklusif hanya dimiliki oleh Kejaksaan.

D. hakikat Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah 
Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai 
Politik di Mahkamah Konstitusi

Tidak sembarangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah 
dipercaya oleh rakyat memegang kewenangan integratif yakni 
kewenangan mewakili pemeritah dalam perkara pembubaran partai 
politik yang merupakan kewenangan eksklusif. Mengacu hasil 
konferensi para Jaksa Agung di Seoul Korea Selatan pada bulan 
September tahun 1990 yang dihadiri 25 (dua puluh lima) negara se-Asia 
Pasifik menghasilkan kriteria seorang Jaksa Agung yang independen 
dan profesional sebagai berikut:349

1. Attorney General is man of law. Sebagai man of law, maka Jaksa Agung 
dianggap tahu hukum (iura novit curia) serta kaya akan pengetahuan 
hukum. Begitupun dengan para Jaksa yang dipimpinnya diwajibkan 
mempunyai pengetahuan hukum yang baik. Penguasaan terhadap 
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis maupun sumber-
sumber hukum diharapkan Jaksa Agung beserta para Jaksa menjadi 
penasihat hukum negara ketika negara melalui pemerintah 
menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan 
kepentingan bangsa dan negara termasuk tindak pidana korupsi 
yang dilakukan oleh partai politik secara terstruktur, sistematis, 
dan masif.

2. Indepedent Attorney General generates economic prosperity, promotion 
of welfare, political stability, and development of democracy. Tegaknya 
hukum merupakan pondasi yang memakmurkan kesejahteraan 
perekonomian, politik, dan demokrasi. Kejaksaan melalui Jaksa 
Agung dan para Jaksa sebagai penegak hukum yang independen 
dan mandiri dalam penegakan hukum diharapkan mampu 
menegak hukum guna meningkatkan perekonomian negara, 

349Ibid.
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meningkatkan kesejahteraan, menyeimbangan stabilitas politik, 
serta mengembangkan dan melindungi demokrasi. 

3. The Attorney General is the chief of legal officer. Jaksa Agung sebagai 
kepala petugas hukum merupakan koordinator yang mengkoordinir 
penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum. 
Kewenangan Jaksa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa 
Eksekutor, Jaksa Pemulihan Aset, Jaksa Pengacara Negara, Jaksa 
Intelijen, dan Jaksa Agung merupakan protipe yang menandakan 
Kejaksaan sebagai lembaga yang berkompeten dalam penegakan 
hukum karena memiliki fungsi di segala lini dalam sistem peradilan 
pidana. Sehingga kepemilikan fungsi tersebut menuntut Jaksa 
Agung sebagai kepassa petugas hukum harus mampu mewujudkan 
negara hukum yang demokratis. 

4. The Attorney General is not subjects to the direction or control of any other 
person or authority. He is essentially a man of law. Meskipun sampai 
saat ini Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah merupakan 
bagian dari eksekutif, namun dalam penegakan hukum Kejaksaan 
melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum secara merdeka 
yakni dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 
kekuasaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan para Jaksa bertindak untuk 
dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran 
hierarki. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, jaksa melakukan penegakan hukum dengan keyakinan 
berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan para Jaksa 
senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan 
norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib 
menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang 
hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan 
martabat profesinya. Kemerdekaan Kejaksaan dalam melaksanakan 
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka 
penegakan hukum harus tetap dipertahankan sebagai lembaga yang 
mendapatkan kewenangan dari rakyat melalui undang-undang.
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Pemberian kewenangan kepada Kejaksaan yang dipimpin oleh 
Jaksa Agung sebagai satu-satunya legal standing pemohon yang mewakili 
pemerintah melalui surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari 
Presiden dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi adalah karena berbagai instrument hukum serta protipe 
Jaksa pada Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan institusi negara yang mewakili negara dalam 
menjalankan fungsi penuntutan sehingga sudah pada tempatnya apabila 
menjalankan tugas penuntutan mewakili pemerintah dalam perkara 
pembubaran partai politik.

Kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi sebagaimana secara de facto telah 
dipraktikkan di Turki, Thailand, Bulgaria, Korea Selatan, Moldova, serta 
beberapa negara lainnya diatur dalam Konstitusi maupun peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan di Indonesia, secara positivis, PERJA 
DATUN 025/2015 maupun peraturan kejaksaan perihal tugas dan 
kewenangan Kejaksaan tidak satu pun membahas pengaturan tugas 
dan kewenangan Kejaksaan sebagai wakil pemerintah dalam perkara 
pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Secara positivis, dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 ayat 
(1) Peraturan MK Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran 
Partai Politik, menyatakan pemerintah sebagai satu-satunya legal 
standing pemohon dapat menugaskan Jaksa Agung dan/atau Menteri 
untuk mewakili pemerintah dalam perkara pembubaran partai politik 
di Mahkamah Konstitusi. Makna konsep dan/atau dalam Pasal 3 ayat 
(1) Peraturan MK Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran 
Partai Politik tersebut menisbatkan daya normatif peran fundamental 
Jaksa Agung sebagai satu-satunya eksekutif penegak hukum yang 
dapat (tanpa) dibantu oleh Menteri untuk mewakili Presiden atau 
Pemerintah dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik 
di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan 
sebagai a profession that guards the authority of the government and the state 
as well as the public interest adalah termasuk mewakili pemeritah atau 
negara melalui surat kuasa khusus dengan hak substitusi dalam perkara 
pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. 
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Melalui surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari Presiden, 
Jaksa Agung dapat mewakili Pemerintah selaku legal standing pemohon 
dalam mengajukan perkara pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi. Selanjutnya, Jaksa Agung melalui surat kuasa khusus 
substitusi dapat menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak 
sebagai legal standing pemohon dalam mengajukan perkara pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan profesi Jaksa Pengacara Negara merupakan keperluan 
nyata bagi kegiatan pemerintahan. Di samping kegiatan yang bersifat 
publik tidak sedikit kegiatan keperdataan, tata usaha negara, beracara 
di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk 
kegiatan ini, pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil 
sebagai kuasanya dan Kejaksaan Republik Indonesia ditunjuk mewakili 
kepentingan pemerintah. Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa 
Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus dengan hak substitusi 
dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang keperdataan, 
tata usaha negara, beracara di Mahkamah Konstitusi. 

Mengacu pada Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata 
Usaha Negara Pada Rapat Kerja Kejaksaan tanggal 5 Juni 2000 perihal 
Tujuan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau 
Jaksa Pengacara Negara yang menjadi landasan dan pedoman dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN),350 maka hakikat kewenangan 
Jaksa Pengacara Negara melalui surat kuasa khusus dengan hak 
substitusi sebagai wakil negara atau pemerintah selaku legal standing 
pemohon dalam pengajuan perkara pembubaran partai politik di 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

350Hasil Arahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada 
Rapat Kerja Kejaksaan tanggal 5 Juni 2000 perihal Tujuan Jaksa Agung Muda 
Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jaksa Pengacara Negara yang menjadi 
landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa 
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) adalah menegakkan 
hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah, menjaga kepentingan umum, 
menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan keuangan negara.
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1.  Menjamin tegaknya hukum (ensure law enforcement). Maurice 
Hauriou351 menyatakan hukum itu proses penguatan (law as 
strengthening process). Melalui penegakan hukum, tujuan hukum 
yakni keadilan sebagai rechtidea, kepastian hukum untuk 
menciptakan ketertiban serta kemanfaatan dalam melindungi 
kepentingan hukum rakyat terpenuhi. Atas nama negara atau 
pemerintah yang dimaksud bermakna filosofis bahwa kewenangan 
atribusi sebagai profesi maupun kewenangan mandataris sebagai 
penerima kuasa adalah perwujudan Jaksa Pengacara Negara sebagai 
representasi rakyat dalam mewujudkan kepentingan hukum rakyat. 
Perbuatan inskonstitusional partai politik melalui pengurusnya 
yang melakukan kegiatan partai politik bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau 
ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;352 
atau menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau 
paham komunisme/Marxisme-Leninisme;353 atau menggunakan 
partai politik untuk memuluskan praktik-praktik koruptif, 
berkelakukan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya 
sangatlah bertentangan dengan tujuan hukum. Kewenangan 
Jaksa Pengacara dalam penegakan hukum perkara pembubaran 
partai politik merupakan proses penguatan agar tujuan hukum 
terpelihara.

2.  Menegakkan kewibawaan pemerintah (enforcing goverment authority). 
Jean Bodin354 menyatakan bahwa hukum itu perintah penguasa 
yang berdaulat (law as command of a sovereign ruler). Hukum dibuat 
oleh penguasa semata-mata untuk menciptakan ketertiban. 
Hukum yang bersumber dari penguasa adalah baik. Hanya dengan 

351Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, 2007, Teori 
Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, CV KITA, Surabaya, hlm. 
169.

352Vide Pasal 68 ayat (2) UU 24/2003 jo. Pasal 2 Peraturan MK 12/2008.
353Vide Pasal 40 ayat (5) UU 2/2008.
354Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, Op.Cit., hlm. 74.
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cara itu masyarakat dapat hidup bahagia. Sehingga, penentangan 
terhadap kedaulatan penguasa merupakan ancaman terhadap 
kebahagiaan masyarakat. Pembiaran terhadap partai politik yang 
diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 
Parpol), Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Pancasila serta yang melakukan tindak pidana yang secara 
terstruktur, sistematis, dan masif melalui pengurusnya mengancam 
kewibawaan pemerintahan yang berdaulat. Mengancam kebahagiaan 
masyarakat. Sehingga dibutuhkan penegakan kewibawaan 
pemerintah oleh Jaksa Pengacara Negara melalui permohonan 
pembubaran partai politik yang telah melakukan perbuatan yang 
bertetangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

3.  Melindungi kepentingan umum (protect the public interest). Thomas 
Hobbes355 berpandangan bahwa hukum itu tatanan keamanan 
(law as the order of security). Thomas Hobbes melihat hukum 
sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah 
orang-orang liar yang suka saling memangsa, bellum omnium 
contra omnes (setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya 
yang sungguh-sungguh egoistis), war all against all (perang semua 
melawan semua), serta homo homini lupus (manusia memangsa 
manusia), hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya 
masyarakat yang aman dan damai. Hukum adalah pilihan 
sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing 
terhadap serangan orang lain. Efektivitas hukum membutuhkan 
penegak yang kuat, yaitu penguasa yang punya kekuasaan yang 
besar. Anggota partai politik yang melakukan kegiatan yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengancam perekonomian negara yang 
berujung pada mengganggu kepentingan umum dan stabilitas 
keamanan negara. Sebagai representasi penguasa atau penegak 
hukum, Jaksa Pengacara Negara berperan untuk melindungi 
kepentingan umum dan memulihkan kerusakan yang diakibatkan 

355Ibid., hlm. 77.
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oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh partai politik 
melalui anggota-anggota partainya melalui pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi.

4. Menyelamatkan demokrasi (saving democracy). Roscoe Pound356 
berpandangan bahwa hukum itu keseimbangan kepentingan (law 
as a balance of interests). Pound mengajukan tiga kategori kelompok 
kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial dan kepentingan 
pribadi. Demi terciptanya keseimbangan di masyarakat, maka 
diperbolehkan menghilangkan kepentingan pribadi. Tindakan 
penghilangan tersebut semata-mata agar terciptanya keseimbangan 
sosial. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi harus 
dapat memberikan teladan bagi masyarakat dalam kehidupan 
berdemokrasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai 
politik yang semakin luntur dapat tumbuh kembali. Membubarkan 
partai politik yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pancasila merupakan 
perwujudan mempertahankan keseimbangan kepentingan sosial. 
Pembubaran partai politik bukanlah suatu tindakan politis 
yang cenderung eigenrichting, melainkan suatu upaya untuk 
menyelamatkan demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hakikat kewenangan Jaksa 
Pengacara Negara melalui surat kuasa khusus dengan hak substitusi 
sebagai wakil negara atau pemerintah selaku legal standing pemohon 
dalam pengajuan perkara pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia adalah untuk menegakkan hukum 
(ensure law enforcement), menegakkan kewibawaan pemerintah (enforcing 
goverment authority), melindungi kepentingan umum (protect the public 
interest), serta menyelamatkan demokrasi (saving democracy) sebagaimana 
termaktub dalam flow chart di bawah ini.

356Ibid., hlm. 180.
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Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. 
Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. 
Melalui pengaturan dan penegakan hukum inilah hukum itu menjadi 
kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 
diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 
(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum sebagai 
salah satu asas hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap 
tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa subjek hukum dalam 
melakukan perbuatan hukum harus berdasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur untuk itu. Hukum bertugas 
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. 
Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau 
penegakan kepastian hukum itu. Undang-undang adalah untuk manusia, 
maka pelaksanaan atau penegakan peraturan perundang-undangan 
harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Pengaturan hukum terhadap kewenangan lembaga merupakan 
bentuk pembatasan kekuasaan yang diberikan negara kepada suatu 
lembaga sekaligus sebagai upaya penguatan terhadap kewenangan 
lembaga untuk mendapatkan legitimasi hukum. Bagaimanapun hukum 
adalah alat untuk memakmurkan demokrasi. Di beberapa negara 
maupun di Indonesia, pengaturan pembubaran partai politik diatur 
dalam hukum positif (ius constitutum/ius operatum) selintas diatur dalam 

7 Kewenangan KejaKsaan 
MewaKili PeMerintah DalaM 
MengajuKan PerMohonan 
PeMbubaran Partai
PolitiK Di MahKaMah 
Konstitusi
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3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 
53/PUU-IX/2011 tanggal 19 Desember 2012, serta Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur 
Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Sedangkan, pengaturan 
kewenangan Kejaksaan mewakili pemerintah beracara di Mahkamah 
Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 28/PUU-X/2012 tanggal 19 
September 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor: 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 11 Agustus 2019, Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar 
Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan 
Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum 
Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 
Berikut akan dijabarkan pengaturan hukum pembubaran partai politik 
diatur dalam hukum positif baik di Indonesia maupun di beberapa 
negara (ius constitutum/ius operatum).

a. Peraturan Pembubaran Partai Politik Dalam Konstitusi 
di beberapa negara

Dari 72 (tujuh puluh dua) konstitusi negara yang mengatur tentang 
partai politik, terdapat 23 (dua puluh tiga) konstitusi yang mengatur 
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pembubaran partai politik. Ke-23 (dua puluh tiga) konstitusi negara 
tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu yang 
menyatakan diatur dengan aturan hukum, diputuskan oleh pengadilan 
atau melalui prosedur yudisial, dan yang secara tegas menyatakan 
pembubaran partai politik merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi 
(constitusional court).

Konstitusi Negara yang menyatakan bahwa pembubaran partai 
politik dilakukan berdasarkan aturan hukum adalah Konstitusi Kongo,357 
Mauritania,358 dan Moldova.359 Article 11 Konstitusi Mauritania misalnya, 
menyatakan sebagai berikut:360

Article 11
(1) Parties and political groups shall work for the formation of the expression 

of the political will. They shall be formed and shall engage in their activities 
freely provided that they respect democratic principle and that throught their 
objectives or by their actions they do not undermine the national sovereignty, 
the territorial integrity, and the unity of the Nation and the Republic.

(2) The law shall determine the conditions for the creation, the functioning, and 
the dissolution of political parties.

Konstitusi-konstitusi yang menyatakan pembubaran partai politik 
dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau melalui prosedur 
yuridisial adalah Konstitusi Afganistan, Paraguay, Andora, Cape Verde, 
Islandia, Spayol, dan Ukraina. Article 125 paragraf 3 Konstitusi Paraguay 
menyatakan:361

357Congo-Constitution, Adopted 15 March1992, http://www.oefre.unub.ch/
law/icl/Congo%20-%20Constitution.htm, diakses tanggal 06 September 2019.

358Mauritania-Constitution, Adopted 12 July 1991, http://www.oefre.unub.ch/
law/icl/Mauritania%20-%20Constitution.htm, diakses tanggal 06 September 2019.

359The Constitusion of the Republic of Moldova, Adoptedon 29 th July 1994, 
http://www.oefre.unub.ch/law/icl/Moldova%20-%20Constitution.htm, diakses 
tanggal 06 September 2019.

360Mauritania-Constitution, Adopted 12 July 1991, http://www.oefre.unub.ch/
law/icl/Mauritania%20-%20Constitution.htm, diakses tanggal 06 September 2019.

361Paraguay-Constitution, Adopted on 20 June 1992, http://www.oefre.unub.
ch/law/icl/Paraguay%20-%20Constitution.htm, diakses tgl. 06 September 2019.
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Article 125 paragraf 3
The legal status of political parties and movement can revoked only throught a 
court decision.

Sedangkan Article 26 Konstitusi Andora menyatakan:362

Article 26
Political party dissolution is the responsibility of the judicial organs.

Sedangkan negara-negara yang konstitusinya secara tegas 
menyatakan bahwa pembubaran partai politik merupakan wewenang 
Mahkamah Konstitusi adalah Albania, Azerbaijan, Chile, Ceko, 
Armenia, Georgia, Jerman, Macedonia, Korea Selatan, Polandia, 
Rumania, Slovenia, dan Turki. Ketentuan tentang perubahan pada 
konstitusi Negara-negara tersebut umumnya diatur dalam artikel 
tentang wewenang Mahkamah ketentuan para partai politik.

Article 69 Paragraf 5 Konstitusi Turki menyatakan:363

Article 69 Paragraf 5
The dissolution of political parties shall be decided finally by the Constitutional 
Court after the filling of a suit by the office of the Chief Public Proseculator of 
the Republic.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat prinsip-prinsip 
dasar aturan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan kerangka 
hukum nasional. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dalam aturan 
hukum nasional yang tingkatannya lebih rendah, terutama pada tingkat 
undang-undang atau act of parliament. Di Indonesia misalnya, keberadaan 
partai politik hanya disinggung dalam Pasal 6A ayat (2),364 Pasal 8 ayat 

362Andora-Constitution, Adopted on 20 June 1992, http://www.oefre.unub.
ch/law/icl/Andora%20-%20Constitution.htm, diakses tgl. 06 September 2019.

363Turkey-Constitution, Adopted on 20 June 1992, http://www.oefre.unub.
ch/law/icl/Turkey%20-%20Constitution.htm,diakses tgl. 06 September 2019. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai mahkamah konstitusi diatur dalam Law Of The 
Organization and Trial Procedure of the Constitutional Court. Law No. 2949 of 10 Nopember 
1983.

364Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 selengkapnya berbunyi: “pasangan calon 
presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik kata gabungan partai 
politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
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(3),365 dan Pasal 22E (3) UUD 1945.366 Partai politik diatur lebih lanjut 
secara khusus dalam suatu undang-undang tertentu.367

Dalam konstitusi Jerman, partai politik diatur secara khusus dalam 
Article 21 Konstitusi Jerman sebagai berikut:368

Article 21
(1)  The political parties participate in the forming of the political will of the 

people. They may be feely established. Their internal organization must 
conform to their fund and for their assets.

(2)  Parties which, by reason of their aims or the behaviour of their adherenst, 
seek to impair or abolish the free democratic basic to endanger the existence 
of the Federal Republic of Germany are unconstitutional. The Federal 
Constitutional Court decides on the question of unconstitutionality.

(3)  Detail are regulated by federal statutes.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa dasar 
pembubaran partai politik adalah tujuan atau perilaku pengikutnya 
yang tidak sesuai atau berupaya menghapuskan tatanan dasar 
demokrasi, atau membahayakan eksistensi Negara Republik Federal 
Jerman. Pembubaran dilakukan dengan menyatakan bahwa partai 
politik dimaksud bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional). 
Kewenangan untuk menyatakan suatu partai politik bertentangan 
dengan konstitusi ada pada Mahkamah Konstitusi.

365Kalimat Kedua Pasal 8 ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
“selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Menyelenggarakan Sidang untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Dua 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Diusulkan Oleh Partai Politik 
Atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidennya 
Meraih Suara Terbanyak Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Sebelumnya, 
Sampai Berakhir Masa Jabatannya.”

366Pasal 22E ayat (3) selengkapnya berbunyi: “peserta Pemilihan Umum untuk 
Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik.”

367UU yang mengatur partai politik saat ini adalah UU RI Nomor 31 Tahun 
2002 Tetang Partai Politik, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251.

368Germany-Constitution, Adopted on 20 June 1992, http://www.oefre.unub.
ch/law/icl/Germany %20-%20Constitution.htm,diakses tgl. 06 September 2019.
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Seperti diamanatkan Paragraf 3 Article 21 Konstitusi Jerman, 
pengaturan lebih lanjut tentang partai politik diatur dalam undang-
undang federal. Undang-undang yang mengatur adalah Parteingesetz 
(Political Parties Act) yang ditetapkan pada 24 Juli 1967369 dan telah 
beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada 31 Januari 1994.370

Dalam undang-undang partai politik Jerman disebutkan bahwa 
keberadaan partai politik adalah untuk membentuk sistem pemerintahan 
yang demokratis dan konstitusional.371 Partai politik harus berpartisipasi 
dalam pembentukan kehendak rakyat di semua bidang kehidupan 
publik, khususnya melalui:372

1. menggunakan pengaruhnya untuk menajamkan opini publik, 
memberikan inspirasi dan memajukan pendidikan politik;

2. memajukan partisipasi aktif individu warga negara dalam kehidupan 
politik;

3. melatih rakyat berbakat untuk menerima tanggung jawab publik;

4. berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah dengan menominasikan 
calon baik tingkat federal, provinsi, maupun lokal;

5. melakukan upaya memberikan pengaruh politik pada perlemen 
dan pemerintah;

6. menginisiasikan tujuan politiknya dalam proses pembuatan 
keputusan nasional; dan 

7. menjamin hubungan penting yang berkelanjutan antara rakyat 
dengan otoritas publik.

Ketentuan tersebut dibuat untuk memperbaiki kesalahan utama 
pada masa Republik Weimar yang menoleransi partai ekstrem dan 
cenderung merusak demokrasi sehingga memunculkan rezim Hitler. 
Berpijak pada pengalaman itulah, penyusun konstitusi Jerman 
berpendapat bahwa negara tidak akan pernah dapat netral menghadapi 
musuh yang akan menghancurkannya. Untuk itu, upaya menghancurkan 
demokrasi dengan sendirinya bertentangan dengan demokrasi dan harus 

369Federal Law Gazette I, page 773.
370Ibid., page 149.
371Article 1 Paragraf 1 Parteingesetz.
372Ibid., Paragraf 2.
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dihadapi. Dalam yurisprudensi Konstitusional Jerman, hal itu disebut 
dengan istilah “militant democracy”.373

Sesuai dengan ketentuan Article 21 Paragraf 2 Konstitusi Jerman, 
apabila tujuan partai politik atau perilaku pengikutnya tidak sesuai dan 
berupaya menghapuskan tatanan dasar demokrasi atau membahayakan 
eksistensi negara Republik Federal Jerman, maka partai politik tersebut 
dinyatakan unconstitutional oleh Mahkamah Konstitusi Jerman. Hal itu 
sesuai dengan Article 13 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Federal 
Jerman (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz) yang menyatakan salah satu 
kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman adalah memberikan putusan 
tentang Konstitusionalitas partai politik.374 Perkara tersebut ditangani 
oleh Panel Kedua Mahkamah Konstitusi Jerman.375

Permohonan putusan tentang konstitusionalitas partai politik 
berdasarkan Article 21 Paragraf 2 Konstitusi Jerman, dilakukan oleh 
Bundestag, Bundesrat, atau Pemerintah Federal. Namun demikian, 
pemerintah negara bagian juga dapa mengajukannya jika organisasi 
partai tersebut berada dalam wilayahnya.376 Partai politik diwakili oleh 
pihak yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar partai, atau oleh 
orang yang menjalankan partai.377 Partai politik tersebut harus diberikan 
kesempatan pada waktu tertentu untuk memberikan pernyataannya.378

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat meliputi keseluruhan partai 
politik atau bagian tertentu saja dari organisasi partai politik yang 
bertentangan dengan konstitusi. Jika secara keseluruhan dinyatakan 
bertentangan dengan konstitusi, maka putusan tersebut diikuti dengan 
pembubaran partai dimaksud. Jika bagian tertentu saja, maka bagian 
tersebut yang dibubarkan dan disertai dengan larangan pembukaan 

373Donald P. Kommers, 1989, The Constitutional Jurisprudence of the Federal 
Republik of Germany, Duke University Press, Durham and London, hlm. 222.

374UU ini pertama kali ditetapkan pada 12 Maret 1951 (Federal Law Gazette 
I p. 243) Terakhir kali diubah pada 16 Juli 1998 (Federal Law Gazette I p. 1823 ). 
Salah satu kewenangannya adalah “The Federal Constitusional Court shall decide in the 
cases determined by the Basic Law, to wit (2) on the unconsistitutionaly of parties (Article 
21 (2) of the Basic Law)”.

375Article 14 Paragraf 2 BundSverfassungsgerichts-Gesetz.
376Ibid., Article 43.
377Ibid., Article 44.
378Ibid., Article 45.
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organisasi penggantinya. Mahkamah juga dapat memutuskan bahwa 
kekayaan partai atau bagian dari partai disita untuk kepentingan 
negara.379

Pada saat suatu partai politik sudah diputuskan unconstitutional 
berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Konstitusi Jerman, otoritas pemerintahan 
harus melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melaksanakan 
putusan. Jika organisasi atau aktivitas tertentu dari suatu partai politik 
dinyatakan unconstitutional dalam wilayah provinsi negara bagian 
tertentu, Menteri dalam negeri pemerintah federal mengeluarkan 
keputusan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan putusan 
tersebut.380

Kebebasan membentuk partai politik juga mendapatkan jaminan 
dalam Konstitusi Korea Selatan.381 Namun demikian, Konstitusi Korea 
Selatan juga mengharuskan partai politik memiliki tujuan, organisasi, 
dan aktivitas yang demokratis serta memiliki sarana organisasi untuk 
pembentuan kehendak rakyat.382 Jika tujuan atau aktivitas partai politik 
bertentangan dengan tatanan dasar demokrasi, pemerintah dapat 
mengajukan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.383

Constitutional Court Act Korea Selatan mengatur proses pembubaran 
partai politik dalam Section 3 Article 55 sampai 60.384 Pemerintah 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada Mahkamah 
Konstitusi berdasarkan pertimbangan Dewan Negara (state council).385 
yaitu identitas partai politik yang dimohonkan pembubarannya 
dan alasan permohonan pembubaran.386 Pada saat penerima 
permohonan pembubaran partai politik, Presiden Mahkamah Konstitusi 

379Ibid., Article 46, dan Article 33 Parteiengesetz.
380Ibid., Article 32.
381Arcicle 8 Paragraf 1 Konstitusi Korea Selatan.
382Ibid., Article 8 Paragraf 2 berbunyi: “political parties must be democratic in their 

objectives, organization, and activities, and Have the Nessary organizational for the people 
to participate in the formation of the political will”.

383Ibid., Article 8 Paragraf 4.
384Constitutional Court Act Korea Selatan ditetapkan pada 5 Agustus 1988 dan 

telah mengalami Perubahan, yaitu pada 30 November 1991, 22 Desember 1994, 
Agustus 1995, dan 13 Desember 1997.

385Article 55 Constitutional Court Act Of South Korea.
386Ibid., Article 56.
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menyampaikan pemberitahuan kepada parlemen (national assemby) dan 
komisi Pemilihan Umum Nasional (national election commission).387

Dalam proses pengadilan Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan 
sementara aktivitas partai politik tersebut hingga ada putusan final.388 
Pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai 
politik, maka partai politik harus dibubarkan yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional389 dengan cara 
menghapus pendaftaran partai politik dan mengumumkan kepada 
masyarakat.390 Setelah suatu partai politik dibubarkan, tidak ada partai 
politik yang dapat didirikan dengan platform yang sama atau memiliki 
kesamaan dengan partai yang dibubarkan.391

Setelah pembubaran karena alasan tujuan dan aktivitas partai 
politik bertentangan dengan tatanan dasar demokrasi, Political Parties 
Art Korea Selatan juga mengatur tentang dasar pembubaran partai politik 
dengan cara pembatalan pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum 
Nasional. Pembatalan tersebut dapat dilakukan jika:392

1. Tidak memenuhi persyaratan sebagai partai politik, yaitu memiliki 
sedikitnya lima cabang, setiap cabang sedikitnya memiliki 1.000 
anggota yang tinggal di wilayah cabang partai politik dimaksud.393

2. Gagal berpartisipasi dalam pemilihan umum anggota Nasional 
Assembly dalam empat tahun terakhir, atau dalam pemilihan kepala 
pemerintah daerah.

3. Gagal memperoleh kursi di Nasional Assembly setelah mengikuti 
pemilihan umum, dan gagal memperoleh 2/100 dari jumlah suara 
sah.

Konstitusi Bulgaria menyatakan bahwa partai politik harus 
didirikan berdasarkan prinsip pluralitas. Tidak ada partai politik yang 
boleh dinyatakan sebagai partai negara atau ideologinya merupakan 
ideologi negara. Semua partai politik harus memfasilitasi pembentukan 

387Ibid., Article 58 Paragraf 1.
388Ibid., Article 57.
389Ibid., Article 59 dan 60.
390Ibid., Article 47 Political Parties Act South Korea, No. 7683, Aug 4, 2005.
391Ibid., Article 40.
392Ibid., Article 44 Paragraf 1.
393Ibid., Article 17.
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dan ekspresi kehendak politik rakyat. Selain itu, terdapat tantangan 
terhadap partai politik berdasarkan etnis, ras ataupun agama. Partai 
politik juga dilarang merebut kekuasaan negara dengan cara kekerasan. 
Konstitusi Bulgaria menyatakan bahwa pembubaran partai politik akan 
diatur dalam aturan hukum.394

Political Parties Act Bulgaria395 menyatakan terdapat empat cara 
pembubaran partai politik, yaitu: (1) bergabung dengan partai politik 
lain; (2) pecah menjadi dua atau lebih partai politik; (3) membubarkan 
diri; dan (4) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.396 Putusan 
Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran partai politik diambil 
berdasarkan tuntutan Jaksa Agung pada saat partai politik melakukan 
tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Terhadap putusan tersebut, 
dapat dilakukan upaya hukum kepada General Assembly Of The College Of 
Attorneys yang putusannya bersifat final dan mengikat.397 Hal-hal yang 
dapat mengakibatkan dibubarkannya partai politik meliputi:398

1. aktivitasnya dimaksudkan untuk menentang kedaulatan atau 
integritas teritorial dan kesatuan bangsa, serta bertentangan dengan 
hak dan kebebasan warga negara;

2. tujuannya bertentangan dengan konstitusi dan hukum negara;

3. berdasarkan pengakuan terhadap etnis tertentu atau berusaha 
meningkatkan permusuhan rasial, nasional, etnis dan agama.

4. memproklamasikan ideologi fasis atau berusaha mencapai tujuan 
dengan cara melanggar atau cara lain yang tidak diizinkan; dan 

5. memiliki kelompok atau organisasi, militer atau rahasia.

Di Hungaria, partai politik kehilangan eksistensinya jika: (1) 
bergabung dengan partai politik lain; (2) terpecah menjadi dua atau 
lebih partai politik; (3) pembubaran; (4) dibubarkan atas perintah 
Mahkamah Konstitusi.399

394Article 11 Konstitusi Bulgaria.
395Promulgated, SG, No. 29/10 April 1990, amended No. 121/1990, No. 59/1996.
396Ibid., Article 22.
397Ibid., Article 23 Paragraf 1.
398Ibid.,,Arcticle 3.
399Article 3 Paragraf 1 Act. No. XXXXIII Of On The Properation Financial Functioning 

Of Political Parties.
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Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan pembubaran partai 
politik dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai partai.400 Selain 
itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat membubarkan partai politik 
berdasarkan permohonan penuntutan umum jika partai politik tersebut 
gagal memasukkan kandidat dalam dua pemilihan umum secara 
berturut-turut.401

Di Moldova, Konstitusinya menyatakan bahwa partai atau organisasi 
sosial politik dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi jika 
tujuan atau aktivitasnya bertentangan dengan politik pluralisme, 
prinsip rule of law, kedaulatan dan kemerdekaan atau integritas wilayah 
Moldova.402 Selain itu juga dilarang adanya organisasi yang bersifat 
rahasia atau yang melibatkan kepentingan asing.403

Proses dan tahapan pembubaran partai politik di Moldova lebih 
lanjut diataur dalam Law Of The Republic Moldova On Political Parties 
And Other Socio-Political Organization.404 Proses pembubaran dilakukan 
Penuntut Umum setelah melalui Menteri Kehakiman. Menteri 
Kehakiman dapat membekukan aktivitas partai politik jika melanggar 
konstitusi atau aturan hukum untuk waktu enam bulan.405 Selama masa 
pembekuan, partai politik dilarang melakukan aktivitas menggunakan 
media massa, media elektronik, aktivitas perbankan, dan aktivitas 
lain yang terkait dengan pemilihan dan harta kekayaan partai.406 
Pembekuan itu dapat diperpanjang menjadi satu tahun jika partai 
politik yang bersangkutan tidak mengubah tujuan atau menghentikan 
pelanggaran.407 Jika pembekuan tersebut telah dilakukan selama satu 
tahun dan tidak terdapat perubahan, Menteri Kehakiman mengajukan 
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk membubarkan partai 
politik melalui penuntut umum.408

400Ibid., Article Paragraf 2.
401Ibid., Article Paragraf 3.
402Article 41 Paragraf 4 Konstitusi Moldova.
403Ibid., Article 23 Paragraf 5 dan 6.
404No. 718-XII Of 17.09.91 Vestile No. 11-12/106, 1991 dan telah diamandemen 

dengan Law No. 795-XIV of 10.02.2000.
405Ibid., Article 29 Paragraf 1 dan 6.
406Ibid., Article 29 Paragraf 4.
407Ibid., Article 29 Paragraf 6.
408Ibid., Article 32 Paragraf 2 dan 3.
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Selain karena alasan pelanggaran terhadap konstitusi dan aturan 
hukum, Menteri Kehakiman dapat membekukan aktivitas partai politik 
dan mengajukan pembubaran kepada Mahkamah Konstitusi, dengan 
alasan gagal melakukan aktivitas sebagai partai politik. Hal itu terjadi 
jika partai politik (1) tidak dapat menyelenggarakan kongres atau 
konferensi selama 4 tahun atau (2) jumlah anggotanya kurang dari 
yang dipersyaratkan.409

Berdasarkan pada ketentuan pembubaran partai politik di beberapa 
negara demokrasi tersebut, terdapat dua dasar atau alasan pembubaran 
suatu partai politik. Pertama adalah pelanggaran terhadap konstitusi, 
prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, serta membahayakan kedaulatan 
dan integritas negara, atau dapat disebut sebagai pelanggaran konstitusi 
sebagaimana yang diterapkan di Kamboja, Azerbaijan, Mongolia, 
Taiwan, Pakistan, Jerman, Afganistan, Armenia, Burgania, Korea 
Selatan, Slovakia, Slovenia, Turki, dan Thailand. Sedangkan dasar 
pembubaran kedua adalah tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagai 
partai politik, terutama keanggotaan, serta gagal menjalankan fungsi 
sebagai partai politik, diantaranya gagal memperoleh jumlah kursi 
tertentu dalam pemilihan umum. Alasan kedua itu dapat disebut sebagai 
alasan administratif sebagaimana yang diterapkan di Rumania, Yaman, 
Yordania, Georgia, Moldova, Polandia, dan Hungaria.

Terhadap alasan pembubaran pertama, proses pembubaran melalui 
mekanisme pengadilan. Sedangkan pembubaran dengan alasan kedua, 
terdapat negara yang pembubarannya dilakukan oleh institusi selain 
peradilan. Di Korea Selatan, pembubaran karena alasan kedua dilakukan 
oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, terdapat negara yang mengatur 
pembubaran dengan alasan kedua tetap dilakukan melalui mekanisme 
pengadilan. Dengan demikian, terdapat model pembubaran partai politik 
melalui lembaga peradilan dilihat dari alasan pembubarannya. Pertama 
adalah pembubaran melalui pengadilan hanya untuk pelanggaran 
konstitusional, dan kedua adalah pembubaran melalui pengadilan baik 
untuk pelanggaran konstitusional maupun untuk alasan administratif. 

Jika suatu partai politik dibubarkan berdasarkan alasan pelanggaran 
konstitusional, pada umumnya mengakibatkan tidak dapat didirikan lagi 

409Ibid., Article 32 Paragraf 1.
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partai politik pengganti dengan tujuan platform sama. Bahkan konstitusi 
Turki mengatakan bahwa para anggota, pendiri, pengurus partai yang 
dibubarkan tidak dapat menjadi anggota, pendiri dan pengurus partai 
lain dalam jangka waktu 5 tahun.410 Selain itu, pembubaran tersebut 
berakibat hilangnya keanggotaan parlemen dari partai politik yang 
dibubarkan.

Dilihat dari pihak yang dapat mengajukan permohonan pembu-
baran partai politik, pada umumnya hak tersebut diberikan hanya 
kepada pemerintah melalui Penuntut Umum. Pemerintah dalam hal 
ini disebutkan berbeda-beda, seperti Presiden, Menteri dalam Negeri, 
Menteri Kehakiman, Jaksa dan juga Pemerintah Daerah sebagaimana 
yang diterapkan di Kamboja, Azerbaijan, Mongolia, Taiwan, Pakistan, 
Yordania, Afganistan, Bulgaria, Korea Selatan, Moldova, Turki, Thailand, 
dan Hungaria. Namun demikian, selain model tersebut terdapat 4 
(empat) model lain. Model kedua adalah permohonan dapat diajukan 
oleh pemerintah atau oleh Parlemen (atau jumlah tertentu parlemen) 
sebagaimana yang diterapkan di Armenia, Rumania, Georgia, dan 
Jerman. Model ketiga adalah permohonan diajukan oleh komisi 
pemilihan umum sebagaimana yang diterapkan di Eritrea dan Yaman. 
Model keempat, permohonan diajukan oleh pemerintah atau oleh 
partai politik sebagaimana yang diterapkan di Slovakia. Model kelima, 
permohonan dapat diajukan oleh setiap warga negara sebagaimana yang 
diterapkan di Slovenia. 

Pada umumnya, pengadilan yang berwenang memutus 
pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi atau 
Mahkamah Agung. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah 
Konstitusi sebagai pengadilan yang berwenang memutus pembubaran 
partai politik diterapkan di Rumania (pelanggaran konstitusional), 
Azerbaijan, Taiwan, Jerman, Armenia, Bulgaria, Georgia, Korea 
Selatan, Moldova, Polandia, Slovakia, Slovenia, Turki, Thailand, dan 
Hungaria. Sedangkan, pemberian kewenangan kepada Mahkamah 
Agung sebagai pengadilan yang berwenang memutus pembubaran 
partai politik diterapkan di Eritrea, Mongolia, Pakistan, Yordania, 
dan Afganistan. Hal itu terkait dengan putusan pembubaran yang 

410Article 69 Paragraf 9 Konstitusi Republik Turki.
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bersifat final dan mengikat, kecuali di Hungaria yang dapat diajukan 
kasasi kepada General Assembly Of The College Of Attorneys. Selain itu, 
paling tidak terdapat 2 (dua) negara yang pembubarannya melalui 
pengadilan biasa, yaitu di Kamboja dan Yaman, serta khusus untuk 
alasan administratif di Rumania. Di sisi lain, hanya satu negara yang 
pembubarannya dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum 
diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu di Pakistan.

Berdasarkan ketentuan di beberapa negara, pembubaran partai 
politik lebih banyak merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. 
Namun, tidak semua ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi 
di negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi menyebutkan 
wewenang memutuskan pembubaran partai politik. Terdapat 2 (dua) 
kemungkinan terkait hal tersebut. Pertama adalah wewenang itu 
diberikan atau diatur dalam undang-undang lain, misalnya undang-
undang tentang partai politik, kedua memang wewenang tersebut tidak 
dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi negara yang bersangkutan tetapi ada 
pada Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya. Beberapa negara yang 
memiliki konstitusi yang di dalam undang-undang tentang Mahkamah 
Konstitusinya mencantumkan wewenang pembubaran partai politik 
diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Kroasia, 
Cheznya, Georgia, Hungaria, Jerman, Korea Selatan, Macedonia, 
Moldova, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovia, Spanyol, 
Thailand, Turki, Taiwan, dan Chile.

Pembubaran suatu partai politik memiliki akibat-akibat hukum 
tertentu. Beberapa negara yang mengatur akibat hukum pembubaran 
partai politik diantaranya adalah Turki, Jerman, Kamboja, Azerbaijan, 
Mongolia, Taiwan, Pakistan, dan Bulgaria. Article 69 Paragraf 8 Konstitusi 
Turki menyatakan sebagai berikut:411

Article 69
(8)  A party which been dissolved permanently cannot be founded under another 

name.
(9)  The members, including the founder of a political party whose acts or 

statements have caused the party to be dissolved permanently cannot be 

411Article 69 Paragraf 8 dan 9 Konstitusi Republik Turki.
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founders, members, directors or supervisors in any other party for period 
of five years from the date of publication in the official gazette of the 
Constitutional Court’s final decision and justification for permanently 
dissolving the party.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu partai politik yang telah 
disanksi ini merupakan sanksi yang menyatakan partai yang dibubarkan 
tersebut sebagai partai terlarang. Akibat hukum lainnya adalah sanksi 
kepada anggota termasuk pendiri yang tindakan atau pernyataannya 
menyebabkan dibubarkannya partai politik, tidak dapat menjadi pendiri, 
anggota, maupun pengawas partai politik lain.

Di Jerman, selain sanksi pendirian partai atau organisasi yang sama 
untuk menggantikan partai yang dibubarkan, salah satu akibat hukum 
dari pembubaran partai politik adalah harta kekayaan partai politik dapat 
disita negara untuk kepentingan publik. Hal ini diatur dalam Article 6 
Paragraf 3 Federal Constitutional Court Act sebagai berikut:412

Article 6
(3)  The declaration shall be accompanied by the dissolution of the party of the 

independent section of the party and the prohibition of the establishment 
of substitute organization. Moreover, in this instance the Federal 
Constitutional Court may direct that the property of the independent 
section of the party be confiscated for use by the Fedetion or the Land for 
public benefit.

Ketentuan mengenai akibat hukum terhadap harta kekayaan juga 
diatur lebih jelas dalam Political Parties A Court Bulgaria pada Article 
24 Paragraf 2 sebagai berikut:413

Article 24
(2) When a party is this should dissvolved under Article 22, Para 4 its property 

is counfiscated in favour of the state. The state shall heeld liable for the debts 
of the dissolved party up to the value of the property reiceived.

412Article 6 Paragraf 3 Konstitusi Jerman.
413Promulgated State Gazzette No. 29/10.04.1990, Amandemended SG No. 87/1990 

& 59/1996.
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Sebagai salah satu konsekuensi dari disitanya harta kekayaan partai 
oleh negara, maka negara bertanggung jawab atas utang yang dimiliki 
oleh partai politik. Namun demikian, tanggung jawab tersebut sebatas 
pada nilai kekayaan yang disita dari partai politik yang dibubarkan.

Akibat hukum lain dari pembubaran suatu partai politik adalah 
berakhirnya keanggotaan lembaga perwakilan dari seseorang yang 
mewakili partai politik yang dibubarkan. Hal itu misalnya terdapat 
di Taiwan dan Pakistan. Article 30-I Procedure Act Taiwan menyatakan 
sebagai berikut:414

Article 30
The members of the elected bodies pointed to the dissolved party in accourdance 
with the propotional representative system shall be deprived of their membership 
immediately upon the judgement’s be coming effective.

Akibat hukum terdapat anggota lembaga perwakilan dari partai 
yang dibubarkan tersebut juga diterapkan di Pakistan. Bahkan, di 
Pakistan diikuti dengan sanksi dilarang berpartisipasi dalam pemilihan 
untuk semua jabatan publik yang dipilih selama kurun waktu 4 (empat) 
tahun sejak dinyatakan berhenti dari anggota lembaga perwakilan 
karena pembubaran partai politiknya.415

b. Peraturan Pembubaran Partai Politik Dalam undang-
undang Partai Politik

Saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
partai politik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 Tentang Partai Politik. Namun, sebelum itu, setidaknya terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai 
politik dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia 
sebagai berikut:

414Article 30-I Procedure Act Taiwan.
415Chapter III Article 16 The Political Party Order, 2002 (Chief Executive’s Order No. 

18 of 2002).
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1) Maklumat Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 3 Nopember 
1945 (Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4) 
Mengenai Anjuran Pemerintah Tentang Pembentukan Partai-Partai 
Politik;

2) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 yang 
kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 
Tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 yang 
kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
Prps Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran 
Partai-Partai;

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1960 yang 
kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 1960 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 1960;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 Tentang 
Partai Politik dan Golongan Karya;

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya;

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang 
Partai Politik;

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 
Tentang Partai Politik;

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 
Tentang Pemerintahan Aceh jo. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di 
Aceh;

10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 Tentang Partai Politik; yang penjelasannya sebagai 
berikut.
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1) Maklumat Pemerintah republik indonesia tanggal 3 nopember 
1945 (berita republik indonesia tahun i no. 1 halaman 3 kolom 
4) Mengenai anjuran Pemerintah tentang Pembentukan Partai-
Partai Politik

Maklumat Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 3 Nopember 1945 
Mengenai Anjuran Pemerintah Tentang Pembentukan Partai-Partai 
Politik adalah perintah hukum pertama mengatur tentang partai politik 
sejak Indonesia merdeka. Dapat dinyatakan Maklumat 3 November 
1945 merupakan tonggak awal demokrasi Indonesia. Maklumat 
ini diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. 
Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja 
Komite Nasional Indonesia Pusat kepada pemerintah. Maklumat 
ini mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian 
dari demokrasi yang dikeluarkan dengan tujuan mempersiapkan rencana 
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1946. Dengan maklumat ini, 
pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum 
penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada bulan 
Januari 1946. Maklumat ini sekaligus melegitimasi partai politik yang 
telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang serta 
terus mendorong lahirnya partai politik baru. Pemerintah Republik 
Indonesia memberikan pengumuman yang memuat anjuran untuk 
membentuk partai politik dengan ketentuan bahwa partai tersebut 
harus turut serta memperhebat perjuangan Republik Indonesia. Akan 
tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir melalui 
rencana penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1946 itu tidak bisa 
diwujudkan. Hal tersebut disebabkan bangsa Indonesia fokus pada 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan 
militer sekutu. Sehingga, pemilihan umum bukan lagi prioritas. 

Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang menganjurkan 
berdirinya partai-partai dengan tidak terbatas, ternyata tidak berhasil 
mencapai stabilitas politik pada saat itu. Ketidakstabilan politik 
itu mencapai puncaknya pada waktu Konstituante membicarakan 
Amanat Presiden tanggal 22 April 1959 yang menganjurkan untuk 
kembali kepada UUD 1945. Berhubung dengan keadaan politik yang 
membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa 
pula merintangi pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil 
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dan makmur kemudian secara terpaksa Dekrit Presiden/Panglima 
Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 yang terkenal 
dikeluarkan. Berhubung dengan keadaan ketatanegaraan di Indonesia, 
yang menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi 
Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 dan 
yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan 
bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai 
masyarakat yang adil dan makmur, perlu diadakan peraturan tentang 
syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Dengan pertimbangan 
itulah, Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 dicabut 
untuk mengatur perkembangan partai-partai sebagai alat demokrasi 
sehingga ia dapat berlangsung dalam suasana demokrasi terpimpin 
sesuai manifesto politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang 
kemudian melahirkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 1959 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Pnps 
Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian 
(selanjutnya disebut UU 7/1959). 

2) Penetapan Presiden republik indonesia nomor 7 tahun 1959 
yang kemudian menjadi undang-undang nomor 7 Pnps tahun 
1959 tentang syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

Dalam UU 7/1959 ini mengartikan partai politik sebagai organisasi 
golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam negara 
untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat 
yang tersusun dalam bentuk negara yang harus menerima dan 
mempertahankan asas dan tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 (vide Pasal 1 dan 
Pasal 2 UU 7/1959). UU 7/1959 ini mengatur agar dapat diakui 
sebagai sebuah partai politik maka dalam anggaran dasar organisasi 
harus dicantumkan dengan tegas bahwa organisasi itu menerima dan 
mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
yang memuat dasar-dasar negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, 
dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur 
menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program 
kerjanya masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 
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Agustus 1959 yang telah dinyatakan menjadi haluan negara (vide Pasal 
3 UU 7/1959). Jelas bahwa ketentuan tersebut menjadikan pengakuan 
terhadap suatu partai politik menjadi absolut adalah wewenang 
subjektivitas Presiden untuk melakukan penilaian terhadap partai 
politik. Selain itu, UU 7/1959 ini mengatur larangan-larangan bagi 
partai politik meliputi partai tidak diperbolehkan mempunyai anggota 
asing bagi sebagai pengurus, pengurus penghormatan, maupun sebagai 
anggota biasa serta partai tidak diperbolehkan tanpa izin pemerintah 
menerima bantuan dari pihak asing dan/atau memberi bantuan kepada 
pihak asing dalam bentuk dan dengan cara apapun juga (vide Pasal 6 
UU 7/1959). Pengawasan terhadap partai pada saat secara absolut 
dilakukan oleh Presiden (vide Pasal 8 UU 7/1959). 

a)  Dasar Pembubaran

Menariknya, dalam UU 7/1959 ini pertama kali mengatur perihal 
pembubaran partai politik sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan/atau 

membubarkan partai yang:
1. bertentangan dengan aaas dan tujuan negara;
2. programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara;
3. sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemim pinnya 

turut-serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas 
memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi 
menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu;

4. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan 
Presiden ini.

Selanjutnya, syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) angka 4 UU 7/1959 sebagai berikut:

Pasal 2
Partai harus menerima dan mempertahankan asas dan tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.
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Pasal 3
(1) Untuk dapat diakui sebagai partai maka dalam anggaran dasar organisasi 

harus dicantumkan dengan tegas, bahwa organisasi itu menerima dan 
mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 
memuat dasar-dasar Negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, 
Kedaulatan Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertujuan 
membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian 
bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerjanya masing-masing 
atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, yang telah 
dinyatakan menjadi haluan Negara.

(2) Dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai termaksud 
pada ayat (1) pasal ini harus dicantumkan pula dengan tegas organisasi-
organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah partai itu.

Pasal 4
Dalam memperjuangkan tujuannya, partai-partai diharuskan meng gunakan 
jalan-jalan damai dan demokratis.

Pasal 5
Partai, harus, mempunyai cabang-cabang yang tersebar paling sedikit di 
seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu seluruh 
wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6
(1) Partai tidak dibolehkan mempunyai seorang asing pun baik dalam 

pengurus dan pengurus penghormatan maupun sebagai anggota biasa.
(2) Partai tidak diperbolehkan tanpa izin dari Pemerintah menerima bantuan 

dari fihak asing dan/atau memberi bantuan kepada fihak asing dalam bentuk 
dan dengan cara apapun juga.

Pasal 7
Yang berhak menjadi anggota partai ialah warga negara Indonesia yang telah 
berumur 18 tahun atau lebih.

Alasan pembubaran partai politik yang diatur dalam ketentuan 
UU 7/1959 tersebut di atas mencakup alasan administratif dan alasan 
unconstitutional. Alasan administratif meliput Pasal 5 dan Pasal 7 UU 
7/1959 sedangkan alasan unconstitutional meliputi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 
4, dan Pasal 5 UU 7/1959 yang kemudian dinarasikan sebagai perbuatan 
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yang dimaksud dalam Pasal 9 sebagai perbuatan yang unconstitional 
bertentangan dengan asas dan tujuan negara.

b)  Prosedur Pembubaran

Prosedur pembubaran partai politik yang diatur dalam UU 7/1959 
adalah dilakukan oleh Presiden apabila Presiden melarang dan/atau 
membubarkan partai berdasarkan alasan-alasan tersebut pada Pasal 
9 UU 7/1959 untuk kepentingan keselamatan dan keamanan negara 
dan masyarakat. Sebelum mengambil keputusan mengenai hal penting 
seperti tersebut di atas Presiden mendengar dulu pertimbangan 
Mahkamah Agung, yang untuk itu menguji persoalannya atas dasar-
dasar yuridis dan objektif. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU 7/1959 
maka pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat dipertimbangkan 
oleh Presiden dan dapat juga sebaliknya tidak dipertimbangkan oleh 
Presiden sehingga dalam hal ini Presiden memiliki kekuasaan yang 
penuh untuk membubarkan partai politik yang dinilai bertentangan 
asas dan tujuan negara. Selanjutnya, Partai yang dibubarkan karena 
melanggar larangan UU 7/1959 harus dibubarkan dalam waktu selama-
lamanya tiga puluh kali dua puluh empat jam, terhitung mulai tanggal 
berlakukan Keputusan Presiden yang membubarkan partai tersebut. 
(vide Pasal 9 UU 7/1959).

Mencermati pengaturan pembubaran partai politik dalam UU 
7/1959 dapat dilihat bahwa kekuasaan Presiden terlalu dominan dalam 
menetapkan pembubaran partai politik sekaligus mempertegas bahwa 
pengaturan hukum mengenai siapa yang berwenang membubarkan 
partai politik pertama kali adalah Presiden melalui keputusan Presiden 
sebagai bagian dari eksekutif setelah mendapatkan pertimbangan 
dari Mahkamah Agung. Dalam UU 7/1959 ini juga menegaskan 
bahwa pemeriksaan apakah partai politik melanggar larangan yang 
ditentukan oleh UU 7/1959 dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain 
itu, dalam ketentuan ini belum diatur perihal akibat hukum terhadap 
pembubarn partai politik serta status harta kekayaan partai politik 
yang dibubarkan.
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3) Peraturan Presiden nomor 13 tahun 1960 yang kemudian 
menjadi undang-undang republik indonesia nomor 13 Prps 
tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran 
Partai-Partai

Selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut dari UU 7/1959, Presiden 
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 yang kemudian 
menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Prps Tahun 
1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai 
(UU 13/1960) yang pada pokoknya mengatur perihal pengakuan, 
pengawasan dan pembubaran partai-partai. 

a)  Dasar Pembubaran

Oleh karena UU 13/1960 merupakan tindak lanjut dari UU 7/1959 
maka dasar pembubaran partai politik dalam UU 13/1960 tidak berbeda 
dengan UU 7/1959 sebagai berikut:

Pasal 6
Kalau ada persangkaan, bahwa suatu partai berada dalam keadaan yang 
dimaksudkan pada Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959, maka 
Presiden menyatakan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan 
surat-surat dan lain-lain yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian 
untuk meneguhkan persangkaan tersebut.

Adapun ketentuan tambahan sebagai dasar pembubaran partai politik 
terdapat dalam ketentuan Pasal 5 UU 13/1960 sebagai berikut:

Pasal 5
Setiap partai yang sudah diakui, wajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada 
Presiden: 
a.  hal-hal yang dimaksudkan pada Pasal 2 angka 2, 3 dan 4; 
b.  kekayaan dan masuk keluarnya keuangan.

Pasal 2
Partai-partai tersebut pada Pasal 1 diwajibkan selambat-lambatnya pada tanggal 
31 Desember 1960 melaporkan kepada Presiden: 
1.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing; 
2.  Catatan jumlah cabang-cabang dan jumlah anggota ditiap cabang; 
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3.  Catatan nama, umur dan pekerjaan dari para anggota dari setiap cabang; 
4.  Organisasi-organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah 

partai masing-masing; 
5.  Keterangan polisi setempat, bahwa cabang-cabang sudah berdiri pada 

tanggal 5 Juli 1959. 

Pasal 3
(1)  Jumlah anggota dari seluruh partai harus sekurang-kurangnya 150.000 

orang. 
(2)  Yang dianggap sebagai cabang ialah kesatuan organisasi dari partai setempat 

yang beranggotakan sedikit-dikitnya 50 orang. 

Pasal 4
(1)  Pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai dilakukan dengan 

Keputusan Presiden. 
(2)  Keputusan Presiden tentang pengakuan dan penolakan pengakuan partai-

partai disampaikan kepada pimpinan partai-partai dan diumumkan dengan 
penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 merupakan 
kewajiban yang harus dilaporkan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan 
sekali yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU 13/1960. Apabila 
partai politik tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka partai politik 
tersebut dikategorikan tidak memenuhi syarat sebagai partai politik 
sehingga dapat dibubuarkan oleh Presiden. 

b)  Prosedur Pembubaran

Dalam hal terdapat partai politik yang diduga melakukan larangan 
yang ditentukan oleh UU 7/1959 maka Presiden mengajukan 
permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Agung dengan 
menyerahkan surat-surat dan lain-lain yang dapat dipergunakan 
sebagai alat pembuktian (vide Pasal 6 UU 13/1960). Mahkamah Agung 
melakukan pemeriksaan dengan acara bebas tentang permohonan dari 
Presiden tersebut dengan mendengar keterangan saksi dan keterangan 
ahli di bawah sumpah. Setelah pemeriksaan selesai Mahkamah 
Agung memberitahukan pendapatnya kepada Presiden (vide Pasal 
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7 UU 13/1960). Selanjutnya, setelah Presiden menerima pendapat 
dari Mahkamah Agung, maka Presiden mengeluarkan keputusan 
Presiden yang menyatakan suatu partai politik dibubarkan dan wajib 
diberitahukan selekas mungkin kepada pimpinan partai. Dalam 
waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan 
Presiden yang menyatakan pembubaran partai politik, pimpinan partai 
harus menyatakan partainya bubar dengan memberitahukan kepada 
Presiden seketika itu juga. Apabila tenggang waktu sampai tanpa 
pernyataan partai politik yang dimaksud, maka partai politik yang 
bersangkutan ditetapkan sebagai perkumpulan yang terlarang (vide 
Pasal 8 UU 13/1960). Sama halnya dengan UU 7/1959, kekuasaan 
pembubaran partai politik dalam UU 13/1960 tetap berada pada 
kekuasaan subjektivitas Presiden.

c) akibat Pembubaran

Tidak seperti UU 7/1959, menariknya UU 13/1960 ini telah mengatur 
akibat pembubaran/pelarangan partai politik sebagai berikut:

Pasal 9
Sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, seorang anggota dari 
partai itu yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap berhenti 
sebagai anggota badan-badan tersebut.

Ketentuan akibat pembubaran partai politik tersebut menunjukkan 
jika suatu partai politik dibubarkan, maka anggota partai yang duduk 
sebagai anggota lembaga perwakilan, yaitu sebagai anggota MPR, 
DPR, atau DRPD dianggap berhenti dari keanggotaan badan tersebut. 
Akibat hukum terhadap harta kekayaan partai dan sanksi kepada para 
anggota atau pengurusnya belum diatur dalam undang-undang ini. 
Akibat hukum dinyatakan sebagai partai terlarang hanya terjadi jika 
partai yang bersangkutan tidak membubarkan diri dalam waktu yang 
telah ditentukan. Dengan demikian, jika partai dibubarkan dalam batas 
waktu menurut UU 13/1960, pengurus atau anggota dapat mendirikan 
partai baru. 
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4) Peraturan Presiden republik indonesia nomor 25 tahun 1960 
yang kemudian menjadi undang-undang republik indonesia 
nomor 25 tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Presiden 
republik indonesia nomor 13 tahun 1960

Selanjutnya, terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 1960 yang kemudian menjadi Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 1960 Tentang Perubahan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UU 
25/1960) yang pada pokoknya mengatur perpanjangan waktu yang 
diberikan kepada partai-partai untuk melaporkan kepada Presiden agar 
dapat diakui sebagai partai politik. 

Sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal 
partai politik pada masa Orde Lama, UU 7/1959 jo. UU 13/1960 jo. 
UU 25/1960 merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang 
mengatur perihal: 1) pembubaran partai politik; 2) alasan pembubaran 
partai politik; 3) Presiden sebagai satu-satunya yang berhak mengajukan 
permohonan pembubaran partai politik serta memutuskan untuk 
membubarkan partai politik; 4) mekanisme peradilan dan pembuktian 
pembubaran partai politik dilakukan oleh Mahkamah Agung meskipun 
hanya sebatas pendapat kepada Presiden; serta 5) akibat pembubaran 
partai politik. UU 7/1959 jo. UU 13/1960 jo. UU 25/1960 setidaknya 
merupakan peletak batu pertama yang mengatur mekanisme 
pembubaran partai politik di Indonesia. 

5) undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1975 
tentang Partai Politik dan golongan Karya

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan 
peraturan partai politik yakni Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya 
(selanjutnya disebut UU 3/1975). Dengan dikeluarkannya UU 3/1975, 
ketentuan tentang pembubaran partai politik yang diatur dengan UU 
7/1959 jo. UU 13/1960 jo. UU 25/1960 dinyatakan tidak berlaku 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU 73/1975. Dikeluarkannya 
UU 3/1975 adalah sebagai pelaksanaan dari Garis-Garis Besar Haluan 
Negara yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat Nomor: IV/MPR/1973, yang menyatakan antara lain bahwa 
“Penyusunan Partai-partai Politik dan Golongan Karya” perlu disesuaikan 
dengan dan dalam rangka penyederhanaan Partai-partai Politik dan 
Golongan Karya dan pelaksanaannya akan diatur dengan undang-
undang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Bentuk penyederhanaan partai politik dalam UU 3/1975 adalah 
menjadi 2 (dua) partai politik dan 1 (satu) golongan karya yang terdiri 
sebagai berikut:

a)  Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat 
Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiah dalam Partai 
Persatuan Pembangunan; 

b)  Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, 
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Partai Murba 
menjadi Partai Demokrasi Indonesia; 

c)  Organisasi-organisasi golongan karya menjadi Golongan Karya;

Dengan pengelompokan partai-partai dan organisasi golongan 
karya di Indonesia, sebagai hasil pembaruan dan penyederhanaan 
kehidupan politik seperti dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini, maka 
eks (bekas) partai politik dan organisasi karya sebagai organisasi 
masyarakat dibenarkan melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan 
politik berdasarkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk 
melaksanakan UU 3/1975, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan UU 3/1975 
(selanjutnya disebut PP 9/1976). Namun, baik di dalam UU 3/1975 
maupun PP 9/1976, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang 
pembubaran partai politik. Hal itu karena undang-undang tersebut 
telah menentukan bahwa organisasi kekuatan sosial politik hanya 
terdiri atas 3 (tiga) organisasi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, 
Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Dengan sendirinya, 
telah tertutup kemungkinan adanya organisasi lain untuk diakui 
sebagai partai politik, sehingga tidak membutuhkan peraturan tentang 
pendaftaran maupun pengakuan. Penentuan tiga kekuatan politik juga 
menimbulkan konsekuensi bahwa ketiganya harus ada dalam sistem 
politik Indonesia. Oleh karena itu, ketiganya tidak dapat dibubarkan. 
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Pembubaran salah satu organisasi politik dengan sendirinya berarti 
pelanggaran terhadap Ketetapan MPRS dan undang-undang yang 
mendasari keberadaan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi 
Indonesia, dan Golongan Karya. Walaupun tidak terdapat ketentuan 
yang mengatur pembubaran partai politik, dalam UU 3/1975 mengatur 
tentang larangan, pengawasan, dan pembekuan. 

a)  Dasar Pembekuan

Pembekuan terhadap partai politik dilakukan oleh Presiden selaku 
Mandataris Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat 
Partai Politik atau Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 7a dan Pasal 12 Undang-
undang ini.

Dari ketentuan tersebut menyatakan dasar pembekuan partai politik 
adalah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan: 

Pasal 4
Partai Politik dan Golongan Karya wajib mencantumkan asas dan tujuan seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini dalam Anggaran 
Dasarnya.

Pasal 7
Partai Politik dan Golongan Karya berkewajiban:
a. melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila serta Undang-

Undang Dasar 1945;

Pasal 12
Partai Politik dan Golongan Karya dilarang:
a. menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme serta paham atau ajaran lain yang 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 
segala bentuk dan perwujudannya;

b. menerima bantuan dari pihak asing;
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c. memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan 
Bangsa dan Negara.

Mencermati ketentuan tersebut, alasan pembekuan partai politik 
yang ditetapkan oleh UU 3/1975 meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek 
ideologi dan asas Pancasila, aspek ajaran atau paham yang bertentangan 
dengan Pancasila, serta aspek pendanaan atau sumbangan. Terkait dengan 
asas Pancasila, pengurus pusat suatu partai politik dapat dibekukan 
jika tidak mencantumkan asas Pancasila sebagai salah satu asasnya 
walaupun mencatumkan asas atau ciri lain, serta harus melaksanakan, 
mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Dengan demikian, alasan 
tersebut juga berlaku pada tingkat program dan kegiatan yang harus 
sesuai dengan Pancasila. Alasan lain adalah terkait dengan paham atau 
ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk di dalamnya 
paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Paham atau 
ajaran tersebut baik pada tingkat “menganut” berarti sebagai ideologi 
atau asas, maupun “mengembangkan dan menyebarkan” yang berarti 
pada tingkat program dan kegiatan. Terhadap paham atau ajaran lain 
yang bertentangan dengan Pancasila, tentu harus dibuktikan terhadap 
2 (dua) hal yaitu apakah partai politik menganut, mengembangkan 
dan menyebarkan ajaran dimaksud? serta apakah paham atau ajaran 
tersebut memang bertentangan dengan Pancasila. Alasan pembekuan 
pengurus selanjutnya adalah menerima bantuan dari pihak asing, atau 
memberikan bantuan kepada pihak asing yang mengikat kepentingan 
bansa dan negara. Alasan bantuan itu tentu terkait dengan masalah 
kedaulatan negara yang akan berkurang jika partai politik yang ikut 
menentukan kebijakan-kebijakan negara memiliki ikatan dengan pihak 
asing. 

b)  Prosedur Pembekuan

Dengan demikian, apabila partai politik melanggar ketentuan tentang 
asas (Pasal 4), kewajiban (Pasal 7 huruf a), dan larangan (Pasal 12), 
maka Presiden dapat membekukan pengurus pusat partai politik atau 
golongan karya setelah mendengar keterangan dari pengurus pusat 
dan mendengar pertimbangan Mahkamah Agung (vide Pasal 14 UU 
3/1975). Untuk memberikan pertimbangan tersebut, Mahkamah 
Agung mengadakan pemeriksaan mengenai persangkaan tersebut dan 
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dapat mendengar keterangan dari pengurus pusat dan pihak lain (vide 
Penjelasan Pasal 14 UU 3/1975). Berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi 
yang diatur terhadap pelanggaran asas, kewajiban, dan larangan adalah 
pembekuan pengurus bukan pembekuan organisasi. Pembekuan hanya 
dilakukan terhadap pengurus pusat. Sedangkan terhadap pengurus 
daerah berlaku ketentuan lain. Apabila pengurus tingkat daerah yang 
melakukan pelanggaran, maka Pengurus Pusat akan dimintai keterangan 
oleh Presiden dan diminta melakukan langkah-langkah yang dianggap 
perlu. Langkah-langkah tersebut berupa pemberian petunjuk, teguran, 
hingga pembekuan dan pembentukan pengurus sementara (vide 
Penjelasan Pasal 11 PP 6/1976). Jika langkah-langkah tersebut tidak 
dilakukan maka dengan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden 
dapat membekukan pengurus pusatnya (vide Penjelasan Pasal 14 UU 
3/1975).

6) undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1985 
tentang Perubahan uu 3/1975

Dalam perkembangannya, UU 3/1975 diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan UU 3/1975 
(selanjutnya disebut UU 3/1985). Perubahan tersebut menegaskan 
bahwa partai politik dan golongan karya berasaskan Pancasila sebagai 
satu-satunya asas (vide Pasal 1 angka 2 UU 3/1985). Sebagai pelaksana 
UU 3/1985 maka dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan UU 3/1985 (selanjutnya 
disebut PP 19/1986). 

a) Dasar Pembekuan

Ketentuan PP 19/1986 mengatur lebih teperinci tentang kewajiban, 
larangan, pengawasan, dan sanksi bagi partai politik. Di samping telah 
ditentukan dalam UU 3/1985 bahwa partai politik dan golongan karya 
berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, juga ditegaskan bahwa 
partai politik dan golongan karya tidak dibolehkan mencamtumkan 
istilah atau pengertian lain yang dapat mengurangi atau mengaburkan 
maksud ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas (vide Pasal 
2 PP 19/1986). Dengan demikian, pencantuman asas yang menjadi ciri 
partai di samping asas Pancasila yang sebelumnya masih dibolehkan 
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berdasarkan UU 3/1975 menjadi hal yang dilarang dan apabila dilanggar 
dapat menjadi salah satu alasan pembekuan pengurus partai politik. 
Program partai juga tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan 
asas Pancasila (vide Pasal 4 ayat (2) PP 19/1986). 

b) Prosedur Pembekuan

Dalam PP 19/1986 mengatur prosedur pembekuan terhadap pengurus 
partai politik yang didahului dengan peringatan dari Presiden. Apabila 
terdapat petunjuk bahwa partai politik dan golongan karya melakukan 
tindakan yang bertentangan dengan asas, tujuan dan larangan yang 
ditentukan UU 3/1975 jo. UU 3/1985, Presiden memberikan peringatan 
kepada pengurus pusat. Apabila peringatan itu tidak diindahkan, Presiden 
memberitahukan adanya pelanggaran tersebut kepada Mahkamah 
Agung dengan menyerahkan surat, dokumen, dan bahan bukti lain. 
Mahkamah Agung melakukan penelitian terhadap dokumen dan bukti 
tersebut, jika perlu dapat mendengar keterangan dari pengurus pusat 
partai politik atau golongan karya dan pihak lain. Setelah melakukan 
penelitian tersebut, Mahkamah Agung menyampaikan pertimbangan 
kepada Presiden (vide Pasal 18 PP 19/1985). Setelah mendengar 
pertimbangan dari Mahkamah Agung, Presiden dapat membekukan 
pengurus pusat partai politik atau golongan karya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 PP 19/1985. Namun, pertimbangan Mahkamah Agung 
bersifat tidak mengikat, karena tidak disebutkan bahwa pertimbangan 
Mahkamah Agung yang didengar dan dapat menjadi dasar pembekuan 
adalah pertimbangan yang menyatakan bahwa suatu partai politik 
atau golongan karya terbukti melakukan pelanggaran. Sebaliknya kata 
dapat mengambil keputusan yang menyatakan pembekuan juga berarti 
bahwa kalaupun Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa 
suatu partai politik atau golongan karya telah melakukan pelanggaran, 
Presiden dapat saja tidak membekukan pengurus partai politik atau 
golongan karya dimaksud. Jika pengurus daerah yang melakukan 
pelanggaran, Presiden dapat meminta keterangan kepada pengurus 
pusatnya. Pengurus pusat wajib mengambil langkah penertiban. Jika 
tidak dilakukan Presiden dapat membekukan pengurus pusat setelah 
mendengar pertimbangan Mahkamah Agung (vide Pasal 20 PP 18/1986). 
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c) akibat Pembekuan

Pembekuan pengurus pusat mengakibatkan pengurus partai yang 
bersangkutan, termasuk pengurus daerah tidak dibenarkan menjalankan 
kegiatan organisasi (vide Penjelasan Pasal 19 ayat (1) PP 19/1986). 
Pembekuan akan dicairkan jika menurut pandangan Presiden telah 
terdapat alasan yang cukup dengan cara Presiden menerbitkan 
keputusan pencairan dan disampaikan kepada pengurus tingkat pusat 
partai politik atau golongan karya yang bersangkutan serta diumumkan 
dalam berita negara (vide Pasal 21 PP 19/1986). Walaupun terdapat 
ketentuan tentang pembekuan, namun hal itu tidak dimaksudkan untuk 
menghilangkan eksistensi partai politik dan golongan karya, karena 
pembekuan hanya dilakukan terhadap pengurus pusat partai dan dapat 
dicairkan kembali. 

Kewenangan pembekuan partai politik dalam UU 3/1985 
sepenuhnya ada di tangan Presiden, walaupun ditentukan dengan 
mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, seperti pada masa 
Orde Lama, pertimbangan Mahkamah Agung tidak mengikat. Dengan 
demikian, pembekuan tidak ditentukan oleh putusan pengadilan, tetapi 
oleh keputusan Presiden dengan kekuasaan yang besar. Mengingat 
tidak adanya kemungkinan pembubaran partai politik pada masa Orde 
Baru, dengan sendirinya tidak ada pula ketentuan yang mengatur akibat 
hukum pembubaran partai politik, baik terkait dengan keanggotaan 
partai politik pada lembaga perwakilan maupun harta kekayaan partai 
politik. Partai politik yang pengurusnya dibekukan tidak membawa 
akibat terhadap keanggotaan partai di lembaga perwakilan dan harta 
kekayaan partai politik karena partai politik itu sendiri hilang statusnya 
sebagai badan hukum. 

7) undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1999 
tentang Partai Politik

Pasca reformasi, pengaturan pembubaran partai politik diatur di dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang 
Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/1999) yang secara langsung 
menyatakan tidak berlaku lagi UU 3/1975 dan UU 3/1985. Kehadiran 
UU 2/1999 dirasakan lebih baik dari undang-undang sebelumnya karena 
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secara rinci mengatur mengenai syarat pembentukan partai politik, 
tujuan partai politik, fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai 
politik, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan dan sanksi terhadap 
partai politik. Dalam UU 2/1999 memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah Agung untuk mengawasi dan membubarkan partai politik. 
Mahkamah Agung dapat membekukakan atau membubarkan partai 
politik. Membekukan adalah menghentikan sementara kepengurusan 
dan/atau kegiatan partai politik. Sedangkan membubarkan partai politik 
adalah mencabut hak hidup dan keberadaan partai politik di seluruh 
wilayah Indonesia (vide Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU 2/1999). 

a) Dasar Pembubaran

Alasan dan pembubaran partai politik disebutkan dalam Pasal 17 ayat 
(2) UU 2/1999 sebagai berikut:

Pasal 17
(2)  Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu Partai Politik jika 
nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16 
undang-undang ini.

Ketentuan tersebut membatasi alasan pembekuan atau pembubaran 
partai politik yakni pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16 UU 2/1999 sebagai berikut:

Pasal 2
(1)  Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik 

Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk 
Partai Politik.

(2)  Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
memenuhi syarat: 
a.  mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai; 
b.  asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan 

dengan Pancasila; 
c.  keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih; 
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d.  Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama 
dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar 
perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.

Maksud mencantumkan Pancasila adalah Pancasila yang rumus-
annya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Pencantuman Pancasila dalam anggaran dasar Partai Politik sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a tersebut harus dimuat dalam batang 
tubuh anggaran dasarnya untuk menunjukkan konsistensi Partai Politik 
terhadap pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara. 

Pasal 3
Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan 
nasional.

Membahayakan persatuan dan kesatuan nasional dalam Pasal 3 
tersebut adalah pembentukan partai politik yang didasarkan pada tujuan 
separatisme dan segala tindakan yang langsung atau tidak langsung 
dapat berakibat terganggunya persatuan dan kesatuan nasional. Tujuan 
separtisme adalah tujuan memisahkan diri dari negara Indonesia.

Pasal 5
(1)  Tujuan umum Partai Politik adalah: 

a.  mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

b.  mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

(2)  Tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita para 
anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a tersebut bermakna seluruh isi yang terkandung 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 UU 2/1999 
menyebutkan tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita 
nasional bangsa Indonesia dan mengembangkan kehidupan demokrasi 
berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 
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Sedangkan tujuan khusus yang ditentukan adalah memperjuangkan 
cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara.

Pasal 9 mengatur tentang kewajiban partai politik meliputi:
Partai Politik berkewajiban:
a.  memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945; 
b.  mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c.  memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; 
d.  menyukseskan pembangunan nasional; 
e.  menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demo kratis, jujur, 

dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara 
langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Sedangkan Pasal 16 UU 2/1999 mengatur tentang larangan terhadap partai 
politik yaitu tidak boleh:
a.  menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/

Marxisme/Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila; 
b.  menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak 

asing, baik langsung maupun tidak langsung; 
c.  memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apa pun kepada 

pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan 
kepentingan bangsa dan negara;

d.  melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Peme rintah 
Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembubaran partai 
politik tersebut sangat luas. Mulai dari ketentuan terkait dengan 
persyaratan, pembentukan, identitas, tujuan, kewajiban, hingga 
larangan. Pelanggaran terhadap persyaratan pembentukan misalnya, 
tentu tidak proporsional apabila dijadikan dasar pembubaran karena 
partai politik yang tidak memenuhi syarat dengan sendirinya tidak 
mendapatkan status badan hukum melalui pendaftaran. Alasan-
alasan pembubaran selain sangat luas, juga bersifat umum sehingga 
pada bagian-bagian tertentu sulit untuk menemukan tolok ukur ada 
tidaknya pelanggaran. 
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b) Prosedur Pembubaran

Selanjutnya, proses pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 17 
ayat (3) dan ayat (4) UU 2/1999 sebagai berikut:
(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan 

dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari 
Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses 
peradilan;

(4) Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran Partai Politik dila kukan 
setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum 
tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia 
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu partai politik dapat 
dibubarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan yang memiliki 
kekuatan hukum yang tetap setelah mempertimbangkan keterangan 
dari pengurus pusat partai yang bersangkutan. Selain itu, juga dapat 
dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu yang terkait dengan 
pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang dapat menjadi dasar 
pembubaran partai politik. Namun, demikian, sebelum pembubaran 
tersebut dilakukan, Mahkamah Agung memberikan peringatan tertulis 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) bulan (vide 
Penjelasan Pasal 17 ayat (3) UU 2/1999. Ketentuan pengawasan hingga 
pembubaran partai politik mengandung permasalahan. Wewenang 
pengawasan partai politik oleh Mahkamah Agung, termasuk memberi 
peringatan tertulis tidak sesuai dengan prinsip lembaga peradilan 
bersifat pasif. Posisi yang demikian tentu kurang tepat dan akan 
menggangu kemerdekaan Mahkamah Agung dan independensi hakim 
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, baik dalam 
memutus pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik maupun dalam 
memutus pembubaran partai politik. 

c) akibat Pembubaran

Dalam UU 2/1999 tidak mengatur mengenai akibat hukum pembubaran 
partai politik yakni akibat hukum terhadap anggota lembaga perwakilan 
dan penjabat publik yang berasal dari partai politik yang dibubarkan, 
serta akibat hukum terhadap harta kekayaan partai politik yang 
dibubarkan juga tidak diatur. 
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8) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2002 
tentang Partai Politik

Di samping banyaknya perubahan pengaturan ketatanegaraan menyusul 
amandemen UUD 1945, pengaturan pembubaran partai politik juga 
mengalami perkembangan dan perubahan di mana UU 2/1999 diubah 
menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 
Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 31/2002). 

a) bentuk Pembubaran Partai Politik

Menurut UU 31/2002 ini terdapat 3 (tiga) cara pembubaran partai 
politik di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Pasal 20
Partai politik bubar apabila: 
a.  membubarkan diri atas keputusan sendiri; 
b.  menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau 
c.  dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan pembubaran partai politik dengan membubarkan 
diri atas keputusan sendiri dilakukan berdasarkan keputusan partai 
yang mekanime tata caranya diatur secara tersendiri dalam aturan 
partai yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembubaran 
partai politik dengan menggabungkan diri dengan partai politik lain 
baru dapat dilakukan apabila partai politik tersebut bergabung untuk 
membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda 
gambar baru atau bergabung dengan menggunakan nama, lambang, 
dan tanda gambar salah satu partai politik yang telah ada (vide Pasal 
21 UU 31/2002). Sedangkan bubarnya partai politik dengan cara 
dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pembubaran secara 
paksa (force dissolution) karena pelanggaran tertentu yang ditentukan 
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh suatu partai politik. 
Merujuk kepada ketentuan pengaturan sebelumnya yang diatur dalam 
UU 2/1999, partai politik hanya dapat dibubarkan melalui Mahkamah 
Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Namun, setelah 
amandemen UUD 1945, pembubaran partai politik tersebut kemudian 
menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku 
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kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sederajat dengan 
Mahkamah Agung dengan fungsi dan peranan yang berbeda. Dalam 
Pasal 25 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan:

 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya, pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah 
Konstitusi terhadap pembubaran partai politik dapat dilihat dalam 
ketentuan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi seperti 
yang disebut dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum”.

Dalam realitasnya, ketika pembahasan rancangan UU 31/2002 
tentang Partai Politik, terhadap Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 
disebut UU 24/2003) belum lagi disusun dan dibahas rancangannya 
sehingga organ Mahkamah Konstitusi belum terbentuk secara resmi. 
Dengan demikian, ketentuan mengenai teknis pembubaran partai politik 
belum dimuat dalam UU 21/2002. 

b) Dasar Pembubaran

Secara tersendiri sebagai undang-undang yang mengatur partai 
politik, UU 31/2002 telah mengatur dasar pembubaran partai politik 
baik itu membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan 
diri dengan partai politik lain, maupun dibubarkan oleh Mahkamah 
Konstitusi. Pembubaran partai politik atas keputusan sendiri mapun 
menggabungkan diri dengan partai politik lain adalah pembubaran 
partai politik yang didasari kesepakatan dari intern partai politik 
yang kemudian mengeluarkan surat keputusan partai politik untuk 
membubarkan diri atau bergabung dengan partai politik. Berbeda 
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dengan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yang 
merupakan pembubaran secara paksa (force dissolution) karena partai 
politik melakukan pelanggaran tertentu yang ditentukan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (6) 
UU 31/2002 sebagai berikut:

Pasal 28
(6)  Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dituntut 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan 
terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf 
e, dan partainya dapat dibubarkan.

Dari penjabaran pasal tersebut dapat dilihat bahwa partai politik 
dapat dibubarkan apabila pengurus partainya melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) UU 31/2002 sebagai 
berikut:

Pasal 19
(5) Patai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran 

atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (5) UU 31/2002 menyatakan 
pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran 
ideologis yakni ideologi, asas, tujuan, dan program partai politik 
menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham 
Komunisme/Marxisme-Leninisme. Selain itu, pengurus partai yang 
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) UU 
31/2002 tersebut apabila kemudian dituntut dengan Pasal 107 huruf 
c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Keamanan Negara (selanjutnya 
disebut UU 27/1999) maka partainya dapat dibubarkan. Adapun bunyi 
pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 107
c) Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, 

tulisan dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan 
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ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya 
kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian 
harta benda, dipinda dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun;

d) Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, 
tulisan dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan 
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau 
mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun;

e) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:
a. Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut 

diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam 
segala bentuk dan perwujudannya; atau

b. Barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan 
bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang 
diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau 
dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah 
dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, untuk dapat 
membubarkan partai politik di Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
langsung dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi karena melakukan 
pelanggaran Pasal 19 ayat (5) UU 31/2002 melainkan harus terlebih 
dahulu melalui putusan pengadilan pidana yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap yang menyatakan pengurus partai politik dinyatakan 
bersalah melakukan tindak pidana Pasal 107 huruf c, huruf d, dan 
huruf e UU 27/1999. Ketentuan Pasal 28 ayat (6) UU 31/2002 secara 
langsung menyatakan alasan pembubaran partai hanya terkait dengan 
kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya terkait dengan ajaran 
Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pelanggaran terhadap Pasal 107 
huruf c, huruf d, dan huruf e UU 27/1999 merupakan dasar pembubaran 
partai politik di mana jika pengurusnya terbukti melakukan kejahatan 
yang dimaksud yaitu mendirikan atau berhubungan dengan organisasi 
yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Organisasi 
yang dimaksud harus partai politik itu sendiri, sehingga di pengadilan 
sebelum pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi, juga harus dibuktikan 
bahwa partai politik tersebut menganut ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme.
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c) Prosedur Pembubaran

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah 
Agung lah yang melaksanakan kewenangan pembubaran partai politik 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 UU 31/2002 sebagai berikut:

Pasal 30
Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan Mahkamah Konstitusi 
yang berkaitan dengan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh Mahkamah 
Agung.

Sehingga, prosedur pembubaran partai politik sebelum Mahkamah 
Konstitusi dibentuk mengacu kepada pelaksanaan pembubaran partai 
politik oleh Mahkamah Agung. Adapun pelaksanaan pembubaran partai 
politik pasca Mahkamah Konstitusi terbentuk diatur tersendiri dalam 
undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran partai politik atas keputusan partai politik sendiri 
merupakan bentuk pembubaran partai politik yang didasarkan 
kesepakatan partai politik yang bersangkutan untuk membubarkan diri 
melalui keputusan partai politik yang kemudian keputusan partai politik 
untuk membubarkan diri tersebut wajib diumumkan dalam Berita 
Negara melalui Departemen Kehakiman (vide Pasal 22 UU 31/2002). 
Sedangkan, pembubaran partai politik dengan cara menggabungkan diri 
dengan partai politik lain diatur dalam Pasal 21 UU 31/2002 sebagai 
berikut:

Pasal 21
(1)  Partai politik dapat bergabung dengan partai politik lain dengan cara: 

a.  bergabung membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan 
tanda gambar baru; atau 

b.  bergabung dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar 
salah satu partai politik. 

(2)  Partai politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dan Pasal 3. 

(3)  Partai politik yang menerima penggabungan dari partai politik lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
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Pasal 22
Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan 
huruf b dan penggabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
diumumkan dalam Berita Negara oleh Departemen Kehakiman.

Dari uraian pasal tersebut maka pembubaran partai politik melalui 
penggabungan diri dengan partai politik lain terdiri atas 2 (dua) cara 
yakni pertama menggabungkan diri dengan partai politik lain kemudian 
membentuk partai politik baru dan kedua menggabungkan diri dengan 
mempergunakan nama, lambang dan tanda gambar partai politik 
lainnya. Partai politik hasil penggabungan diri tersebut kemudian 
diumumkan dalam Berita Negara oleh Departemen Kehakiman.

d) akibat Pembubaran

Oleh karena UU 31/2002 tidak mengatur akibat pembubaran partai 
politik sehingga sebelum undang-undang Mahkamah Konstitusi 
terbentuk maka akibat pembubaran tetap mengacu kepada praktik 
hukum sebagaimana ketentuan UU 2/1999 yang tidak mengatur 
mengenai akibat hukum pembubaran partai politik yakni akibat hukum 
terhadap anggota lembaga perwakilan dan penjabat publik yang berasal 
dari partai politik yang dibubarkan, serta akibat hukum terhadap harta 
kekayaan partai politik yang dibubarkan juga tidak diatur. Sedangkan, 
setelah Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian 
akibat pembubaran partai politik diatur secara lengkap dalam undang-
undang tersebut.

9) undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2006 
tentang Pemerintahan aceh jo. Peraturan Pemerintah republik 
indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik lokal di 
aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintahan Aceh jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (selanjutnya disebut 
UU 11/2006) merupakan undang-undang khusus yang mengatur partai 
politik dalam pemerintahan aceh yang merupakan daerah provinsi 
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa 

DUMMY



Bab 7 | Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah 273

dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh 
seorang Gubernur. UU 11/2006 ini memiliki pengaturan partai politik 
sendiri yang dinamakan sebagai partai politik lokal sebagai berikut:

Pasal 1
(14) Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok 

warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar 
persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan 
anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/
DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/
wakil walikota.

Partai politik lokal Aceh mempunyai definisi yang sama dengan konsep 
partai politik pada umumnya namun yang hanya membedakan adalah 
ruang lingkupnya.

a) Dasar Pembubaran

Sebagai undang-undang khusus yang mengatur partai politik lokal, 
UU 11/2006 juga mengatur pembubaran partai politik di dalamnya 
sebagai berikut:

Pasal 86
(3)  Pengurus partai politik lokal yang:

c.  menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dituntut karena kejahatan terhadap 
keamanan negara berdasarkan Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf 
e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta partainya dapat 
dibubarkan.

Pasal 88
(1)  Partai politik lokal yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat 

(4), dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. 
(2)  Partai politik lokal yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 87 ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b, 
dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Melihat ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf c dan Pasal 88 ayat (1) dan 
ayat (2) UU 11/2006 maka yang menjadi dasar pembubaran partai 
politik adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf 
a dan huruf b serta Pasal 82 ayat (4) UU 11/2006 sebagai berikut:

Pasal 82
(2)  Partai politik lokal dilarang: 

a.  melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau peraturan 
perundang-undangan lain; 

b.  melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

(4)  Partai politik lokal dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan 
ajaran komunisme dan marxisme-leninisme.

Dasar pembubaran yang demikian sama halnya dengan dasar 
pembubaran yang juga diatur dalam ketentuan UU 31/2002.

b) Prosedur Pembubaran

Berdasarkan penjabaran Pasal 86 ayat (3) huruf c UU 11/2006 maka 
apabila pengurus partai politik terbukti melanggar Pasal 107 huruf 
c, huruf d, dan huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
merupakan kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur 
juga dalam UU 31/2002 maka partai politiknya dapat dibubarkan 
oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan terhadap kejahatan 
yang dilakukan pengurus partai politik tersebut menjadi dasar bagi 
Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik yang 
bersangkutan. Berdasarkan penjabaran Pasal 88 ayat (1) UU 11/2006 
maka apabila partai politik melakukan pelanggaran terhadap Pasal 82 
ayat (4) UU 11/2006 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 82
(4)  Partai politik lokal dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan 

ajaran komunisme dan marxisme-leninisme.
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maka partai politik tersebut dapat diajukan permohonan untuk 
dibubarkan di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan lain diatur dalam 
Pasal 88 ayat (2) UU 11/2006 yang menyebutkan bahwa apabila partai 
politik melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 
(2) huruf a dan huruf b UU 11/2006 sebagai berikut:

Pasal 82
(2)  Partai politik lokal dilarang: 
a.  melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau peraturan perundang-
undangan lain; 

b.  melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

maka partai politiknya akan dikenai sanksi administratif berupa 
pembekuan sementara partai politik lokal paling lama 1 (satu) tahun 
oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan partai politik lokal yang dibekukan. Kegiatan yang dilarang 
dalam ketentuan tersebut di atas tidak disebutkan secara khusus 
sehingga memberikan tafsiran yang luas yang penafsirannya diserahkan 
kepada hakim. Selanjutnya apabila partai politik yang dikenai sanksi 
administrasi berupa pembekuan sementara dalam rentan waktu 
pengenaan sanksi tersebut melakukan lagi pelanggaran terhadap 
larangan terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b 
UU 11/2006 maka partai politiknya dapat diajukan permohonan ke 
Mahkamah Konstitusi.

10) undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2008 
tentang Partai Politik dan undang-undang republik indonesia 
nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang 
nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Pengaturan pembubaran partai politik selanjutnya diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 
Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) yang kemudian diperbarui 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2011). Pengaturan baru yang 
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menonjol dalam UU 2/2011 adalah pertama, nomenklatur departemen 
diganti menjadi kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi 
manusia, kedua, dalam hal persentase persyaratan partai politik 
untuk dapat dijadikan badan hukum, dan ketika, mengenai perubahan 
penentuan jumlah sumbangan yang dapat diperuntukkan kepada partai 
politik. Sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, 
UU 2/2008 jo. UU 2/2011 mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

Pasal 1
(1)  Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka UU 
2/2008 jo. UU 2/2011 merupakan perwujudan pengakuan dan jaminan 
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 
sebagai hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang harus dilaksanakan 
untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, 
demokratis, dan berdasarkan hukum. UU 2/2008 jo. UU 2/2011 
mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya 
konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang 
mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, yang 
menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan 
kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem 
nasional berbangsa dan bernegara. UU 2/2008 jo. UU 2/2011 sebagai 
produk politik yang mengatur partai politik mengatur syarat-syarat 
pembentukan partai politik sebagai berikut: 

Pasal 2
(1)  Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) 

orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 
atau sudah menikah dari setiap provinsi. 
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(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling 
sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai 
Politik dengan akta notaris. 

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota 
Partai Politik lain.

(2)  Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keter wakilan perempuan. 

(3)  Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan 
ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. 

(4)  AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: 
a.  asas dan ciri Partai Politik; 
b.  visi dan misi Partai Politik; 
c.  nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; 
d.  tujuan dan fungsi Partai Politik; 
e.  organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; 
f.  kepengurusan Partai Politik; 
g.  mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik; 
h.  sistem kaderisasi; 
i.  mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; 
j.  peraturan dan keputusan Partai Politik; 
k.  pendidikan politik; 
l.  keuangan Partai Politik; dan 
m.  mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. 

(5)  Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan. 

Pasal 3
(1)  Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan 

hukum. 
(2)  Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai 

Politik harus mempunyai: 
a.  akta notaris pendirian Partai Politik; 
b.  nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau 
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tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c.  kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh 
puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi 
yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) 
dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; 

d.  kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan 

e.  rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 2 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 tersebut menyatakan syarat 
pembentukan partai politik yakni dibentuk paling sedikit 30 (tiga puluh) 
orang berkewarganegaraan Indonesia yang berusia 21 (dua puluh satu) 
tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi serta harus menyertakan 
30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Kemudian 50 (lima 
puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh partai politik mendaftarkan 
partai politik dengan akta notaris yang yang memuat anggaran dasar 
yang memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 2/2008 
jo. UU 2/2011 dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai 
politik tingkat pusat yang menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh 
persen) keterwakilan perempuan. Mendaftarkan partai politik sama 
seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas. Di mana dikeluarkan 
status badan hukum terlebih dahulu untuk membentuk partai politik 
dan kemudian dituangkan di dalam akta yang dibuat oleh pejabat 
umum yakni notaris. Proses tersebut yang terjadi sampai saat ini, di 
mana setelah memenuhi syarat-syarat maka disahkanlah partai politik 
sebagai sebuah badan hukum. Apabila syarat pembentukan partai 
politik tersebut telah terpenuhi maka perwakilan partai politik dapat 
mengajukan permohonan untuk mendaftarkan partai politiknya kepada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan 
hukum partai politik. Penjelasan terhadap apakah yang dimaksud 
dengan badan hukum partai politik dapat ditemukan dalam Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan 
Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (selanjutnya disebut 
Permenkumham 34/2017), yakni:
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Pasal 1
(2)  Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi partai 

politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia.

Untuk menjadi badan hukum partai politik tersebut partai politik 
wajib mempunyai dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 
3 ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 di mana dalam pasal tersebut 
mensyaratkan partai politik yang hendak menjadi badan hukum partai 
politik wajib memiliki rekening atas nama partai politik. Rekening 
partai politik ini merupakan bukti bahwa partai politik sebagai badan 
hukum mempunyai pengelolaan keuangan sendiri. Dalam ketentuan 
UU2/2008, sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
mensahkan sebuah partai politik menjadi badan hukum, maka dilakukan 
verifikasi terlebih dahulu, apakah partai politik itu memenuhi syarat-
syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. Jadi, verifikasi 
itu menyangkut syarat-syarat berdirinya sebuah partai politik. Dan 
apabila telah memenuhi syarat, maka disahkanlah partai politik tersebut 
sebagai sebuah badan hukum. Ketentuan yang mengatur verifikasi dan 
pengesahan partai politik yang membentuk dan mendaftarkan diri 
sebagai badan hukum tersebut diatur dalam Pasal 4 UU 2/2008 jo. UU 
2/2011 sebagai berikut:

Pasal 4
(1)  Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau 

verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dan Pasal 3 ayat (2). 

(2)  Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya 
dokumen persyaratan secara lengkap. 

(3)  Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan 
Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya 
proses penelitian dan/atau verifikasi. 

(4)  Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagai mana 
dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.
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Ketentuan Pasal 4 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 tersebut menentukan 
jangka waktu pengesahan partai politik sebagai badan hukum partai 
politik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Batasan waktu 
tersebut sekiranya diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penelitian 
dan verifikasi apakah partai politik yang mengajukan permohonan telah 
memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 2/2008 
jo. UU 2/2011. Bahwa badan hukum atau rechtpersoon sesungguhnya 
adalah suatu entitas hukum (legal entity). Yakni suatu yang abstrak tetapi 
dianggap seperti manusia yang mempunyai hak, kewajiban, dan lain-lain 
sebagainya. Sama halnya seperti manusia, ketika sebuah badan hukum 
lahir maka dibuatkan akta kelahiran. Begitu pula bila badan hukum 
tersebut mati dibuatkan akta kematian atau surat keterangan mati. 
Sehingga, Menteri Kehakiman yang mengeluarkan atau menerbitkan 
surat keputusan pengakuan partai politik itu sebagai sebuah badan 
hukum adalah suatu tindakan yang enmaleg, yakni tindakan yang sekali 
dikeluarkan selesai.

Selanjutnya, UU 2/2008 jo. UU 2/2011 juga mengatur asas dan 
ciri yang wajib dicantumkan bagi partai politik yang dibentuk untuk 
menjadi badan hukum partai politik sebagai berikut: 

Pasal 9
(1)  Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
(2)  Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan 

kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

(3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan partai politik hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945 karena embrio partai politik adalah 
Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Partai politik sebagai pilar 
demokrasi mempunyai kewajiban untuk memakmurkan Pancasila 
dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara. Hal tersebut 
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pun menjadikan tujuan dan fungsi partai politik adalah untuk 
melaksanakan dan mengamalkan dasar dan konstitusi negara itu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 2/2008 jo. UU 
2/2011 berikut ini:

Pasal 10
(1)  Tujuan umum Partai Politik adalah: 

a.  mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b.  menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

c.  mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; dan 

d.  mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
(2)  Tujuan khusus Partai Politik adalah: 

a.  meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam 
rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; 

b.  memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan berma-
syarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 

c.  membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

(3)  Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diwujudkan secara konstitusional. 

Pasal 11
(1)  Partai Politik berfungsi sebagai sarana: 

a.  pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b.  penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

c.  penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masya rakat dalam 
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

d.  partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 
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e.  rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 
gender. 

(2)  Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 
secara konstitusional.

Maksud tugas dan fungsi diwujudkan secara konstitusional adalah 
partai politik melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan cara yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan UUD 1945. 
Selanjutnya sebagai badan hukum partai politik, UU 2/2008 jo. UU 
2/2011 memberikan hak dan kewajiban kepada partai politik sebagai 
berikut:

Pasal 12
Partai Politik berhak: 
a.  memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; 
b.  mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; 
c.  memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
d.  ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 
serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

e.  membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

f.  mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 

g.  mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

h.  mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
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i.  mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur 
dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota 
dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j.  membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan 
k.  memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 13
Partai Politik berkewajiban: 
a.  mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; 
b.  memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
c.  berpartisipasi dalam pembangunan nasional; 
d.  menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; 
e.  melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; 
f.  menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; 
g.  melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; 
h.  membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 

sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; 
i.  menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara 
berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

j.  memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan 
k.  menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Pemberian hak dan kewajiban oleh UU 2/2008 jo. UU 2/2011 
tersebut menjadikan partai politik merupakan subjek hukum yang 
pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum. Untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum tersebut maka badan hukum partai 
politik harus berdasarkan keputusan yang diambil secara demoktratis 
berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut:
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Pasal 27
Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara 
demokratis. 

Pasal 28
Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan 
AD dan ART Partai Politik.

Pasal 30
Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau 
keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil melalui mekanisme yang diatur dalam 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan keputusan 
partai politik. Keputusan partai politik yang dilakukan secara demokratis 
tersebut merupakan representasi kedaulatan anggota partai politik. 
Keputusan mengenai kedudukan ketua umum, wakil ketua umum, 
sekretaris jenderal, bendahara, maupun pengurus partai politik 
merupakan keputusan partai politik sebagai representasi kedaulatan 
rakyat. Sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh ketua umum, wakil 
ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, maupun pengurus partai 
politik merupakan kehendak dari kedaulatan rakyat.

a) Dasar Pembubaran

Pengaturan pembubaran partai politik dalam UU 2/2008 jo. UU 
2/2011 tidak jauh berbeda dengan pengaturan UU 31/2002 yakni 
partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, 
menggabungkan diri dengan partai politik lain atau dibubarkan oleh 
Mahkamah Konstitusi sebagamana disebutkan dalam Pasal 41 UU 
2/2008 jo. UU 2/2011 sebagai berikut:

Pasal 41
Partai Politik bubar apabila: 
a.  membubarkan diri atas keputusan sendiri; 
b.  menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau 
c.  dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
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Ketentuan ini secara limitatif menyatakan bahwa pembubaran 
partai politik yang tidak dilakukan atas keputusan sendiri, partai politik 
tersebut hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga 
bentuk pembubaran partai politik tersebut secara jelas merupakan cara 
yang dipilih oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk 
memililih bentuk pembubaran partai politik yang paling baik bagi 
partai politik saat ini. UU 2/2008 jo. UU 2/2011 menyatakan secara 
expres verbis bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah 
Konstitusi. Setidaknya ada 2 (dua) ketentuan pembubaran partai 
politik oleh Mahkamah Konstitusi dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 
sebagai berikut:

Pasal 48
(3)  Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi.

(7)  Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran partai politik berdasarkan Pasal 48 ayat (3) dan 
ayat (7) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 tersebut mengacu pada ketentuan 
larangan-larangan bagi partai politik yang diatur dalam ketentuan 
sebagai berikut:

Pasal 40
(2)  Partai Politik dilarang: 

a.  melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan; atau 

b.  melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(5)  Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan 
ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dengan demikian, menurut Pasal 48 ayat (3), ayat (7) jo. Pasal 40 
ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011, partai politik dapat diajukan untuk 
dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi apabila:
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1)  Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan peraturan perundang-undangan, setelah sebelumnya 
dikenai sanksi pembekuan sementara; 

2)  Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang membahayakan 
keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
setelah sebelumnya dikenai sanksi pembekuan sementara; 

3)  Partai politik tersebut menganut dan mengembangkan serta 
menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pertama, dalam Pasal 40 ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 
menyatakan larangan bagi partai politik untuk melakukan kegiatan 
yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan atau 
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan tersebut merupakan 
larangan yang mengundang tafsiran yang sangat luas namun di satu 
sisi memberikan peluang kepada perbuatan-perbuatan tertentu seperti 
tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme yang dilakukan secara 
tertruktur, sistematis dan masif sebagai perbuatan yang inkonstitutional 
serta membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

b) Prosedur Pembubaran

1) Pembubaran partai politik atas keputusan sendiri

Sama halnya dengan UU 31/2002, pembubaran partai politik atas 
keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a 
UU 2/2008 jo. UU 2/2011 dilakukan berdasarkan mekanisme yang 
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaima 
disebutkan dalam Pasal 42 2/2008 jo. UU 2/2011 berikut ini:

Pasal 42
Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.

Bentuk pembubaran partai ini merupakan hasil inisiatif internal 
partai politik yang memutuskan untuk membubarkan diri melalui 
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mekanisme internal partai yang kemudian keputusan partai politik 
untuk membubarkan diri tersebut diberitahukan secara tertulis kepada 
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 
dimuat dalam berita negara.

2) Pembubaran partai politik dengan menggabungkan diri dengan partai politik 
lain

Sedangkan pembubaran partai politik melalui mekanisme 
menggabungkan diri dengan Partai Politik lain diatur dalam ketentuan 
Pasal 43 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 berikut ini:

Pasal 43
(1)  Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf 

b dapat dilakukan dengan cara: 
a.  menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, 

lambang, dan tanda gambar baru; atau 
b.  menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda 

gambar salah satu Partai Politik. 
(2)  Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dan Pasal 3. 

(3)  Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bentuk pembubaran partai politik dengan menggabungkan diri 
dengan partai politik lain dapat melalui menggabungkan diri dengan 
menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik 
sehingga tidak diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 
2 dan Pasal 3 UU 2/2008 jo. UU 2/2011. Sedangkan menggabungkan 
diri membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda 
gambar baru wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3 UU 2/2008 jo. UU 2/2011.

3) Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi

Apabila partai politik sebagai badan hukum atau badan hukum partai 
politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
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kekuatan hukum yang tetap bahwa benar partai politik secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalal 
Pasal 40 ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 maka partai politik tersebut 
dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai 
politik yang bersangkutan sesuai tingkatannya oleh pengadilan negeri 
paling lama 1 (satu) tahun. Pembekuan partai politik tersebut dapat 
dicairkan atau berakhir setelah jangka waktu yang ditentukan putusan 
yakni paling lama 1 (satu) tahun tersebut dilewati. Namun, sebaliknya, 
apabila sewaktu-waktu dalam masa pembekuan sementara, partai politik 
yang telah dibekukan sementara tersebut melakukan pelanggaran lagi 
terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) maka partai 
politik tersebut wajib dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 
sesuai Pasal 48 ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011. Penafsiran terhadap 
keberlakuan Pasal 48 ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 tersebut 
dapat dilaksanakan apabila terhadap 2 (dua) putusan pengadilan 
yang membuktikan pelanggaran Pasal 40 ayat (2) oleh partai politik. 
Pembubaran partai politik yang melakukan pelanggaran pada masa 
pembekuan sementara oleh Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kedua, dalam 
Pasal 40 ayat (5) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 menyatakan bahwa partai 
politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran 
atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme maka partai politik 
tersebut dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. UU 2/2008 
jo. UU 2/2011 menyatakan secara tegas larangan untuk menganut, 
mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-
Leninisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPRS Nomor 
XXV/MPRS/Tahun 1966. Ketetapan MPRS ini diberlakukan dengan 
memegang teguh prinsip berkeadilan dan menghormati hukum, 
demokrasi, dan hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 40 ayat (5) UU 
2/2008 jo. UU 2/2011 maupun ketentuan lain dalam UU 2/2008 
jo. UU 2/2011 tidak mengatur kewajiban pembubaran partai politik 
yang melanggar Pasal 40 ayat (5) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 harus 
didahului oleh putusan pengadilan ataukah langsung dibubarkan oleh 
Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian itu menuntut untuk memastikan 
terlebih dahulu apakah benar partai politik telah melakukan perbuatan 
menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham 
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komunisme/Marxisme-Leninisme yang notabene merupakan tindak 
pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 huruf c, huruf d, dan 
huruf e UU 27/1999 sebagaimana diatur dalam UU 31/2002 melalui 
mekanisme peradilan pidana. Putusan pengadilan pidana itulah nanti 
yang akan dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi.

c) akibat Pembubaran

UU 2/2008 jo. UU 2/2011 sama sekali tidak mengatur akibat dari 
pembubaran partai politik baik itu dalam bentuk membubarkan diri 
atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, 
serta dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap partai politik itu 
sendiri, status harta kekayaan partai politik, status pengurus daerah 
partai politik, serta status pejabat negara maupun pejabat pemerintah 
yang berasal dari partai politik yang dibubarkan.

Melihat pengaturan pembubaran partai politik dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur partai politik dari awal 
kemerdekaan di Indonesia sampai dengan saat ini diketemukan 
berbagai dasar pembubaran partai politik, prosedur pembubaran partai 
politik, serta akibat pembubaran partai politik. Perbuatan politik yang 
menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham 
Komunisme/Marxisme-Leninisme pun menjadi dasar pembubaran 
partai politik yang senantiasa menjadi dasar paling utama dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik yang 
secara mutatis mutandis juga merupakan perbuatan dan akibat perbuatan 
yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang berisi asas 
dan tujuan negara Indonesia. Begitupun prosedur pembubaran partai 
politik dari keputusan sepihak oleh pemerintah melalui presiden, 
Mahkamah Agung dan berakhir kepada Mahkamah Konstitusi sebagai 
pelaku kekuasaan kehakiman. Akibat pembubaran partai politik pun 
tak luput dari pengaturan hukum yang menyatakan apabila partai 
politik dibubarkan maka secara langsung anggota partai politik yang 
menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan. 
Namun sangat disayangkan, pengaturan hukum pembubaran partai 
politik dalam perundang-undangan yang terakhir yakni UU 2/2008 jo. 
UU 2/2011 dirasa masih sangat kurang dan memiliki kelemahan jika 
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dibandingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Kelemahan-
kelemahan dalam UU 2/2008 jo. UU 2/2011 antara lain sebagai berikut:

1) Pengaturan hukum acara pembubaran partai politik belum 
mendapatkan pengaturan yang komprehensif yakni apakah 
mekanisme pengajuan pembubaran partai politik harus melalui 
putusan pengadilan negeri yang diawali melalui mekanisme 
penyelidikan dan penyidikan ataukah langsung ke Mahkamah 
Konstitusi.

2) Pengaturan subjek hukum pemohon pembubaran partai politik baik 
itu mekanisme langsung melalui Mahkamah Konstitusi ataukah 
melalui mekanisme pengadilan negeri terlebih dahulu.

3) Dasar pembubaran partai politik masih bersifat umum dan abstrak 
yakni pertama larangan melakukan kegiatan yang bertentangan 
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, atau peraturan perundang-undangan lain 
serta melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang notabene merupakan larangan 
yang masih harus ditafsirkan secara khusus bentuk perbuatan yang 
dinilai melanggar larangan tersebut. Kedua, larangan bagi partai 
politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran 
atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang ditemukan 
pada setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur partai 
politik.

4) Pengaturan hukum akibat pembubaran partai politik baik itu status 
anggota partai politik yang dibubarkan yang menjabat pada jabatan 
legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, status keuangan dan harta 
kekayaan partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, 
harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. 

Kelemahan-kelamahan tersebut merupakan kekosongan hukum 
tersendiri yang dimiliki oleh undang-undang partai politik yang 
mestinya mengatur secara khusus dan komprehensif terhadap 
keberadaan partai politik. Sehingga perlu kiranya kekurangan sekaligus 
kelemahan tersebut disempurnakan dalam pembaruan peraturan 
selanjutnya. Peraturan perundang-undangan tentang partai politik 
sebagai perwujudan jaminan kepastian hukum terhadap kemerdekaan 
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berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang 
merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diperkuat. 
Pembaruan terhadap kelemahan-kelemahan hukum yang ada merupakan 
upaya penguatan terhadap substansi hukum pengaturan hukum partai 
politik.

C. Peraturan Pembubaran Partai Politik Dalam undang-
undang Mahkamah Konstitusi

Sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, salah satu 
substansi penting dalam pembahasan perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perlunya peradilan 
yang khusus untuk mengadili permasalahan politik dan ketatanegaraan 
yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan 
pertimbangan hukum itulah kemudian dalam amandemen UUD 1945 
mengatur Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berikut ini:

Pasal 24
(2)  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melakukan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Hadirnya Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu 
di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar 
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat 
dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus 
untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan 
juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan 
di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. 
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Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan 
lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga negara yang penting dalam konstitusi diatur dalam Pasal 24 
C UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 24C
(1)  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.

(2)  Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3)  Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi 
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang 
oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
tiga orang oleh Presiden.

(4)  Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 
konstitusi.

(5)  Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, 
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6)  Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-
undang.

Dari ketentuan konstitusional tersebut maka Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) disusun dan diundangkan 
pada tanggal 13 Agustus 2003. UU 24/2003 telah mengatur secara 
umum mengenai pembubaran partai politik yang menjadi domain 
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
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24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 24/2003 
sebagai berikut:

Pasal 10
(1)  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
a.  menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
b.  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

c.  memutus pembubaran partai politik; dan 
d.  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

(2)  Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a.  pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap 

keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
b.  korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
c.  tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
d.  perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
e.  tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 24/2003 tersebut disebutkan 
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus 
pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut menjustifikasi bahwa 
hanya Mahkamah Konstitusilah yang diberikan kewenangan secara 
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absolut sebagai satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang 
berwenang melakukan pembubaran partai politik di Indonesia. Sebagai 
lembaga yang hadir pasca Amandemen UUD 1945, UU 12/2008 yang 
mengatur Mahkamah Kosntitusi memiliki beberapa ketentuan umum 
yang mengatur secara umum mengenai tata cara beracara di Mahkamah 
Konstitusi yang diatur di dalam Bab V Hukum Acara yang terdiri dari 
12 (dua belas) bagian pengaturan, antara lain bagian pertama hukum 
acara mahkamah memuat mengenai ketentuan umum, bagian kedua 
mengenai pengajuan permohonan, bagian ketiga mengenai pendaftaran 
permohonan dan penjadwalan sidang, bagian keempat mengenai alat 
bukti, bagian kelima mengenai pemeriksaan pendahuluan, bagian 
keenam mengenai pemeriksaan persidangan, bagian ketujuh mengenai 
putusan, bagian kedelapan menengai pengujian undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, bagian kesembilan mengenai sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, bagian kesepuluh mengenai pembubaran partai 
politik, bagian kesebelas mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, 
dan bagian kedua belas mengenai pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan bagian hukum acara tersebut, pengaturan mengenai 
pembubaran partai politik diatur di dalam bagian kedua dan kesepuluh 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pengaturan hukum pembubaran 
partai politik dalam UU 12/2008 merupakan pengaturan yang 
bersifat umum dan belum lengkap sehingga pada tanggal 2 Juni 2008, 
Mahkamah Kosntitusi membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara 
Dalam Pembubaran Partai Politik (selanjutnya disebut PMK 12/2008). 
Pengaturan yang termuat dalam PMK 12/2008 ini mengatur secara 
lebih khusus prosedur pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi yang kemudian dibagi menjadi 9 (sembilan) bab antara 
lain bab pertama membahas ketentuan umum, bab kedua membahas 
alasan pembubaran partai politik, bab ketiga membahas pemohon dan 
termohon perkara pembubaran partai politik, bab keempat membahas 
tata cara mengajukan permohonan, bab kelima membahas registrasi 
perkara dan penjadwalan sidang, bab keenam membahas persidangan, 
bab ketujuh membahas rapat permusyawaratan hakim, bab kedelapan 
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membahas putusan pembubaran partai politik beserta akibat hukumnya, 
serta bab kesembilan membahas ketentuan penutup. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Pan Mohamad Faiz, S.H., MCL., Ph.D., peneliti 
Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa “PMK 12/2008 merupakan 
bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan dari 
undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dalam pembahasan rancangan undang-
undang Mahkamah Konstitusi terdapat pemikiran untuk memasukkan semua 
Peraturan Mahkamah Konstitusi termasuk PMK 12/2008 ke dalam rancangan 
undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pemikiran tersebut didasari bahwa selama 
ini Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan pelaksana terhadap 
ketentuan yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang Mahkamah 
Konstitusi”. Setelah UU 24/2003 dibentuk yang kemudian melahirkan 
banyak peraturan Mahkamah Konstitusi, maka pada tanggal 20 Juli 
2011 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011). Pokok 
materi yang mengalami perubahan dalam UU 8/2011 sama sekali tidak 
ada yang mengatur perubahan ketentuan pembubaran partai politik. 
Beberapa pokok materi penting dalam perubahan UU 8/2011, antara lain 
susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim 
konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, 
syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta 
Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi. 
Dengan demikian, maka pengaturan hukum pembubaran partai politik 
dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengacu kepada UU 
24/2003 jo. PMK 12/2008.

1. Dasar Pembubaran

Melihat ketentuan bagian kesepuluh mengenai pembubaran partai 
politik dalam UU 24/2003, maka dasar pembubaran partai politik 
disebutkan secara implisit dalam Pasal 68 ayat (2) UU 24/2003 sebagai 
berikut:

Pasal 68
(2) Pemohon adalah Pemerintah. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas 

dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan 
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partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 68 ayat (2) UU 24/2003 tersebut menyatakan bahwa dasar 
permohonan pembubaran partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, 
program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan bertentangan 
dengan UUD 1945. Namun, Bab II mengenai Alasan Pembubaran 
Partai Politik Pasal 2 PMK 12/2008 menyebutkan secara eksplisit dasar 
pembubaran partai politik sebagai berikut:

Pasal 2
Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:
a.  ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
b.  kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

Terdapat perbedaan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU 24/2003 
dan Pasal 2 PMK 12/2008. Pada Pasal 2 PMK 12/2008 menyebutkan 
akibat yang ditimbulkan dari kegiatan partai politik yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945 merupakan dasar pembubaran partai 
politik oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, pada Pasal 68 ayat (2) 
UU 24/2003 mengatur ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan 
partai politik yang dimohonkan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai 
dasar pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan-
ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang juga diatur dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik. 
Namun, hal yang berbeda adalah pada Pasal 68 ayat (2) UU 24/2003 dan 
Pasal 2 PMK 12/2008 tidak menyebutkan secara expres verbis kegiatan 
partai politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan 
ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana 
yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur partai politik. Hal tersebut terjadi, bisa saja mindshet minding 
dari pembentuk UU 24/2003 dan PMK 12/2008 menganggap bahwa 
kegiatan partai politik yang menganut dan mengembangkan serta 
menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme 
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merupakan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan akibat 
yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

2. Pemohon dan termohon

Pemohon adalah subjek hukum yang mengajukan permohonan 
sedangkan termohon adalah subjek hukum menjadi objek permohonan. 
Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada 
Mahkamah Konstitusi mengenai: a) pengujian undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c) pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum; atau e) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 68 ayat (1) 
UU 24/2003 menyebutkan:

Pasal 68

(1)  Pemohon adalah Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003 menjelaskan:

Pasal 68
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 12/2008 menyebutkan:

Pasal 3
(1)  Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/

atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.

Begitu pula dalam PMK 12/2008, pemerintah yang dapat diwakili 
oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden sebagai 
pemohon pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk 
peraturan Mahkamah Konstitusi. Jaksa Agung yang dimaksud adalah 
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Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. 
Dari hasil wawancara dengan Pan Mohamad Faiz, S.H., MCL., Ph.D., 
peneliti Mahkamah Konstitusi, menyatakan “alasan Mahkamah Konstitusi 
memutuskan Jaksa Agung sebagai pihak yang dapat mewakili pemerintah dalam 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi 
karena posisi Jaksa Agung secara historis dan kewenangan sebagai penuntut 
umum tertinggi dan jaksa pengacara negara dinilai lebih baik dan berpengalaman 
mewakili pemerintah di bidang peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi”. 
Oleh karena itu, jika suatu partai politik dinilai oleh pemerintah telah 
melanggar UUD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
maka adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif 
guna membubarkan partai politik yang bersangkutan menurut prosedur 
hukum yang berlaku. Selanjutnya, termohon dalam perkara pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi tidak disebutkan secara express 
verbis dalam UU 24/2003 namun secara implisit dalam Pasal 68 ayat 
(2) UU 24/2003. Berbeda dengan PMK 12/2008 yang menyebutkan:

Pasal 3
(2)  Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik 

yang dimohonkan untuk dibubarkan.
(3)  Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi atau 

diwakili oleh kuasa hukumnya.

Termohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah partai 
politik yang dianggap ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan dan 
akibat kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termohon partai politik 
dalam melakukan pembelaan di persidangan Mahkamah Konstitusi 
dalam menunjuk kuasa hukum untuk mewakili partai politik.

Pemerintah yakni pemerintah pusat sebagai pemohon dalam 
perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk 
undang-undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan 
hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UU 24/2003. Pemberian 
kewenangan pembubaran partai politik kepada pemerintah tidak selain 
itu misalnya kepada individu dan partai politik sebagai badan hukum 
karena pembubaran partai politik bukanlah hak konstitusional individu 
yang dirugikan apabila partai politik dinyatakan bertentangan dengan 
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konstitusi. Namun dalam hal ini negara yang memiliki potensi kerugian 
secara langsung. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak menyediakan 
sarana bagi pihak selain pemerintah untuk mengajukan permohonan 
pembubaran partai politik.

3. Prosedur Pembubaran

a. Pengajuan Permohonan dan alat bukti

Pemohon dalam hal ini pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung 
dan/atau Menteri mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia (vide Pasal 4 ayat (1) PMK 12/2008) yang ditandatangani 
oleh pemohon atau kuasanya (vide Pasal 4 ayat (2) PMK 12/2008). 
Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat: 

a) identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika yang dilengkapi surat kuasa 
khusus untuk itu;

b) uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan, akibat 
kegiatan yang ditimbulkan partai politik yang dimohonkan pembubaran 
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

c) Alat-alat bukti yang mendukung permohonan; (vide Pasal 4 a yat (3) PMK 
12/2008)

Identitas pemohon dalam hal ini adalah Pemerintah Republik 
Indonesia yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung Republik Indonesia 
dan/atau Menteri berdasarkan surat kuasa yang juga pada pokoknya 
menjelaskan kedudukan hukum pemohon. Selanjutnya, uraian yang 
jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan, akibat kegiatan 
yang ditimbulkan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 merupakan narasi legal 
reasoning dan legal argumentasi dari parbuatan partai politik yang 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ideologi, asas, tujuan, 
program partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 
merupakan alasan tekstual yang mudah pembuktiannya karena hanya 
berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tanga, serta surat-surat 
lainnya. Berbeda halnya dengan kegiatan dan akibat kegiatan yang 
ditimbulkan partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD 
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1945 memerlukan narasi legal reasoning dan legal argumentasi yang 
cermat, jelas, dan lengkap memuat kesalahan partai politik yang dengan 
sengaja melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan 
UUD 1945. Selanjutnya, mengenai alat-alat bukti yang mendukung 
permohonan mengacu kepada Pasal 36 UU 24/2003 sebagai berikut:

Pasal 36
(1)  Alat bukti ialah: 

a.  surat atau tulisan; 
b.  keterangan saksi; 
c.  keterangan ahli; 
d.  keterangan para pihak; 
e.  petunjuk; dan 
f.  alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 
dengan itu. 

(2)  Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat 
dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. 

(3)  Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan 
alat bukti yang sah. 

(4)  Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam 
persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 36 UU 23/2004 menguraikan alat bukti yang digunakan para 
pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti dalam Pasal 36 UU 
23/2004 disesuaikan dengan sifat hukum acara Mahkamah Konstitusi 
sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum 
acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peradilan 
tata usaha negara menjadikan pembuktian dalam perkara pembubaran 
partai politik mengenal adanya hierarki pembuktian. Alat bukti surat 
atau tulisan sebagai corroborative evidence adalah alat bukti paling utama 
berbeda dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadikan keterangan 
saksi sebagai alat bukti utama. Dalam UU 23/2004 tidak menjelaskan 
apakah yang dimaksud dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 
36 ayat (1) UU 23/2004. Sehingga pengertian atau definisi alat-alat 
bukti tersebut secara sistematis dapat menggunakan pengertian atau 
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definisi alat bukti yang tersebar dalam KUHAP maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya. Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2004 
merupakan peraturan yang menjabarkan perihal bewijsvoering yakni cara 
menemukan, mengumpulkan, menghadirkan di persidangan yang harus 
bersesuaian dengan asas exclusionary of rule yakni tidak diakuinya alat 
bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak sah. Alat bukti yang 
dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan alat 
bukti yang dapat dipertanggungjawabakan sehingga harus diperoleh 
dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UU 23/2004, hakim Mahkamah Konstitusi 
dalam menentukan sah tidaknya alat bukti mengedepankan asas 
exclusionary of rule tersebut.

b. registrasi Perkara dan Penjadwalan sidang

Permohonan yang diajukan pemohon kemudian dilakukan registrasi 
perkara dan penjadwalan sidang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 
PMK 12/2008 berikut ini:

Pasal 5
(1)  Panitera memeriksa kelengkapan permohonan.
(2)  Permohonan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan 
permohonan tersebut diterima oleh pemohon.

(3)  Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi (BRPK).

(4)  Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi 
kepada termohon disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas 
permohonan pemohon.

(5)  Tanggapan tertulis termohon dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan 
ditandatangani oleh termohon atau kuasanya, serta sudah harus diterima 
oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 6
(1)  Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
(BRPK).
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(2)  Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak (pemohon 
dan termohon) dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan 
salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus 
untuk itu.

Pasal 5 PMK 12/2008 menyebutkan bahwa panitera memeriksa 
kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Apabila 
permohonan belum menenuhi ketentuan Pasal 3 PMK 12/2008, maka 
pemohon wajib melengkapi kekurangan permohonan itu paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan 
permohonan tersebut diterima oleh pemohon. Apabila lengkap 
maka panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam 
Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Terhadap permohonan 
yang diregistrasi tersebut maka panitera mengirimkan satu berkas 
permohonan yang telah diregistrasi kepada termohon disertai 
permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan pemohon. 
Tanggapan tertulis termohon dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap 
dan ditandatangani oleh termohon atau kuasanya, serta sudah harus 
diterima oleh Panitera paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang 
pertama dimulai. Kemudian, dalam Pasal 6 PMK 12/2008, Mahkamah 
melalui Ketua Majelis Hakim menetapkan haris sidang pertama paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Pemberitahuan hari sidang 
pertama tersebut diberitahukan kepada para pihak (pemohon dan 
termohon) dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan 
salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus 
untuk itu.

c. Pemeriksaan Persidangan

Setelah serangkaian mekanisme registrasi perkara dan penjadwalan 
sidang dilakukan, maka berlanjut kepada tahap persidangan sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 7 PMK 12/2008 berikut ini:

Pasal 7
(1)  Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk 

umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim 
Konstitusi.
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(2)  Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua 
Mahkamah.

(3)  Ketentuan tentang pimpinan sidang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

(4)  Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa 
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat 
kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika 
dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

(5)  Persidangan selanjutnya ditentukan oleh Ketua Sidang.
(6)  Dalam persidangan pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang 

sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya, baik secara lisan maupun tertulis, 
dengan dilengkapi bukti-bukti.

(7)  Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dapat berupa surat atau tulisan, 
keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan 
alat-alat bukti lainnya.

Sidang pertama harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 
(empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam buku register 
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU MK. Sidang pertama ini 
adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini merupakan 
sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam sidang pertama 
ini MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi 
permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh panel atau pleno dalam 
sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila 
dalam pemeriksaan ini ternyata materi permohonan itu tidak lengkap 
dan/atau tidak jelas, maka menjadi kewajiban MK memberikan nasihat 
kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaikinya. Untuk 
itu kepada pemohon diberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. 

Setelah permohonan telah dilakukan perbaikan oleh pemohon 
maka persidangan selanjutnya adalah Hakim Konstitusi memeriksa 
permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait 
dengan permohonan, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan 
pokok permohonan beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. 
Kemudian para pihak yang berperkara diberikan kesempatan bagi 
pemohon untuk membacakan dalil-dalil permohonannya baik secara 
lisan maupun tertulis terkait dengan dalil pemohon yang menggugat 
bahwa termohon sebagai partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, 
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program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau kegiatan partai 
politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
ataukah menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran 
atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan kegiatan 
yang bertentangan dengan UUD 1945 dan akibat yang ditimbulkannya 
bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya kepada termohon untuk 
menyampaikan tanggapan/pendapat terhadap permohonan pemohon. 
Untuk kepentingan pemeriksaan itu MK wajib memanggil para pihak, 
saksi dan ahli dan lembaga negara dimaksud. Hakim dapat pula 
meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara dimaksud, dan 
apabila telah diminta keterangan tertulis itu, lembaga negara wajib 
memenuhinya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak permintaan itu diterima. Kehadiran para pihak berperkara dalam 
persidangan dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan 
surat kuasa khusus. Bahkan dapat pula didampingi oleh selain kuasanya, 
hanya saja apabila didampingi oleh selain kuasanya, pemohon harus 
membuat surat keterangan yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi 
dalam persidangan. Setelah itu, pengajuan alat-alat bukti di persidangan 
baik itu surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan 
para pihak, dan alat bukti lain berupa informasi yang yang diucapkan, 
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat 
optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti petunjuk tidak termasuk 
alat bukti yang diajukan oleh pemohon karena alat bukti petunjuk itu 
berasal dari kesimpulan hakim akan persesuaian alat-alat bukti yang 
dihadirkan di persidangan. 

d. rapat Pemusyawaratan hakim

Setelah pemeriksaan persidangan maka acara selanjutnya adalah rapat 
permusyawaratan hakim yang diatur dalam Pasal 8 PMK 12/2008 yang 
bunyinya sebagai berikut:
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Pasal 8
(1)  Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan untuk mengambil 

putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang 
cukup. 

(2)  Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim 
dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi. 

(3)  Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan 
secara musyawarah untuk mufakat. 

(4)  Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan 
suara terbanyak. 

(5)  Dalam hal putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, suara 
terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

 Rapat permusyarawatan hakim merupakan forum bagi hakim 
konstitusi untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan 
dipandang cukup oleh Ketua Mahkamah serta acara terakhir sebelum 
majelis hakim mengucapkan putusan. Cara pengambilan putusan 
dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam RPH melalui 
sidang pleno tertutup dipimpin oleh ketua sidang dengan sekurang-
kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi. Dilakukan 
secara tertutup karena dalam musyarawarah itu masing-masing hakim 
yang ikut memeriksa persidangan akan mengemukakan pertimbangan 
atau pendapat hukumnya secara tertulis tentang perkara pembubaran 
partai politik yang disidangkan secara rahasia dalam artian tidak 
diketahui oleh yang tidak termasuk majelis hakim. Panitera yang ikut 
bersidang pun tidak dibenarkan untuk mengikuti rapat musyawarah 
majelis hakim sepanjang dianggap perlu untuk hadir membantu 
proses musyawarah. Dalam hal putusan tidak dapat dihasilkan melalui 
musyawarah untuk mufakat, maka musyawarah ditunda sampai sidang 
pleno berikutnya. Dalam permusyawaratan itu diusahakan secara 
sungguh-sungguh untuk mufakat. Namun apabila ternyata tetap tidak 
dicapai mufakat itu, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. 
Pengambilan putusan dengan suara terbanyak bisa jadi mengalami 
kegagalan karena jumlah suara sama. Apabila demikian, maka suara 
terakhir ketua sidang pleno hakim menentukan. Dalam pengambilan 
putusan dengan cara demikian tersebut, pendapat hakim yang 
berbeda dimuat dalam putusan. Selanjutnya, penetapan, ikhtisar rapat 
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permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani 
oleh Ketua Majelis Hakim dan panitera sidang. Putusan dapat diucapkan 
pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain. Hari pengucapan putusan 
itu diberitahukan kepada para pihak.

e. Putusan

Putusan yang telah diambil dalam rapat permusyawaratan hakim itu 
dilakukan editing tata tulis dan redaksinya sebelum ditandatangani 
oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera 
yang mendampingi hakim, kemudian ditetapkan jadwal pengucapan 
putusan setelah jadwal itu ditetapkan hari, tanggal dan jamnya, pihak-
pihak dipanggil. Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum. Sejak pengucapan itu, putusan MK sebagai putusan pengadilan 
tingkat pertama dan terakhir berkekuatan hukum tetap dan final. 
Artinya, terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi dan 
wajib dilaksanakan.

Dasar hukum putusan perkara konstitusi adalah UUD 1945 sebagai 
konstitusi tertulis negara Republik Indonesia. Untuk putusan yang 
mengabulkan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat 
bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa permohonan itu memenuhi 
alasan dan syarat-syarat konstitusional sebagaimana dimaksud dalam 
konstitusi. Oleh karena itu, putusan harus memuat fakta-fakta yang 
terungkap dan terbukti secara sah di persidangan dan pertimbangan 
hukum yang menjadi dasarnya. 

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti juga putusan pengadilan 
lainnya, putusan Mahkamah Kosntitusi harus memuat hal-hal sebagai 
berikut: 

1)  kepala putusan berbunyi: ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”; 

2)  identitas pihak; 

3) ringkasan permohonan; 

4)  pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; 

5)  pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 
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6) amar putusan, dan 

7)  hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. 

Putusan yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap tersebut, salinannya 
kemudian harus disampaikan kepada para pihak paling lambat dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pembubaran partai 
politik diatur dalam Pasal 70 UU 24/2003 jo. Pasal (3) PMK 12/2008 
sebagai berikut:

Pasal 70
(1)  Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan 
menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

(2)  Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

(3)  Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak 
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 9
(3)  Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan: 

a.  permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) apabila 
tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4; 

b.  permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan; 
c.  permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Sebagaimana terhadap perkara lainnya, putusan terhadap permo-
honan pembubaran partai politik juga terdiri 3 (tiga) kemungkinan, 
yakni tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard), dikabulkan, dan ditolak. 
Permohonan pembubaran partai politik tidak diterima manakala 
pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat kedudukan hukum 
(legal standing) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 24/2003, 
yakni bukan pemerintah pusat atau sekurang-kurangnya kuasa dari 
pemerintah pusat. Demikian pula permohonan tidak diterima manakala 
di dalam permohonan itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai 
alasan yang menjadi dasar permohonan sebagaimana ketentuan dalam 
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Pasal 68 ayat (2) UU 24/2003, yakni uraian tentang pertentangannya 
ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai terhadap UUD 1945. 
Permohonan pembubaran partai politik dikabulkan manakala alasan 
yang menjadi dasar permohonan sebagaimana tersebut di atas jelas dan 
rinci yang dalam pemeriksaan terbukti secara hukum dan atas dasar 
bukti-bukti tersebut hakim yakin. Sebaliknya, meskipun alasan yang 
menjadi dasar tersebut telah diuraikan secara jelas dan rinci, namun 
apabila tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka permohonan 
tersebut ditolak.

f. Pengumuman dan Pelaksanaan Putusan

Supaya putusan dapat diketahui dan dilaksanakan, putusan pembubaran 
partai politik disampaikan oleh MK kepada partai politik yang 
bersangkutan dan pemerintah mengumumkannya dalam Berita Negara 
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan 
diterima MK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 jo. Pasal 73 UU 
23/2004 jo. Pasal 11 PMK 12/2008 sebagai berikut: 

Pasal 72
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan 
kepada partai politik yang bersangkutan. 

Pasal 73
(1)  Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada 
Pemerintah. 

(2)  Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Pasal 11
Putusan Mahkamah tentang pembubaran partai politik disampaikan kepada 
6 Pemerintah sebagai pemohon, termohon, Komisi Pemilihan Umum, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan 
Kejaksaan Agung.

Di samping itu, pemerintah wajib melaksanakan dengan 
membatalkan pendaftaran partai politik tersebut. Namun, yang 
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menarik dalam Pasal 11 PMK 12/2008 adalah menyampaikan putusan 
Mahkamah tentang pembubaran partai politik kepada Kejaksaan Agung. 
Tidak ada ketentuan yang menjelaskan alasan pernyataan tersebut. 
Namun, berdasarkan penjelasan sistematis, hal tersebut didasari karena 
dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 12/2008 menyebutkan Pemohon adalah 
pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung. Sehingga dengan 
demikian, Mahkamah Konstitusi melihat adanya peran yang substansial 
yang dimiliki Kejaksaan untuk mewakili pemerintah dalam perkara 
pembubaran partai politik.

4. akibat Pembubaran

Putusan yang mengabulkan permohonan pemohonan mengandung 
akibat-akibat hukum pembubaran yang diatur dalam Pasal 10 PMK 
12/2008 sebagai berikut:

Pasal 10
(1)  Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan: 

a.  mengabulkan permohonan pemohon; 
b.  menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum 

partai politik yang dimohonkan pembubaran; 
c.  memerintahkan kepada Pemerintah untuk: 

1.  menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada 
Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
kerja sejak putusan Mahkamah diterima; 

2.  mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara 
Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
putusan diterima. 

(2)  Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang antara lain berkaitan dengan: 
a.  pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol 

partai tersebut di seluruh Indonesia; 
b.  pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang 
dibubarkan; 

c.  pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan 
untuk melakukan kegiatan politik; 
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d.  pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang 
dibubarkan.

Putusan yang mengabulkan permohonan merupakan putusan yang 
mengakibatkan partai politik yang dimohonkan bubar dan batal status 
hukum. Pembubaran dan pembatalan status hukum tersebut merupakan 
bentuk pembunuhan serta penghilangan terhadap hak hidup dari partai 
politik. Pelaksanaan pembubaran dan pembatalan status batal hukum 
partai politik dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai kewajiban 
untuk menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada 
pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
putusan Mahkamah diterima, serta mengumumkan putusan Mahkamah 
dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak putusan diterima. Implikasi dari putusan yang membubarkan 
dan membatalkan status badan hukum partai politik adalah:

a.  Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol 
partai tersebut di seluruh Indonesia. Akibat hukum ini adalah 
pengenaan sanksi pelarangan pembentukan kembali partai yang 
dibubarkan atau pelarangan pembentukan partai pengganti dengan 
ideologi, asas, program, tujua, program, lambang, serta identitas 
lainnya yang sama dengan partai yang dibubarkan. Akibat hukum 
ini menjadikan partai yang dibubarkan sebagai partai terlarang. 
Akibat hukum larangan pendirian partai pengganti yang memiliki 
kesamaan dengan partai yang dibubarkan dapat dipandang 
sebagai konsekuensi logis, karena jika dapat dibentuk partai yang 
sama atau partai baru dengan identitas yang sama, pembubaran 
yang dilakukan tidak memiliki arti. Di lain halnya, apabila partai 
pengganti dapat didirikan, maka pelanggaran konstitusi kembali 
terjadi. Sehingga pendirian partai yang telah dibubarkan adalah hal 
yang harus dilarang.

b.  Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik 
yang dibubarkan. Salah satu akibat dibubarkannnya partai politik 
adalah berakhirnya status anggota partai politik sebagai anggota 
lembaga perwakilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 
13/1960 yang menyatakan:
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Pasal 9
Sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, seorang anggota 
dari partai itu yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.

 Dengan dibubarkannya partai politik yang bersangkutan, anggota 
badan perwakilan yang berasal dari partai politik itu kehilangan 
legitimasinya oleh karena peserta pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (3) UUD 
1945 berikut ini:

Pasal 20
(3)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik.

 Dengan demikian, jika partai politiknya sebagai peserta pemilu 
dibubarkan, tentu akan memiliki pengaruh terhadap status 
keanggotaan orang-orang yang terpilih dari partai tersebut. 
Hubungan hukum antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
partai politiknya adalah hubungan hukum yang bersifat privat 
(privaatrechtelijk). Sedangkan hubungan antara anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan negara, yaitu lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat adalah hubungan yang bersifat publik dan tunduk terhadap 
ketentuan publik. Hilangnya hubungan hukum yang bersifat 
privat tidak selayaknya sekaligus menghilangkan hubungan 
hukum publik. Pemberhentian tersebut setidak-tidaknya melalui 
2 (dua) syarat. Pertama, adalah pemberhentian di internal partai 
politik didasarkan pada prinsip due process of law sesuai peraturan 
perundang-undangan. Pada saat mengajukan permohonan 
pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, pemohon juga 
memohonkan pemberhentian anggota-anggota lembaga perwakilan 
dari partai yang dimohonkan pembubarannya apabila dinilai 
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh partai 
politik. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat sendiri sebagai lembaga 
negara harus berperan menjatuhkan keputusan memberhentikan 
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dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan prinsip due 
process of law pula sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Apabila Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik, 
namun tidak memberhentikan anggota lembaga perwakilan dari 
partai tersebut, dapat diajukan pemberhentian kepada lembaga 
perwakilan dari partai tersebut, dapat diajukan pemberhentian 
kepada lembaga perwakilan berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi dan bukti-bukti keterlibatan anggota yang terungkap 
dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian tersebut 
selanjutnya akan diputus berdasarkan peraturan internal lembaga 
perwakilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

c.  Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan 
untuk melakukan kegiatan politik. Berdasarkan pedoman Venice 
Commision yang menyatakan bahwa suatu partai politik secara 
keseluruhan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
tindakakn individu anggotanya yang tidak mendapatkan mandate 
dari partai. Dengan demikian, setiap pengurus atau anggota 
partai juga tidak secara otomatis dapat dikenai sanksi larangan 
melakukan aktivitas politik. Sanksi harus diputuskan setelah 
dibuktikan keterlibatan pengurus atau anggota dimaksud dalam 
pelanggaran yang menyebabkan pembubaran partai. Penerapan 
saknsi ini tentunya harus mempertimbangkan bahwa hak berserikat 
merupakan hak yang dijamin konstitusi. Di sisi lain, tindakan 
pembubaran adalah terhadap partai politik sebagai badan hukum, 
sedangkan terhadap orang per orang baik anggota, pengurus, 
maupun pendiri, sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana atau 
sanksi lain yang harus diputuskan oleh pengadilan.

d.  Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang 
dibubarkan. Salah satu akibat pembubaran partai politik karena 
pelanggaran konstitusional adalah harta kekayaan disita oleh 
negara. Tujuan dari pengambilalihan harta kekayaan partai politik 
oleh negara adalah untuk mencegah terjadinya pengambilalihan 
harta kekayaan partai politik menjadi hak milik pribadi pengurusnya 
atau individu tertentu, baik di pusat maupun daerah karena akan 
menimbulkan konflik berkepanjangan dan meluas. Segala hak dan 
kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum yang dilakukan 
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oleh partai politik sebelum dibubarkan harus diselesaikan menurut 
aturan hukum yang berlaku oleh negara. Jika partai politik 
memiliki utang, maka kewajiban tersebut harus ditunaikan oleh 
negara. Demikian pula halnya jika partai politik memiliki piutang, 
negara harus menelusuri piutang-piutang partai politik kemudian 
menagihnya sehingga dapat dipergunakan untuk melaksanakan 
kewajiban kepada pihak ketiga atau lainnya. Apabila harta kekayaan 
partai politik yang dibubarkan disita oleh negara, tentu kewajiban 
atau utang dan hak-hak partai politik juga harus diselesaikan oleh 
negara. Hal itu juga berlaku dalam hal terjadi antara pengurus yang 
mewakili partai politik sebelum dibubarkan dengan anggota partai 
politik itu sendiri. Untuk menangani hal tersebut dapat diserahkan 
kepada instansi atau dibentuk suatu panitia oleh pemerintah. 
Apabila terdapat sisa harta kekayaan setelah semua kewajiban 
ditunaikan, akan menjadi milik negara. Sedangkan terhadap partai 
politik yang pembubarannya karena tidak dapat mengikuti pemilu 
atau menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, harta kekayaan 
tidak perlu disita oleh negara. Pengurusan harta kekayaan dan 
kewajiban partai politik itu diserahkan sesuai dengan ketentuan 
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. 
Seluruh kekayaan badan hukum partai politik yang dibubarkan 
harus diselesaikan, baik oleh negara dalam kasus harta kekayaan 
tersebut disita oleh negara maupun mekanisme internal partai 
dalam kasus tidak disita oleh negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pembubaran partai 
politik merupakan putusan yang bersifat deklaratoir dengan menyatakan 
bahwa partai politik yang bersangkutan bubar atau dibubarkan 
sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno tersebut. Dengan 
pembubaran itu, berarti dapat dikatakan pendaftaran partai politik 
tersebut dicabut. Bisa dikatakan putusan deklaratoir itu merupakan 
putusan yang menghilangkanya nyawa partai politk. UU 23/2004 jo. 
PMK 12/2008 setidaknya telah mengatur beberapa ketentuan umum 
mengenai hukum acara pembubaran partai politik yang berbeda dengan 
peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur partai 
politik. 

DUMMY



Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah314

D. Dasar hukum Kewenangan Kejaksaan Mewakili 
Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan 
Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Tidak dapat dipungkiri, eksistensi tugas dan fungsi Jaksa telah ada 
dalam lintas sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa 
di antara lembaga penegak hukum yang ada sekarang ini, Kejaksaan 
merupakan lembaga bentukan asli bangsa Indonesia di samping 
Kepolisian (berasal dari bahasa Inggris Police) dan Mahkamah Agung. 
Pada zaman Majapahit pelaksana tugas Jaksa dikenal dengan jabatan 
Adhyaksa dan Dhyaksa sebagai pejabat kerajaan yang mewakili raja  
untuk menyelesaikan masalah peradilan. Adhyaksa yang dijabat oleh 
Gadjah Mada adalah pejabat yang ditunjuk raja sebagai penegak hukum, 
pelaksana segala peraturan raja, serta melaporkan perkara-perkara sulit 
ke pengadilan. Adhyaksa dan Dhyaksa dituntut memiliki kemahiran 
dan keahlian dalam hukum, politik, pengelolaan pemerintahan, dan 
ahli siasat untuk memberi pertimbangan-pertimbangan kepada raja 
dalam menetapkan peraturan bagi rakyatnya dan kerajaannya. Peranan 
Adhyaksa dan Dhyaksa tersebut berlaku sampai dengan masa kerajaan 
Mataram yang kemudian dikenal jabatan Jeksa dalam bahasa Jawa 
dan Jaksa dalam bahasa Sunda dan Indonesia. Kemudian pada zaman 
Hindia-Belanda, dikenal lembaga officer van justitie dan openbaar minister. 
Officer van justitie adalah lembaga penuntut umum dalam perkara pidana 
yang mempunyai tugas pokok menuntut seseorang ke pengadilan yang 
dalam melaksanakan tugasnya tersebut secara mandiri dan bebas dari 
intervensi apa pun. Sedangkan openbaar minister adalah lembaga 
pemerintahan yang merupakan bagian pemerintahan mewakili negara 
dalam mengurusi permasalahan hukum termasuk hukum perdata. 
Istilah Jaksa umumnya digunakan untuk menerjemahkan istilah officer 
van justitie karena pada kesultanan-kesultanan di Jawa, istilah tersebut 
berhubungan dengan kegiatan menuntut seseorang yang diduga 
melakukan kejahatan ke hadapan pengadilan atau mahkamah untuk 
diadili dan diambil keputusan apakah bersalah dan tidak. Istilah Jaksa 
sendiri secara resmi digunakan di masa pendudukan Jepang untuk 
menggantikan istilah officer van justitie bagi petugas yang melakukan 
penuntutan perkara di pengadilan pemerintah militer Jepang. Dalam 
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praktik penyelenggaraan peradilan di zaman Hindia Belanda, Jaksa 
tidaklah semata-mata berurusan dengan penuntutan perkara pidana 
ke pengadilan. Ketentuan-ketentuan dalam Herzeine Indonesich Reglement 
(HIR) yang diperluas dengan Regerings Reglement Staatblad Tahun 1992 
Nomor 522 menyebutkan tugas Jaksa selain sebagai officer van justitie 
juga menjadi advocaat dan landsadvocaat yakni pengacara negara yang 
mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam perkara-
perkara perdata sebagaimana disebutkan berikut ini:

Pasal 123
(1)  Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili 

oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat 
kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. 
Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang 
ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau 
jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal 
terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat 
surat gugat ini. 

(2)  Pegawai yang karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk 
Indonesia sebagai wakil negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang 
teristimewa yang sedemikian itu.

Prinsip acara berperkara menurut Herzeine Indonesich Reglement (HIR) 
memang berlainan dengan prinsip acara berperkara menurut Reglemaiit 
op de Burgerlijke Rechtsvordering yang berlaku bagi orang barat di zaman 
Hindia Belanda dahulu. Herzeine Indonesich Reglement (HIR) melihat ke 
dua belah dimaksudkan supaya menghadap sendiri (kalau dikehendaki 
barulah kedua belah pihak boleh diwakili oleh kuasa), maka menurut 
Reglemaiit op de Burgerlijke Rechtsvordering bahwa yang lain itu kedua 
belah pihak yang berperkara senantiasa diharuskan menggunakan 
bantuan seorang pengacara yang biasa disebut “procureur”, kalau mereka 
datang tanpa “procureur”, dianggap tidak datang. Pegawai Negeri yang 
menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil negara menurut 
Staatsblad 1922 Nomor 522 yang diubah dengan Staatsblad 1941 Nomor 
31 jo. Nomor 98 untuk Pengadilan Negeri adalah officer van justitie pada 
Pengadilan Negeri itu. Dengan keluarnya Undang-Undang Darurat 
Nomor 1 Tahun 1951 pegawai itu adalah Jaksa Kepala atau Jaksa. 
Kemudian pada tahun 1961, Pemerintah menetapkan Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU 15/1961, 
fungsi Kejaksaan di bidang hukum perdata tidak disebutkan secara 
eksplisit, tetapi dalam Pasal 2 ayat (4) UU 15/1961 menyebutkan:

Pasal 2
(4)  melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu 

peraturan Negara.

Walaupun telah terbit UU 15/1961, peraturan zaman Pemerintahan 
Kolonial Hindia Belanda yakni Staatsblaad 1922 Nomor 522, Staatsblaad 
1941 Nomor 44, Pasal 123 ayat (2) Het Herziene Indonesich Reglement 
(HIR) dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menjadi 
landasan hukum fungsi Kejaksaan di bidang perdata tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum. Sejak ditetapkannya UU 15/1961, terjadi 
pergeseran sistem ketatanegaraan di mana pengangkatan Jaksa Agung 
tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan diangkat langsung 
oleh Presiden. Kedudukan Jaksa Agung merupakan anggota kabinet 
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tahun 1991, 
pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan UU 
15/1961. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 5/1991 menyebutkan:

Pasal 2
(1)  Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut 

Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan.

Penegasan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dibarengi 
penegasan kewenangan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya di 
bidang pidana dan ketertiban umum juga mempunyai kewenangan di 
bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 27 ayat (2) UU 5/1991 berikut ini:

Pasal 27
(2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 
negara atau pemerintah.
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Penegasan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata tersebut merupakan 
konsekuensi logis dari aspek historis normatif kedudukan Kejaksaan 
sebagai lembaga pada masa pemerintahan Hindia Belanda yakni 
officer van justitie dan openbaar ministirie yang mewakili negara dalam 
menyelesaikan permasalahan perdata. Di samping itu, keberlakuan 
Pasal 27 ayat (2) UU 5/1991 tersebut merupakan respons atas terbitnya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 5/1986). Hadirnya 
UU 5/1986 untuk mengantisipasi berbagai masalah yang berhubungan 
dengan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara oleh 
warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan 
tersebut. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan 
atas nama negara atau pemerintah di luar pengadilan maupun di dalam 
pengadilan tata usaha negara. Pemerintah dapat menguasakan kepada 
Kejaksaan untuk mewakili pemerintah menghadapi segala gugatan tata 
usaha negara yang ditujukan kepada lembaga pemerintahan. Dalam 
rentang waktu sejak ditetapkannya UU 5/1991, Pemerintah masih 
memperkuat kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang 
dapat mewakili pemerintah untuk dalam penanganan perkara perdata 
dan tata usaha di dalam maupun di luar pengadilan dengan menetapkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Berbeda dengan UU 5/1991, pada Pasal 
2 ayat (1) dan (2) UU 16/2004 menyebutkan:

Pasal 2
(1)  Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang 

ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 
undang-undang. 

(2)  Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa nakan 
secara merdeka.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 
undang-undang yang dalam melaksanakan kekuasaan negara tersebut 
dilaksanakan secara merdeka. Merdeka dalam arti dalam melaksanakan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 
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pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Berkaitan dengan 
kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata, UU 16/2004 
mempertegas kewenangan tersebut dalam Pasal 30 ayat (2) berikut ini:

Pasal 30
(2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas 
nama negara atau pemerintah.

Kuasa khusus yang dimaksud di sini adalah pemberian kuasa (dalam 
arti kewenangan) kepada Kejaksaan oleh negara atau pemerintah guna 
melaksanakan kepentingan negara atau pemerintah di bidang perdata 
dan tata usaha negara untuk dan atas nama negara atau pemerintah 
sebagai pemberi kuasa. Adapun surat kuasa khusus bisa disubstitusikan 
menjadi surat kuasa substitusi adalah surat yang berisi pengalihan 
pemberian kuasa dari penerima surat kuasa khusus kepada Jaksa 
Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana 
tercantum dalam surat kuasa khusus. Kegiatan bantuan hukum tersebut 
dilakukan Jaksa Pengacara Negara mewakili pemberi kuasa baik 
dalam kedudukannya sebagai penggugat/pemohon, sebagai tergugat/
termohon, maupun pihak yang berkepentingan dalam pemeriksaan 
perkara. Keberadaan institusi yang mewakili dan menjadi kuasa 
pemerintah dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara 
sangat diperlukan, terutama bagi institusi negara atau pemerintah yang 
kecil dan hanya didukung dengan personalia yang terbatas jumlahnya, 
kemampuan, dan anggaran keuangannya. Pelaksanaan fungsi Kejaksaan 
di bidang perdata dan tata usaha dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda 
Perdata Dan Tata Usaha Negara sebagai salah satu organisasi Kejaksaan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 
38/2010) jo. Pasal 6 huruf g Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Nomor: PER-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik Indonesia (Perja 006/2017) berikut ini:
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Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas: 
g.  Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara adalah unsur 
pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang bertanggung 
jawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 
(vide Pasal 23 Perpres 38/2010 jo. Pasal 443 Perja 006/2017). Mengenai 
fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam 
Pasal 24 Perpres 38/2010 jo. Pasal 444 Perja 006/2017 berikut ini:

Pasal 444
(1)  Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai 

tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di 
bidang perdata dan tata usaha negara. 

(2)  Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum 
dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga 
atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, 
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha 
negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan 
kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum 
kepada masyarakat.

Penjelasan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata 
Usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan 
hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, diatur 
dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-018/A/
J.A/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung 
Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang telah dibahas pada 
subbab sebelumnya. Dengan tugas wewenang atribut yang diberikan 
dalam undang-undang, maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata 
Usaha Negara yang disebut sebagai Kantor Pengacara Negara dapat 
memberikan jasa-jasa hukum kepada institusi negara atau pemerintah 
yang memerlukan jasa hukum yang disediakan oleh Kejaksaan. Sebagai 
Kantor Pengacara Negara, jasa hukum yang disediakan sama dengan 
layaknya Kantor Pengacara Swasta pada umumnya. Perbedaannya 
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utamanya hanya pada klien di mana yang bisa dilayani oleh Kantor 
Pengacara Negara terbatas hanya institusi negara, pemerintah atau 
pejabatnya. Dari sisi kesejarahan, fungsi , dan tugas landsadvocaat sama 
dengan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata 
usaha negara sehingga Kejaksaan mengadopsi istilah landsadvocaat atau 
Pengacara Negara itu menjadi Jaksa Pengacara Negara untuk para jaksa 
yang ditugaskan bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, istilah 
Jaksa Pengacara Negara pertama kali dinormatifkan dalam Pasal 31 
ayat (1), Pasal 33 , Pasal 34 UU 31/1999 yang peruntukannya sebagai 
instrumen penegakan hukum perdata dengan fokus menyelamatkan 
kekayaan negara. 

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan normatif tersebut di 
atas, baik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Kejaksaan, belum ada yang menyatakan secara expressive 
verbis kewenangan Kejaksaan mewakili negara atau pemerintah dalam 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi. Namun, apabila kita mencermati secara ekstensif dan 
sistematis terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 maka 
Kejaksaan mewakili negara atau pemerintah dalam mengajukan 
permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. 
Penjelasannya sebagai berikut:

Untuk menjadi badan hukum partai politik, partai politik wajib 
mempunyai dan melaksanakan ketentuan atau syarat-syarat yang 
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011. Dalam 
ketentuan UU2/2008, sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mensahkan sebuah partai politik menjadi badan hukum, maka 
dilakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah partai politik itu memenuhi 
syarat-syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. Verifikasi 
menyangkut syarat-syarat berdirinya sebuah partai politik. Apabila telah 
memenuhi syarat, maka disahkanlah partai politik tersebut sebagai 
sebuah badan hukum. Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum 
berupa organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai 
salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, 
eksistensi pengakuan partai politik baru dapat diakui apabila organisasi 
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tersebut telah berbentuk badan hukum. Keputusan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memberikan kekuasaan 
atau kewenangan kepada partai politik untuk menjadi subjek hukum 
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dari sisi pendiriannya, partai 
politik didirikan oleh individu orang perorangan yang dapat dilihat 
sebagai badan hukum privat, namun demikian partai politik memiliki 
tujuan kepentingan yang bukan bersifat privat melainkan publik, 
terutama kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan 
rakyat. Oleh karena itu, partai politik disebut sebagai badan hukum 
public, walaupun di sisi lain partai politik dapat memainkan peranannya 
sebagai badan huku privat, apabila kegiatan tersebut bersinggungan 
dengan lalu lintas keperdataan. Sama halnya dengan badan hukum privat 
yang memperoleh status badan hukum dari negara, maka pengesahan 
partai politik sebagai badan hukum partai politik oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan hukum perdata.

Sebagai jabatan yang mengesahkan partai politik sebagai badan 
hukum partai politik, jabatan menteri diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 
(selanjutnya disebut UU 39/2008) berikut ini:

Pasal 1
1.  Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat 

pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
2.  Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden 

yang memimpin Kementerian. 
3.  Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian 
negara untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. 
Salah satu bidang kementerian yang menjadi urusan menteri adalah 
hukum dan hak asasi manusia yang dijabat oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. Dasar pembentukan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
yang menyebutkan sebagai berikut:
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Pasal 1
(1)  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 
(2)  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri. 

Pasal 2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan demikian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan 
pembantu presiden yang memimpin kementerian negara untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan 
pejabat tata usaha negara sedangkan Kementerian Hak Asasi Manusia 
merupakan badan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 1 angka 2 UU 5/1986 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004) berikut ini:

Pasal 1
2.  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Sehingga, sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia, keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian atau Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan keputusan badan atau 
pejabat tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 
3 UU 5/1986 jo. UU 9/2004 berikut ini:

Pasal 1
3.  Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi 
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
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Perkara Tata Usaha Negara adalah perkara yang proses penyele-
saiannya diatur dalam Hukum Tata Usaha Negara. Di dalam ilmu 
hukum, Hukum Tata Usaha Negara merupakan bagian dari hukum 
administrasi negara, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama 
administratif law. Hukum administrasi adalah cabang hukum yang 
mengatur kegiatan instansi administratif dari pemerintah. Kegiatan 
instansi pemerintah dapat meliputi pembuatan peraturan, pemeriksaan, 
atau penerapan agenda pengaturan tertentu. Berdasarkan ketentuan 
UU 5/1986 jo. UU 9/2004, hukum tata usaha negara adalah bagian 
dari hukum administrasi negara, karena hukum tata usaha negara 
tidak berhubungan dengan seluruh aspek hukum administrasi negara, 
melainkan hanya berhubungan dengan keputusan yang diterbitkan oleh 
badan atau pejabat tata usaha negara. Ketentuan hukum administrasi 
terkandung dalam berbagai ketentuan hukum. Sekalipun demikian, ada 
Undang-Undang Administrasi Negara yang berlaku bagi pembuatan 
keputusan administrasi dan perbaikan judisial atas keputusan tersebut 
oleh pengadilan. Atas dasar Undang-Undang Administrasi Negara 
tersebut, warga negara dapat menggugat keputusan (besluit) yang 
dibuat oleh badan publik (bestuutsorgan) dalam pemerintahan dan 
memohon perbaikan judicial atas putusan tersebut di pengadilan, jika 
tidak berhasil. 

Perkara pembubaran partai politik merupakan perkara di mana 
pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke 
Mahkamah Konstitusi dengan cara membubarkan dan membatalkan 
status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran 
sebagaimana disebutkan dalam beberapa ketentuan dalam UU 23/2004 
dan PMK 12/2008 berikut ini:

Pasal 73 UU 23/2004
(1)  Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada 
Pemerintah. 

(2)  Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.
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Pasal 10 PMK 12/2008
(1)  Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan: 

a.  mengabulkan permohonan pemohon; 
b.  menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum 

partai politik yang dimohonkan pembubaran; 
c.  memerintahkan kepada Pemerintah untuk: 

1.  menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada 
Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
kerja sejak putusan Mahkamah diterima; 

2.  mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara 
Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
putusan diterima.

Membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik 
bermakna pemerintah memohon kepada Mahkamah agar pemerintah 
menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada 
pemerintah dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. Menghapuskan partai politik dari daftar pemerintah berarti 
membatalkan keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia yang mengesahkan partai politik sebagai badan hukum 
partai politik. Dengan demikian, yang diajukan pembatalan dalam 
perkara permohonan pembubaran partai politik adalah pembatalan 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan 
partai politik sebagai badan hukum partai politik. Sebagaimana diuraikan 
di atas, menurut ilmu hukum, perkara ini merupakan bagian dari perkara 
yang diatur oleh rezim hukum administrasi negara. Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan partai politik sebagai 
badan hukum partai politik termasuk keputusan tata usaha negara yang 
dikecualikan dalam UU 5/1986 jo. UU 9/2004 sebagai berikut: 

Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut 
Undang-Undang ini:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat 

umum;
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3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum 
pidana;

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional 
Indonesia;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah 
mengenai hasil pemilihan umum.

Hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia mengakui bahwa 
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan 
partai politik sebagai badan hukum partai politik merupakan Keputusan 
Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang sama 
halnya dengan badan hukum privat yang mekanisme pembatalannya 
bukan di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara 
melainkan di Peradilan Tata Negara yakni Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas maka Keputusan Tata 
Usaha Negara merupakan embrio dari Keputusan Menteri Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan partai politik sebagai 
badan hukum partai politik yang kemudian menjadi objek pembatalan 
dalam permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi 
sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 Kejaksaan dengan 
surat kuasa khusus dapat mewakili pemerintah beracara di Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana digambarkan dalam flow chart di bawah ini.DUMMY
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PEJABAT TUN 

KEPUTUSAN TUN  BADAN HUKUM 
PARTAI POLITIK

MENKUMHAM 

PEMBATALAN KEJAKSAAN RI 
(PEMERINTAH) 

GAMBAR 4  Pembatalan Status Badan Hukum Partai Politik
Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Kejaksaan

Legal reasoning tersebut juga diperkuat dengan penegasan secara 
normatif oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Pasal 3 ayat (1) 
PMK 12/2008 yang menyatakan pemohon dalam perkara pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah yang dapat 
diwakili oleh Jaksa Agung. Menurut Pan Mohammad Faiz, S.H., MCL., 
Ph.D. selaku peneliti pada Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 
bahwa “pembuktian perkara pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi harus didahului putusan pengadilan yang diawali melalui mekanisme 
penyidikan terlebih dahulu dan dalam kebiasaannya yang mewakili pemerintah 
dalam beracara di Mahkamah Konstitusi adalah Kejaksaan sebagai lembaga 
pemerintahan yang merupakan bagian dari pemerintah”. Secara empirik, 
Kejaksaan mewakili lembaga negara maupun pemerintah sudah terjadi 
pada sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi baik itu perkara pengujian 
undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, aggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, serta sengketa kewenangan lembaga. 

Organisasi Kejaksaan yang mempunyai tugas dan fungsi di 
bidang tata usaha negara adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata 
Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara. Sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya, Jaksa Pengacara adalah yang berdasarkan 
surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum 
atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, 

DUMMY



Bab 7 | Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah 327

tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan 
tata usaha negara. Dalam hubungannya dengan perkara pembubaran 
partai politik, maka pengajuan permohonan pembubaran partai politik 
merupakan bagian dari kegiatan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara 
Negara. Bantuan hukum yang dimaksud adalah tugas Jaksa Pengacara 
Negara dalam perkara pembubaran partai politik mewakili pemerintah 
berdasarkan surat kuasa khusus sebagai pemohon pembubaran partai 
politik. Profesi Jaksa sebagai Pengacara Negara bukanlah antinomi 
dengan profesi pengacara dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 
18/2003) karena terdapat pengecualian tersendiri secara expressive 
verbis ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004. Lagipula, 
keberadaan Jaksa Pengacara Negara sebagai penegak hukum diakui 
dan telah lama digunakan dalam lintas sejarah penegakan hukum 
pada zaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini melalui Pasal 32 
ayat (1) UU 31/1999 dan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004. Pengakuan 
historis normatif tersebut merupakan legitimasi keberadaan Kejaksaan 
melalui Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus untuk bertindak 
mewakili negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha 
negara termasuk sebagai wakil pemerintah untuk bertindak sebagai 
pemohon dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik 
di Mahkamah Konstitusi.

e. Mekanisme Pelaksanaan bantuan hukum oleh jaksa 
Pengacara negara Dalam Perkara Pembubaran Partai 
Politik di Mahkamah Konstitusi republik indonesia

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis terhadap Direktur Tata 
Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha 
Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia yakni Bapak Dr. Johanis 
Tanak, S.H., M.H. menyatakan bahwa “sampai saat ini Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia belum memiliki petunjuk pelaksanaan bantuan hukum 
dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi namun 
untuk bantuan hukum dalam perkara sengketa pemilihan umum, sengketa 
kewenangan lembaga negara, serta uji materiil Undang-Undang terhadap UUD 
1945 telah memiliki petunjuk teknis sebagaimana termaktub dalam PERJA 
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DATUN, UU 23/2004 jo. Peraturan MK 12/2008, serta UU 2/2008”. Hal 
tersebut disebabkan, belum adanya partai politik yang dinyatakan 
dapat dibubarkan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hemat penulis, untuk memperkuat kewenangan Kejaksaan 
RI dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi 
maka pembuatan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Partai Politik 
di Mahkamah Konstitusi RI harus segera dilakukan. Dalam perspektif 
hukum responsif, masifnya perbuatan korupsi dibarengi perbuatan 
pencucian uang hasil tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota 
partai politik dan terakhir pada saat pemilihan umum presiden dan 
wakil presiden tahun 2019 adanya upaya makar terhadap lembaga 
negara, menimbulkan opini masyarakat bahwa partai politik tersebut 
harus dibubarkan, serta dikodifikasikannya UU 22/2004, Peraturan MK 
12/2008 mengharuskan Kejaksaan RI mereponsif fakta-fakta empirik 
tersebut. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik 
di Mahkamah Konstitusi RI merupakan proses penguatan kewenangan 
Kejaksaan RI. Dalam perspektif hukum progresif, penguatan 
kewenangan Kejaksaan RI melalui pembuatan Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum 
Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi 
RI merupakan manifestasi penyempurnaan peraturan (rules) secara 
internal Kejaksaan RI yang menjadi pedoman perilaku (behaviour) bagi 
Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Pemerintah melalui surat kuasa 
khusus (substitusi) dari Presiden sebagai legal standing pemohon dalam 
perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. 

Merespons realitas hukum tersebut menggungah kesadaran 
intelektual dan moralitas penulis dengan merancang Peraturan Jaksa 
Agung Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Hukum Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah 
Konstitusi RI yang pelaksanaannya sebagai berikut.

Partai politik adalah partai politik bersifat nasional dan partai 
politik lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.416 Partai 

416Vide Pasal 1 angka 3 Peraturan MK 12/2008.
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politik nasional adalah partai politik yang keberadaannya bersifat 
nasional di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana 
yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang partai 
politik.417 Sedangkan partai politik lokal adalah partai politik yang 
keberadaannya bersifat lokal di suatu wilayah negara Republik Indonesia 
sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.418 

Secara positivis, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
memutus pembubaran partai politik.419 

Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila: a) ideologi, 
asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) kegiatan 
partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945,420 serta menganut dan mengembangkan serta menyebarkan 
ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.421 Dalam 
peradilan pembubaran partai politik, pemohon adalah pemerintah.422 
Pemerintahlah yang mengajukan permohohan yakni permintaan yang 
diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai 
pembubaran partai politik.423 Pemohon adalah pemerintah yang dapat 
diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh 
Presiden.424 Sedangkan Termohon adalah partai politik yang diwakili 
oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.425 
Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.426 
Dalam hal ini pemerintah melalui Presiden memberikan surat kuasa 
khusus dengan hak substitusi kepada Jaksa Agung untuk mendapatkan 

417Vide Pasal 1 angka 4 Peraturan MK 12/2008.
418Vide Pasal 1 angka 5 Peraturan MK 12/2008.
419Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 24/2003.
420Vide Pasal 2 Peraturan MK 12/2008.
421Vide Pasal 40 ayat (5) UU 2/2008.
422Vide Pasal 68 ayat (1) UU 24/2003.
423Vide Pasal 1 angka 3 huruf c UU 24/2003.
424Vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK 12/2008.
425Vide Pasal 3 ayat (2) Peraturan MK 12/2008.
426Vide Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK 12/2008.
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bantuan hukum mewakili pemerintah dalam peradilan pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi. Surat kuasa khusus dengan hal 
substitusi tersebut melingkupi mewakili Presiden dalam pengajuan 
permohonan pembubaran partai politik sampai dengan pelaksanaan 
putusan Mahkamah Kosntitusi. Melalui surat kuasa khusus substitusi 
Jaksa Agung dapat memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk 
melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum mewakili pemerintah 
atau Presiden dan Jaksa Agung dalam peradilan pembubaran partai 
politik di Mahkamah Konstitusi. Terhadap setiap permohonan Bantuan 
Hukum, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Jaksa Pengacara Negara, yang 
ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk 
menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Jaksa 
Pengacara Negara serta untuk mengantisipasi adanya benturan 
kepentingan (conflict of interest) dengan bidang lain disertai analisis 
SWOT terhadap kasus/perkara pembubaran partai politik, sesuai 
dengan formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. 
Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat 
diberikan Bantuan Hukum, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara 
melakukan Bantuan Hukum sesuai prosedur yang berlaku. Bantuan 
Hukum terhadap peradilan pembubaran partai politik penting, Pimpinan 
Satuan Kerja yang akan melaksanakan Bantuan Hukum wajib 
melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara. Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan 
ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam 
proses Bantuan Hukum.427 Jaksa Pengacara Negara mewakili Pemerintah 
dalam peradilan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. 
Pemerintah melalui Presiden menyampaikan permohonan bantuan 
hukum secara tertulis dengan melampirkan: (1) Surat Kuasa Khusus 
dengan Hak Substitusi kepada Kejaksaan sesuai dengan kesetaraan 
dalam jabatan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan 
dan tingkat kesulitannya; (2) Bahan-bahan yang essensial antara lain: 
surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para 
pihak, petunjuk, dan alat-alat bukti lainnya, peraturan perundang-
undangan dan lain-lain yang diperlukan terkait materi perkara; kepada 

427Vide Lampiran PERJA DATUN, hlm. 30-31.
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kepada Jaksa Agung. Pada prinsipnya semua permohonan Bantuan 
Hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima 
kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan 
pribadi. Untuk melaksanakan Bantuan Hukum yang dimohonkan oleh 
Negara atau Pemerintah melalui Presiden, diterbitkan Surat Kuasa 
Substitusi oleh: Jaksa Agung kepada Jaksa Pengacara Negara pada 
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri atau Cabang 
Kejaksaan Negeri. Apabila diperlukan, Penerbitan Surat Kuasa Khusus 
Substitusi dapat dilengkapi dengan Surat Perintah dari Pimpinan Satuan 
Kerja.428 Setelah Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan 
pemerintah dan sependapat untuk mengajukan perkara pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan pembubaran 
partai politik diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh 
pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.429 Permohonan 
ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) 
rangkap.430 Permohonan sekurang-kurangnya memuat: a) identitas 
lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa 
khusus untuk itu; b) uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, 
program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran 
yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;431 serta c) alat-alat bukti yang 
mendukung permohonan.432 Panitera memeriksa kelengkapan 
permohonan.433 Permohonan yang belum memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi oleh pemohon 
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan tersebut diterima oleh 
pemohon.434 Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam 
Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).435 Panitera mengirimkan 
satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon 

428Ibid., hlm. 31-33.
429Vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK 12/2008.
430Vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK 12/2008.
431Vide Pasal 68 ayat (2) UU 24/2003.
432Vide Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK 12/2008.
433Vide Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK 12/2008.
434Vide Pasal 69 UU 24/2003 jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK 12/2008.
435Vide Pasal 5 ayat (3) Peraturan MK 12/2008.
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disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan 
pemohon.436 Tanggapan tertulis termohon dibuat dalam 12 (dua belas) 
rangkap dan ditandatangani oleh termohon atau kuasanya, serta sudah 
harus diterima oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang 
pertama dimulai.437 Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).438 Penetapan hari sidang pertama 
diberitahukan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan 
diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan 
pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus untuk 
itu.439 Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka 
untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang 
hakim Konstitusi.440 Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Ketua Mahkamah.441 Ketentuan tentang pimpinan sidang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.442 
Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 
memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib 
memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau 
memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari.443 Persidangan selanjutnya ditentukan oleh 
Ketua Sidang.444 Dalam persidangan pemohon dan termohon diberikan 
kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya, baik secara 
lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi bukti-bukti.445 Alat-alat bukti 
yang diajukan para pihak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan 
saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat-alat 
bukti lainnya.446 Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan 

436Vide Pasal 5 ayat (4) Peraturan MK 12/2008.
437Vide Pasal 5 ayat (5) Peraturan MK 12/2008.
438Vide Pasal 6 ayat (1) Peraturan MK 12/2008.
439Vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK 12/2008.
440Vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan MK 12/2008.
441Vide Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK 12/2008.
442Vide Pasal 7 ayat (3) Peraturan MK 12/2008.
443Vide Pasal 7 ayat (4) Peraturan MK 12/2008.
444Vide Pasal 7 ayat (5) Peraturan MK 12/2008.
445Vide Pasal 7 ayat (6) Peraturan MK 12/2008.
446Vide Pasal 7 ayat (7) Peraturan MK 12/2008.
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untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua 
Mahkamah dipandang cukup.447 Rapat Permusyawaratan Hakim 
dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya 
dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi.448 Pengambilan 
keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara 
musyawarah untuk mufakat.449 Dalam hal musyawarah tidak mencapai 
mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.450 Dalam hal 
putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, suara terakhir 
Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.451 Putusan yang 
telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam 
Sidang Pleno terbuka untuk umum.452 Putusan Mahkamah tentang 
permohonan pembubaran partai politik dilakukan dalam jangka waktu 
paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan dicatat 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.453 Amar putusan Mahkamah 
dapat menyatakan: a) permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 
verklaard) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 
3 dan Pasal 4;454 b) permohonan dikabulkan apabila permohonan 
beralasan;455 c) permohonan ditolak apabila permohonan tidak 
beralasan456.457 Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan: a) 
mengabulkan permohonan pemohon; b) menyatakan membubarkan 
dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan 
pembubaran; c) memerintahkan kepada pemerintah untuk: 1) 
menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada 
pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
putusan Mahkamah diterima;458 2) mengumumkan putusan Mahkamah 
dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) 

447Vide Pasal 8 ayat (1) Peraturan MK 12/2008.
448Vide Pasal 8 ayat (2) Peraturan MK 12/2008.
449Vide Pasal 8 ayat (3) Peraturan MK 12/2008.
450Vide Pasal 8 ayat (4) Peraturan MK 12/2008.
451Vide Pasal 8 ayat (5) Peraturan MK 12/2008.
452Vide Pasal 9 ayat (1) Peraturan MK 12/2008.
453Vide Pasal 71 UU 24/2003 jo. Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK 12/2008.
454Vide Pasal 70 ayat (1) UU 24/2003.
455Vide Pasal 70 ayat (2) UU 24/2003.
456Vide Pasal 70 ayat (3) UU 24/2003.
457Vide Pasal 9 ayat (3) Peraturan MK 12/2008.
458Vide Pasal 73 ayat (1) UU 24/2003.
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hari sejak putusan diterima.459 Terhadap akibat hukum putusan 
Mahkamah yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang antara lain berkaitan dengan: a) pelarangan hak 
hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di 
seluruh Indonesia; b) pemberhentian seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal 
dari partai politik yang dibubarkan; c) pelarangan terhadap mantan 
pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan 
politik; d) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik 
yang dibubarkan.460 Putusan Mahkamah tentang pembubaran partai 
politik disampaikan kepada pemerintah yang diwakili oleh Jaksa 
Pengacara Negara sebagai pemohon, termohon,461 Komisi Pemilihan 
Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian 
Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung.462 

Oleh karena substansi Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi 
dari Presiden kepada Jaksa Agung meliputi untuk bertindak sebagai 
legal standing pemohon, sampai kepada pelaksanaan putusan Mahkamah 
Konstitusi maka terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 
yang mengabulkan permohonan pembubaran partai politik dilaksanakan 
oleh Jaksa Pengacara Negara atas nama Presiden untuk melaksanaan 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi: a) membubarkan 
dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan 
pembubaran; b) menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari 
daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
kerja sejak putusan Mahkamah diterima; c) mengumumkan putusan 
Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 
(empat belas) hari sejak putusan diterima; d) pelarangan hak hidup 
partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh 
Indonesia; e) pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai 
politik yang dibubarkan; f) pelarangan terhadap mantan pengurus 

459Vide Pasal 73 ayat (2) UU 24/2003 jo. Pasal 45 UU 2/2008 jo. Pasal 10 ayat 
(1) huruf a, b, c Peraturan MK 12/2008.

460Vide Pasal 10 ayat (2) huruf a, b, c, d Peraturan MK 12/2008.
461Vide Pasal 72 UU 24/2003.
462Vide Pasal 11 Peraturan MK 12/2008.
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partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; 
serta g) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik 
yang dibubarkan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang 
mengabulkan permohonan pembubaran partai politik tersebut sangat 
proporsional dengan kewenangan Jaksa Eksekutor atau sebagai lembaga 
yang mewakili negara dalam pelaksanaan putusan kekuasaan yudisial, 
serta Jaksa Pemulihat Aset yang bertugas mengambilalih kekayaan partai 
politik yang dibubarkan untuk negara.

Berikut flow chart mekanisme pelaksanaan kewenangan Kejaksaan 
dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINDAK PIDANA  UUD 1945 

MAHKAMAH 
KONSTITUSI 

DISSOLUTION  NOT DISSOLUTION 

KEJAKSAAN 
JAKSA AGUNG/JPN  

PRESIDEN RI 

JAKSA EKSEKUTOR DAN JAKSA 
PEMULIHAN ASET 

SURAT KUASA KHUSUS DENGAN HAK SUBSTITUSI NEGARA 

GAMBAR 5  Mekanisme Penanganan Perkara Pembubaran Partai Politik di 
Mahkamah Konstitusi Oleh Kejaksaan

Pemberhentian seluruh anggota DPR & DPRD dari partai politik 
tidak berlaku bagi presiden dan wakil presiden yang diusung partai 
politik yang dibubarkan karena berdasarkan UUD NRI 1945 telah 
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diatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden di 
mana begitu pasangan calon presiden dan wakil presiden terdaftar di 
Komisi Pemilihan Umum, pada saat itu menjadi subjek hukum terpisah 
dengan partai politik. Berbeda dengan anggota DPR dan DPRD yang 
mewakili partai politik (pejabat politik), presiden dan wakil presiden 
adalah pejabat publik.

Pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara 
pembubaran partai politik meresponsif keberlakukan PERJA DATUN, 
UU MK, Peraturan MK Tentang Pedoman Pembubaran Partai Politik, 
serta UU Parpol. Berikut flow chart tindak responsif diharuskannya 
pembuatan Rancangan Peraturan Jaksa Agung Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik 
Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana terlampir 
dalam kertas kerja perorangan ini sekaligus sebagai sebuah kebijakan 
progresif dalam memperkuat kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi:
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GAMBAR 6  Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Sebagai Kebijakan Progresif dan Responsif

Keberlakuan Peraturan Jaksa Agung dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan adalah sebagai Verordnung En Autonome Satzung atau 
peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. PERJA sebagai verordnung 
en autonome satzung merupakan aturan yang lahir dari hasil kebijaksan 
responsive terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya 
yakni staatsfundamentalnorm (Pancasila dan Pembukaan UUD RI tahun 
1945), staatsgrundgesetz (Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan 
Konvensi Ketatanegaraan), serta Formell gesetz (undang-undang). Sebagai 
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verordnung en autonome satzung, PERJA berfungsi sebagai peraturan 
kebijakan (beleidsregel) dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan 
yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan 
fungsi pengendalian kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam 
ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan berupa administrasi, 
nasihat, pengawasan, dan penuntutan.463 PERJA digunakan Jaksa Agung 
sebagai aturan pelaksana dari peraturan pemerintah. PERJA merupakan 
aturan yang setingkat dengan Peraturan Menteri karena Jaksa Agung 
merupakan jabatan yang setingkat dengan Menteri yang bertanggung 
jawab kepada presiden. Dengan demikian, PERJA dapat digolongkan 
sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum 
mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 
Republik Indoesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Jaksa Agung Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pembubaran 
Partai Politik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan 
proses penguatan terhadap kewenangan Kejaksaan RI sebagai satu-
satunya legal standing pemohon yang dapat mewakili pemerintah 
melalui surat kuasa (khusus) dari presiden. Kewenangan pembubaran 
partai politik merupakan kewenangan eksklusif yang secara mandataris 
diberikan oleh Presiden kepada Jaksa Agung. Keberlakuan Peraturan 
Jaksa Agung merupakan proses penguatan terhadap kewenangan 
integratif tersebut.

463Vide Pasal 35 huruf a UU 16/2004.
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Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara 
mengenai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Subjek 
hukum yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi 
pidana, tergantung apakah subjek hukum tersebut dapat dimintakan 
pertanggungjawabn pidana ataukah tidak. Sebaliknya, subjek hukum 
yang dapat dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan 
pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Ketentuan Pasal 
37 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana menyatakan pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi 
terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk 
dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana.464 
Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. 
Sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder 
schuld atau keine strafe ohne schuld atau actus non facit reum nisi mens sit 
rea atau actus reus mens rea, maka tidak ada seorang pun yang dihukum 
kecuali ia berbuat salah. Kesalahan dalam arti pidana bahwa perbuatan 
tersebut dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh subjek hukum 
yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pembenar yang 

464Anonim, 2017, Perkembangan Pembahasan RUU KUHP (Rancangan Undang-
Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bagian Rancangan Pertimbangan 
Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Jaksa Agung Muda Pembinaan 
Kejaksaan Agung, Jakarta, hlm. 11.

8 Pertanggungjawaban PiDana 
Dan Pertanggungjawaban 
huKuM PeMbubaran Partai 
PolitiK sebagai baDan huKuM 
Di MahKaMah Konstitusi oleh 
KejaKsaan
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menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan alasan pemaaf 
yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.

a. Kasus-Kasus Pembubaran Partai Politik
Sejarah pembubaran terhadap partai politik telah dialami baik di 
Indonesia maupun di beberapa negara. Kasus-kasus yang terkait 
dengan pembubaran partai politik di Indonesia meliputi pembubaran 
Partai Masyumi, Partai Sosial Indonesia (PSI), Partai Syarikat Islam 
Indonesia (PSII), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Rakyat Nasional 
(PRN), Partai Komunis Indonesia (PKI), gugatan pembubaran Partai 
Golongan Karya, sedangkan di beberapa negara meliputi pembubaran 
Socialist Reich Party tahun 1952, Communist Party of Germany tahun 1956 
di Jerman, Halkin Emek Partisi tahun 1993 dan Refah Party tahun 1998 
di Turki; serta Partai Thai Rak Thai, Pattana Chart Thai, Phaen Din Thai 
tahun 2006 di Thailand.

1. Pembubaran Partai Politik Dalam sejarah Ketatanegaraan 
indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, praktik pembubaran partai 
politik telah terjadi beberapa kali. Berikut penjabarannya.

a.  era orde lama

Pembubaran partai politik pertama kali dilakukan terhadap partai 
politik Masjumi dengan Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 
1960 dan terhadap Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Keputusan 
Presiden Nomor 201 Tahun 1960 yang masing-masing menyatakan 
“membubarkan partai politik Masjumi, Partai Sosialis Indonesia termasuk 
bagian-bagian/tjabang-tjabang/rangting-rantingnja di seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia.” Adapun alasan Presiden membubarkan partai politik 
Masjumi dan PSI dituangkan dalam Konsideran Keppres Nomor 200 
Tahun 1960 dan Konsideran Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang 
menyatakan “bahwa untuk kepentingan keselamatan Negara dan Bangsa, perlu 
membubarkan partai politik Masjumi, PSI, oleh karena organisasi (partai) itu 
melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinja turut serta dalam 
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pemberontakan apa jang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik 
Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah djelas memberikan 
bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak resmi 
menjalankan perbuatan anggauta-anggauta pimpinan tersebut.”465 Pembubaran 
partai politik dilanjutnya oleh Presiden melalui Keputusan Presiden 
Nomor  29 Tahun 1961 yang menolak pengakuan atas Partai Syarikat 
Islam Indonesia (PSII), Partai Rakyat Indonesia (PRI), dan Partai Rakyat 
Nasional (PRN).466 

Pembubaran partai politik pada masa Orde Lama didasarkan pada 
alasan subjektif dari otoritas penguasa. Kegiatan-kegiatan partai politik 
yang berusaha merusak usaha revolusi atau usaha mempertahankan 
kemerdekaan Negara Indonesia menjadi alasan subjektif dari otoritas 
penguasa yang berperspektif hal tersebut dilakukan sebagai usaha 
mempertahankan revolusi bangsa yang telah dibangun. 

b. orde baru

Selanjutnya pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui 
Keputusan Presiden Nomor: 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang 
ditandatangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden berdasarkan 
Surat Perintah 11 Maret yang kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan 
MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis 
Indonesia, Pernyataan Sebagai Anggota Organisasi Terlarang di Seluruh 
Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan 
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan 
Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.467 

Tidak berbeda dengan Orde Lama, pembubaran PKI pada masa 
Orde Baru juga merupakan subjektivitas otoritas dari pihak penguasa 
yang menggangap bahwa ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme 
merupakan ajaran yang dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa 
yakni Pancasila.

465Jimly Asshiddiqie, 2005, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, 
dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 181.

466Abdul Mukthie Fajar, Op.Cit., hlm. 202.
467Ibid.
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c. orde reformasi

Pada masa reformasi, terdapat dua gugatan yang meminta pembubaran 
Partai Golkar, yaitu Perkara No. 01.G/WPP/2000 dan Perkara No. 
02.G/WPP/2001. Gugatan pertama yang meminta pembubaran Partai 
Golkar diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan beberapa 
penggugat lain kepada Mahkamah Agung yang diregistrasi dengan 
perkara No. 01.G/WPP/2000. Gugatan ini diajukan oleh pihak yang 
sama dengan Perkara No. 521/PDT.G/1999/PN.JAK.PST yang meminta 
agar Partai Golkar didiskualifikasi dan dicabut haknya untuk mengikuti 
Pemilu 2004.468

Penggugat meminta agar membekukan atau membubarkan Partai 
Golkar atau setidak-tidaknya mencabut hak Partai Golkar ikut dalam 
Pemilu 1999 degan segala akibatnya termasuk menyatakan hasil suara 
dan kursi yang diperolhenya tidak sah dan dibatalkan. Hal itu karena 
Partai Golkar dinilai telah melanggar UU Parpol, khususnya Pasal 14 
ayat (1) dan (2) tentang batas maksimal sumbangan yang dapat diterima 
partai politik dan Pasal 9 huruf c yang mengatur kewajiban partai politik 
menyukseskan penyelenggaraan Pemilu secara demokratis, jujur dan 
adil. Pelanggaran yang didalilkan dilakukan oleh Partai Golkar oleh 
para penggugat adalah telah menerima sumbangan sebesar 15 miliar 
rupiah dari dana kasus Bank Bali. Selain itu, Partai Golkar juga dituduh 
melakukan money politic, melakukan tindakan paksaan dan tekanan 
psikologis untuk memengaruhi pemilih, menyalahgunakan dana Jejaring 
Pengaman Sosial (JPS), mencuri start kampanye, dan pelanggaran 
lainnya. Majelis hakim yang menyidankan kasus tersebut adalah 
H. German Hoediarto, H.P. Panggabean, H. Usman Karim, Ahmad 
Syamsudin, dan O.K. Joesli. Putusan dibacakan pada tanggal 13 Maret 
2000. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa perkara ini berkaitan 
dengan perkara No. 521/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. Untuk mencegah 
terjadinya putusan yang bertentangan, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa perkara No. 01.G/WPP/2000 belum waktunya diajukan ke 
Mahkamah Agung sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.469 

468O.C. Kaligis & Associates, 2001, Partai Golkar Digugat, Otto Cornelis Kaligis, 
Jakarta, hlm. 3-184.

469Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU 2/1999 yang 
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Walaupun demikian, dalam amar putusannya Mahkamah Agung 
juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili 
perkara tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pada tahun 2001, tuntutan Pembubaran Partai Golkar yang 
dianggap sebagai kekuatan Orde Baru dan menghambat proses reformasi 
semakin meningkat. Tuntutan-tuntutan tersebut disampaikan melalui 
berbagai demonstrasi oleh unsur-unsur mahasiswa dan masyarakat. 
Tuntutan tersebut kemudian mengerucut kepada langkah hukum berupa 
gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Agung.470

Pihak yang mengajukan gugatan adalah Pijar Indonesia mewakili 
sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti-Orde Baru, antara 
lain Rakyat Bergerak yang dipimpin Sri Bintang Pamungkas, Paguyuban 
Korban Orde Baru, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Front Indonesia 
Semesta, dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri Korban 
Rezim Orde Baru.471 

Gugatan diajukan pada Mahkamah Agung dengan Perkara No. 
02.G/WPP/2001.

Para penggugat mengajukan gugatan agar Partai Golkar dibekukan 
dan dibubarkan, atau dicabut haknya (didiskualifikasi) untuk mengikuti 
Pemilihan Umum karena menerima sumbangan melebihi ketentuan 
undang-undang.472 Hal ini masih terkait dengan perkara sebelumnya 
yaitu dana Partai Golkar yang diduga dari kasus Bank Bali. Ketentuan 
yang didalilkan dilanggar diantaranya adalah sumbangan yang boleh 
diterima parpol sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang 
Partai Politik adalah Rp15.000.000,- dari sumbangan perorangan dan 

menyatakan bahwa pelaksanaan weweang MA membekukan atau membubarkan 
partai politik adalah setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan 
Pengurus Partai Politik dan setelah melalui proses peradilan.

470http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/02/25/0044.htm., “Usulan 
Pembubaran Golkar Sebaiknya Lewa MA, Harian Kompas, Senin, 26 Februari 
2001”, diakses tanggal 19 Oktober 2017.

471http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/02/national/gugat07.htm., 
“Gugatan Pembubaran Partai Golkar Disidangkan, Kompas, Sabtu 2 Juni 2001”, 
diakses tanggal 19 Oktober 2017.

472http://www.hamline.edu/apakabar/barisdara/2001/07/31/0036.html, 
“Akhirnya, MA Tolak Bekukan Golkar, Harian Duta Masyarakat, 31 Juli 2001”, 
diakses tanggal 19 Oktober 2017.

DUMMY



Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah344

Rp150.000.000,- dari perusahaan atau badan dalam waktu satu tahun. 
Tetapi, sesuai laporan Pricewaterhouse Coopers (PwC), Partai Golkar 
menerima dana Rp15.000.000.000,- dari kasus Bank Bali melalui Arung 
Gauk Jarre.473

Dana kepada Partai Golkar tersebut dikatakan oleh penggugat 
disalurkan melalui anggota DPR yang mewakili Golkar, seperti Didi 
F. Korompis, Freddy Latumahina, Enggartiasto Lukito, dan Marimutu 
Manimaren. Selain itu, Partai Golkar juga menerima sumbangan dari 
AA Baramuli sebesar Rp1.000.000.000,- yang diterima pengurus Golkar 
di Sulawesi Selatan dan dana dari Badan Urusan Logistik (Bulog) 
sebesar Rp90.000.000.000,-. Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan 
fakta tersebut majelis hakim selayaknya menyatakan Partai Golkar 
telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 1999. Untuk itu Majelis Hakim 
diminta mencabut hak Partai Golkar mengikuti Pemilu 2004. Selain 
itu, dengan alasan menerima dana Rp90.000.000.000,- dari Bulog dan 
dana Rp15.000.000.000,- dari kasus Bank Bali, menunjukkan Partai 
Golkar tidak adil dan tidak jujur pada proses pemenangan Pemilu 1999, 
penggugat meminta MA memutuskan Partai Golkar melanggar Pasal 
9 huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Oleh karena itu, 
MA diminta membubarkan atau setidak-tidaknya membekukan Partai 
Golkar.474

Terhadap gugatan tersebut, Partai Golkar menyatakan bahwa 
gugatan tersebut telah kadaluarsa sesuai dengan Peraturan MA Nomor 
2 Tahun 1999 yang memberikan batasan pengaduan terkait dengan 
laporan keuangan Partai Politik 15 hari sebelum dan 30 sesudah 
Pemilihan Umum.475 Selain itu Partai Golkar juga mengajukan gugatan 
balik dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000.000,-. 
Namun demikian, Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan 
tanpa menjatuhkan putusan sela dan memasuki pemeriksaan pokok 
perkara. Terkait dengan masa kadaluarsa, ketentuan tersebut hanya 
berlaku bagi laporan keuangan yang berhubungan dengan dana 

473Gugatan Pembubaran Partai Golkar Disidangkan, Op. Cit.
474Ibid.
475Vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pengawasan Partai Politik Oleh Mahkamah Agung.
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kampanye, dan bukan laporan keuangan secara keseluruhan seperti 
yang dimaksud oleh penggugat. Gugatan tersebut diputuskan pada 31 
Juli 2001 oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Asma Samik sebagai 
hakim ketua dan para hakim anggota adalah Tjung Abdul Mutallip, 
Abdul Rahman Saleh, Artidjo Alkostar, dan Muhammad Laica Marzuki. 
Putusan Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan membekukan 
atau membubarkan Partai Golkar karena tidak cukup bukti yang 
menunjukkan bahwa Partai Golkar telah melanggar batasan dan aturan 
pendanaan pemilihan umum.476

Bukti yang diajukan sebagian besar adalah fotokopi surat dan kliping 
berita yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai 
alat bukti surat. Bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat tidak 
memiliki kekuatan untuk mendukung gugatan dan baru merupakan 
bukti awal yang perlu pembuktian lebih lanjut.477

Gugatan pembekuan atau pembubaran Partai Golkar tersebut 
tidak sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1999. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 secara 
tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat membekukan atau 
membubarkan suatu partai politik jika nyata-nyata melanggar Pasal2, 
Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16. Pasal-pasal yang menjadi dasar 
pembekuan atau pembubaran tersebut tidak terkait dengan ketentuan 
tentang dana kampanye ataupun dana partai politik secara umum yang 
secara khusus diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1999 Tentang Pengawasan Partai Politik Oleh Mahkamah Agung.

Penggugat telah membangun konstruksi hukum bahwa pelanggaran 
batas sumbangan kepada partai politik yang diterima Partai Golkar 
mengakibatkan partai tersebut melanggar kewajiban partai politik untuk 

476http://www.voonews.com/indonesian/archive/2001-07/a-2001-07-31-6-1.
cfm, “Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pembubaran Golkar” diakses tanggal 19 
Oktober 2017.

477Putusan Mahkamah Agung tersebut dibenarkan oleh Mahfud MD karena 
dalam persidangan memang tidak cukup bukti yang meyakinkan sebagai alasan 
pembekuan atau pembubaran Partai Golkar, walaupun dari rasa keadilan ada 
kehendak Partai Golkar semestinya dibubarkan. Lihar, http://www.kompas.com/
kompas-cetak/0108/04/nasional/haki06.htm, “Menkeh dan HAM (Demisioner) L 
Hakim Agung dalam Perkara Pembubaran Partai Golkar Tak Salah, Harian Kompas, 
Sabtu 4 Agustus 2001” diakses tanggal 19 Oktober 2017.
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menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, 
jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara 
secara langsung, umum, bebas, dan rahasia yang dapat menjadi dasar 
pembekuan atau pembubaran partai politik berdasarkan Pasal 17 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pengawasan Partai 
Poitik Oleh Mahkamah Agung. Namun, dengan tidak adanya bukti 
yang menguatkan pelanggaran sumbangan, konstruksi tersebut tidak 
dapat dipertahankan.

Pada intinya gugatan pembubaran Partai Golkar tersebut di atas 
didasari adanya dugaan aliran uang hasil tindak pidana korupsi dari 
kasus tindak pidana korupsi Bank Bali ke pendanaan Partai Golkar 
untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Partai Golkar. Perbuatan 
yang demikian merupakan political corruption act. Dengan diterimanya 
gugatan pembubaran partai politik tersebut oleh Mahkamah Agung 
untuk disidangkan secara langsung juga menyatakan bahwa political 
corruption act yang dalam hal ini adalah penggunaan uang hasil tindak 
pidana korupsi untuk kegiatan partai dapat dijadikan alasan untuk 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi.

2. Pembubaran Partai Politik pada beberapa negara di Dunia

Sedangkan dalam sejarah beberapa negara di dunia perihal praktik 
pembubaran partai juga diterapkan seperti Pembubaran Socialist Reich 
Party (selanjutnya disebut SRP) tahun 1952, Communist Party of Germany 
(selanjutnya disebut KPD) tahun 1956 di Jerman; Pembubaran Halkin 
Emek Partisi (selanjutnya disebut HEP) tahun 1993 dan Refah Party 
(selanjutnya disebut RP) tahun 1998 di Turki; serta Partai Thai Rak 
Thai (selanjutnya disebut THT), Pattana Chart Thai, Phaen Din Thai tahun 
2006 di Thailand.

Pembubaran Socialist Reich Party tahun 1952 dan Communist Party of 
Germany tahun 1956 di Jerman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
Jerman atas permohonan pemerintah. Mahkamah Konstitusi Jerman 
membubarkan SRP pada tahun 1952 karena terbukti memiliki struktur, 
tujuan, program, dan aktivitas mirip dengan partai Nazi yang berupaya 
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menghancurkan nilai-nilai dasar demokrasi tertinggi dalam konstitusi.478 
Sedangkan untuk KPD, Mahkamah Konstitusi Jerman memutus 
pembubaran KPD pada 17 Agustus 1956. Mahkamah menemukan bukti 
bahwa KPD memiliki tujuan dan aktivitas yang bertentangan dengan 
sistem konstitusional. Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan 
bahwa KPD adalah partai politik yang bertetangan dengan konstitusi 
sebagaimana dimaksud Article 21 Konstitusi Jerman.479 Berdasarkan 
Article 21 Konstitusi Jerman suatu partai politik dapat dinyatakan 
bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan 
tujuan atau perilaku pengikutnya yang tidak sesuai atau berupaya 
menghapuskan tatanan dasar demokrasi. Selain itu juga karena 
membahayakan eksistensi negara Republik Federal Jerman.480

Berbeda dengan di Jerman, pada permohonan pembubaran 
Halkin Emek Partisi tahun 1993 dan Refah Party tahun 1998 di Turki 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan Penuntut 
Umum. Mahkamah Konstitusi Turki sejak 1980 hingga 1999 telah 
menjalankan wewenang pembubaran partai politik sebanyak 18 kali.481 
Kasus pembubaran HEP dimulai pada Juli 1993. Penuntut umum 
menuntut pembubaran HEP kepada Mahkamah Konstitusi Turki 
berdasarkan beberapa alasan. Pertama, HEP dinilai telah menumbuhkan 
kesenjangan sosial yang bertujuan merusak kesatuan (inseperable unity) 
antara negara Turki dengan rakyat Turki. Kedua, HEP dipandang telah 
menjadi pusat aktivitas ilegal, terutama oleh Partai Pekerja Kurdi 
(Partiya Karkaren Kurdistan (PKK)), suatu organisasi gerilya ilegal 
yang menggunakan kekuatan bersenjata melawan kekuatan keamanan 
Turki di kawasan selatan timur Turki selama lebih dari satu dekade.482 
Mahkamah Konstitusi Turki mengabulkan permohonan penuntut 

478Donald P. Kommers, 1989, The Constitutional Jurisprudence of the Federal 
Republik of Germany, Duke University Presss, Durham and London, hlm. 225.

479Ibid., hlm. 228.
480Axel Tschentscher, The Basic Law (Grundgesetz): The Constitution of the Federal 

Republic of Germany (May 23rd, 1945), Last up date on 18th July 2003, (Wurzburg/Bern: 
Jurisprudentia Verlag, 2003), Article 21 Paragraf 2 Germany Constitution.

481http://iss.sagepub.com/cgi/reprint/18/1/258, “Dicle Kogacioglu, “Progress, 
Unity, and Democracy: Dissolving Political Parties in Turkey” hlm. 8, diakses tanggal 19 
Oktober 2017.

482Ibid., hlm. 6.
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umum dan menyatakan HEP terbukti memiliki prinsip yang tidak sesuai 
dengan kelanjutan demokrasi sehingga harus dibubarkan.483 Terhadap 
putusan ini, HEP mengajukan ke Pengadilan HAM Eropa, namun 
putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak bertentangan dengan 
prinsip demokrasi karena partai yang mendukung terorisme dapat 
menghilangkan kerangka demokrasi, kekuatan bersenjata akan menjadi 
alat untuk memonopoli dukungan publik yang bertentangan dengan 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms.484 Selanjutnya, RP dituntut oleh Penuntut Umum sebagai partai 
yang menjadi pusat aktivitas dan melawan prinsip laicism negara Turki 
dan bermaksud menggantikan sistem politik dengan sistem berdasarkan 
hukum shari’a. Laicism merupakan paham pemisahan antara negara dan 
agama yang melebihi sekulerisme. Laicism menempatkan supremasi dan 
kontrol negara di atas kehidupan beragama dan politik. Istilah laicism 
berasal dari bahasa Perancis. Menurut paham ini, organisasi keagamaan 
harus berada di luar wilayah publik, serta larangan menggunakan simbol 
keagamaan dalam kehidupan publik.485 Mengingat aktivitas RP telah 
menentang laicism dan mengancam kesatuan yang berarti mengancam 
kemajuan dan demokrasi, maka Mahkamah memutuskan pembubaran 
RpPutusan ini juga diajukan kepada Pengadilan HAM Eropa. Namun 
Putusan Mahkamah Konstitusi Turki dinyatakan tidak melanggar 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (EHCR). ECHCR menyatakan bahwa multijudicial system yang 
didukung oleh Partai Refah akan menciptakan diskriminasi antar 
individu berdasarkan agama. Hal itu tidak konsisten dengan prinsip 
demokrasi.486

Senada dengan Turki, pembubaran Partai Thai Rak Thai, Pattana Chart 
Thai, Phaen Din Thai tahun 2006 di Thailand dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi Thailand atas permohonan Jaksa Agung. Wewenang 
Mahkamah Konstitusi Thailand untuk membubarkan partai politik 
diatur dalam Pasal 63 Konstitusi Thailand Tahun 1997 dan Undang-
Undang Partai Politik Thailand 1998. Yang menjadi pemohon adalah 

483Ibid., hlm. 9.
484Ibid., hlm. 4.
485Ibid.
486Ibid., hlm. 11-12.
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Jaksa Agung atas usulan atau permintaan siapa saja yang mengetahui 
ada anggota atau partai politik itu sendiri membahayakan negara dan 
konstitusi.487 Setelah pelaksanaan Pemilu 2 April 2006, Kejaksaan 
Thailand mengajukan tuntutan pembubaran lima partai politik kepada 
Mahkamah Konstitusi karena dugaan melakukan kecurangan dalam 
pemilu. Kecurangan tersebut dipandang melanggar konstitusi dan 
merusak sendi-sendi demokrasi, serta melanggar undang-undang 
kepartaian. Kelima partai politik tersebut adalah Thai Rak Thai, 
Demokrat, Phaen Din Thai, Pattana Chart Thai, dan Prachatippatai 
Kao Na.488 Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan pada 
30 Mei 2007, Partai TRT dinyatakan terbukti bersalah melakukan 
kecurangan dalam pemilu. Partai TRT telah membayar dua partai kecil, 
yaitu partai Pattana Chart Thai dan Pandin Thai untuk ikut dalam 
pemilihan umum yang diboikot pihak oposisi, terutama oleh Partai 
Demokrat. Hal itu menyebabkan terpenuhinya suara minimum untuk 
pelaksanaan pemilu. Tindakan itu dinilai bertentangan dengan prinsip 
utama pemerintahan demokratis dan tidak menghormati hukum 
nasional Thailand. Sedangkan Partai Demokrat dan Prachatippatai Kao 
Na yang juga dituntut, dinyatakan bebas dari semua tuduhan kecurangan 
dan tidak dibubarkan.489 Di samping membubarkan Partai TRT, putusan 
Mahkamah Konstitusi Thailand tersebut juga membubarkan Partai 
Pattana Chart Thai dan Pandin Thai.490 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Mr. Panumas 
Achalaboon491 selaku Jaksa pada Kejaksaan Thailand menyatakan 
bahwa kasus pembubaran Thai Rak Thai, Demokrat, Phaen Din 
Thai, Pattana Chart Thai, dan Prachatippatai Kao Na pada tanggal 30 

487Abdul Mukthie Fajar, Op.Cit., hlm. 216-217.
488www.nationmultimedia.com, “OAG Proposes Dissolution of Democrat, Thai Rak 

Thai, 3 Other Parties“ diakses tanggal 19 Oktober 2017.
489http://www.concourt.or.th/download/news/Party2.pdf, “Summary of the 

Decision of the Constitutional Tribunal Case Group 2, Decision no. 1-2/2550, Dated 30 May 
B.E. 2550“ diakses tanggal 19 Oktober 2017.

490http://www.concourt.or.th/download/news/Party1.pdf, “Summary of the 
Decision of the Constitutional Tribunal Case Group 1” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

491Wawancara dilakukan terhadap Mr. Panumas Achalaboon selaku Jaksa pada 
Kejaksaan Thailand yang sedang mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana 
Kebakaran Hutan di Badiklat Kejaksaan RI pada tanggal 21 September 2017.
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Mei 2007 merupakan kasus pembubaran partai politik yang diakibat 
perbuatan korupsi yang dilakukan anggota partai politik Pattana Chart 
Thai dengan cara membayar dua partai kecil yaitu partai Pattana Chart 
Thai dan Pandin Thai untuk ikut dalam pemilihan umum yang diboikot 
pihak oposisi, terutama oleh Partai Demokrat agar terpenuhinya suara 
minumum untuk pelaksanaan pemilu dengan tujuan mendukung 
Parttana Chart Thai menjadi partai pemenang pemilu. Perbuatan korupsi 
yang dilakukan anggota partai politik tersebut merupakan perbuatan 
yang bertentangan dengan Konstitusi Thailand. Lebih lanjut dinyatakan 
bahwa Konstitusi Thailand secara limitatif menyatakan bahwa Kejaksaan 
mempunyai kewenangan mengajukan permohonan pembubaran partai 
politik di dalam Konstitusi Thailand.

Berikut bagan klasifikasi praktik pembubaran partai politik yang 
secara de facto telah dipraktikkan baik dalam skala nasional maupun 
internasional.

Tabel 1  Bagan Klasifikasi Praktik Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan 
Beberapa Negara

DIssoLUTIon 
PoLITICAL 

PARTY

PARTAI 
PoLITIK 

YAnG DIBUBARKAn

ALAsAn PeMBUBARAn 
PARTAI PoLITIK

LeMBAGA YAnG 
MenGAJUKAn 
PeRMoHonAn 
PeMBUBARAn

1 2 3 4

ORDE 
BARU

- Partai Sosialis 
Indonesia (PSI) 
(1960)

- Partai Masjumi 
(1960)

- Partai Syarikat Islam 
Indonesia (PSII) 
(1961)

- Partai Rakyat 
Indonesia (PRI) 
(1961)

- Partai Rakyat 
Nasional (PRN) 
(1961)

Melakukan 
Pemberontakan 
sehingga dibubarkan 
berdasarkan Keputusan 
Presiden 

Presiden

ORDE 
LAMA

- Partai Komunis 
Indonesia (PKI) 
(1966)

Menganut ajaran 
komunisme/marxisme-
lenimisme sehingga 
dibubarkan melalui 
Keputusan Presiden

Presiden
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DIssoLUTIon 
PoLITICAL 

PARTY

PARTAI 
PoLITIK 

YAnG DIBUBARKAn

ALAsAn PeMBUBARAn 
PARTAI PoLITIK

LeMBAGA YAnG 
MenGAJUKAn 
PeRMoHonAn 
PeMBUBARAn

1 2 3 4

ORDE 
REFORMASI

- Partai Golkar (2000-
2001)

Gugatan Perkara No. 
01.G/WPP/2000 dan 
Perkara No. 02.G/
WPP/2001 namun 
Mahkamah Agung 
menyatakan menolak 
gugatan karena tidak 
cukup bukti

Mahkamah Agung 
Partai Keadilan 
Persatuan (PKP) 
serta sejumlah 
LSM yang 
mengajukan 
gugatan

JERMAN - Socialist Resich Party 
(1952)

- Communist Party Of 
Germany (1956)

Melakukan kegiatan Nazi
Pemberontakan

Kejaksaan

TURKI - Halkin Emek Partisi 
(1993)

- Refah Party (1988)

Pemberontakan Kejaksaan

THAILAND - Partai Thai Rak 
Thai, Pattana Chart 
Thai, Phaen Din Thai 
(2006)

Korupsi pada saat Pemilu Kejaksaan

Penjabaran perihal eksistensi pembubaran partai politik di beberapa 
negara tersebut di atas dapat dimaknai bahwa perkara pembubaran 
partai politik merupakan hal lumrah yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi di beberapa negara. Salah satu dasar pembubaran partai 
politik oleh Mahkamah Konstitusi di bebarapa negara tersebut adalah 
perbuatan dengan maksud menggulingkan pemerintah baik itu dengan 
melakukan makar maupun tindak pidana korupsi secara terstruktur, 
sistematis, dan massif yang dilakukan oleh anggota-anggota partai 
politik yang menguntungkan partai politik. Perbuatan tindak pidana 
tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi, 
merusak ideologi bangsa, serta menghancurkan tatanan kehidupan 
bangsa. Adapun lembaga yang bertindak sebagai legal stading pemohon 
dalam perkara pembubaran partai politik di beberapa negara tersebut 
adalah lembaga Kejaksaan. Konstitusi Jerman, Thailand, Korea 
Selatan, Bulgaria, Moldova, Turki memberikan kewenangan kepada 
lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili pemerintah untuk 
menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah yang 
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berkaitan dengan kepentingan umum termasuk pembubaran partai 
politik. Sehingga dapat dimaknai bahwa lembaga Kejaksaan mempunyai 
peran yang urgen dalam membubarkan suatu partai politik yang dinilai 
bertentangan dengan konstitusi dan ideologi negara.

b. Partai Politik sebagai badan hukum
Dalam kaitannya dengan badan hukum, partai politik merupakan 
perwujudan kebebasan berserikat yang memiliki fungsi yang strategis 
dalam negara hukum demokratis dan kenyataan yuridis dari bangsa 
Indonesia yang memilih bentuk negara hukum yang demokratis. 
Keberadaan partai politik merupakan penghubung antara kepentingan 
masyarakat dan negara terutama dalam proses-proses pengambilan 
keputusan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 
menyatakan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas 
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, partai politik merupakan 
sekelompok warga negara dalam jumlah tertentu yang terorganisir 
yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang berusaha merebut 
dukungan rakyat untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan 
kebijaksanaan umum. Sebagai manifestasi kebebasan berserikat, 
eksistensi partai politik baru mendapat pengakuan apabila partai politik 
tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah sehingga menjadi badan 
hukum partai politik.

Badan hukum atau rechtpersoon sesungguhnya adalah suatu entitas 
hukum (legal entity), yakni suatu yang abstrak tetapi dianggap seperti 
manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Sama halnya seperti 
manusia, ketika sebuah badan hukum lahir maka dibuatkan akta 
kelahiran dalam bentuk akta pendirian badan hukum. Begitupula 
bila badan hukum tersebut mati dibuatkan akta kematian atau surat 
keterangan mati. Pada hakikatnya, badan hukum merupakan realitas 
yang berwujud dan bukan fiksi dalam kehidupan hukum. Badan hukum 
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merupakan seorang manusia yang tidak berjiwa tetapi mempunyai 
kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat 
kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya. Badan hukum dapat 
melakukan perbuatan hukum melalui manusia sebagai naturlijk persoon 
yang menjadi pengurus dan anggotanya. Pengurus dan anggota itu 
bekerja tidak untuk diri sendiri melainkan untuk dan atas nama badan 
hukum. Keputusan pengurus dan anggota dianggap sebagai niat, 
kehendak dan kemauan badan hukum itu sendiri. 

Badan hukum mampu bertanggung jawab secara hukum apabila 
telah memiliki 4 (empat) unsur pokok, sebagai berikut:492

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang 
lain.

2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan.

3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.

4. Ada organisasi pengurusannya yang bersifat teratur menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan 
internal sendiri.

Apabila keempat unsur pertanggungjawaban badan hukum 
tersebut terpenuhi maka secara materiil suatu perkumpulan dapat 
dikatakan badan hukum yang mampu pertanggungjawaban secara 
hukum. Namun, dalam praktik, meskipun secara materiil suatu 
perkumpulan telah memenuhi keempat unsur pertanggungjawaban 
badan hukum, namun apabila belum disahkan melalui mekanisme 
pendaftaran sebagai wujud pengakuan dari pemerintah, maka 
secara formil belum dapat diakui sebagai badan hukum. Pengakuan 
dari pemerintah (legal recognize) merupakan unsur kelima yang 
menyempurnakan pertanggungjawaban badan hukum. Pengakuan 
tersebut merupakan wujud suatu perkumpulan memiliki entitas 
hukum sendiri. Bisa dikatakan badan hukum adalah subjek hukum 
buatan dari hukum itu sendiri. 

492Jimly Ashiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 71.
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Jimly Asshiddiqie mengatakan badan hukum dibedakan menjadi 
badan hukum publik dan badan hukum privat. Namun, pengelompokan 
tersebut tidaklah bersifat mutlak. Jimly Asshiddiqie membedakan 4 
(empat) macam badan hukum sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk 
kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum 
yang mewakili kepentingan umum dan menjalakan aktivitas di 
bidang hukum publik.

2. Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan 
aktivitas di bidang hukum perdata.

3. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi 
menjalankan aktivitas di bidang hukum publik.

4. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan 
menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata.493

Dari sudut pandang pendiriannya, partai politik didirikan oleh 
individu orang perorangan yang dapat dilihat sebagai badan hukum 
privat, namun demikian partai politik memiliki tujuan kepentingan 
bukan bersifat privat melainkan publik, terutama kepentingan yang 
memiliki keterkaitan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, partai 
politik disebut sebagai badan hukum publik, walaupun di sisi lain partai 
politik dapat melakoni peranannya sebagai badan hukum privat, apabila 
kegiatan tersebut bersinggungan dengan lalu lintas keperdataan. Selain 
daripada itu, sebagaimana definisi subjek hukum adalah pendukung hak 
dan kewajiban, UU 2/2008 jo. UU 2/2011 secara atributif memberikan 
hak dan kewajiban kepada partai politik sebagai berikut.

Pasal 12
Partai Politik berhak: 
a.  memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; 
b.  mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; 
c.  memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

493Jimly Asshiddiqie, 2006, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, 
dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 76-86.
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d.  ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 
serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

e.  membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

f.  mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 

g.  mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

h.  mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 

i.  mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur 
dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota 
dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j.  membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan 
k.  memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 13
Partai Politik berkewajiban:
a.  mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; 
b.  memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
c.  berpartisipasi dalam pembangunan nasional; 
d.  menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; 
e.  melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; 
f.  menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; 
g.  melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; 
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h.  membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 
sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; 

i.  menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara 
berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

j.  memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan 
k.  menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Hak dan kewajiban tersebut merupakan hak hukum dan kewajiban 
hukum yang dimiliki oleh partai politik. Terhadap hak dan kewajiban 
tersebut, partai politik memiliki kewajiban untuk mendukung hak dan 
kewajiban tersebut agar dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. 
Dengan demikian, secara materiil partai politik merupakan subjek 
hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum.

Selanjutnya, secara formil, sekumpulan orang yang ingin mendirikan 
partai politik harus memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 
jo. Pasal 11 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 untuk menjadi partai politik. 
Apabila pemenuhan tersebut telah dilakukan maka selanjutnya untuk 
menjadi badan hukum partai politik maka partai politik tersebut harus 
memenuhi ketentuan Pasal 3 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 yang pada 
pokoknya mengharuskan mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan 
hukum partai politik. Pemenuhan syarat Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 9 
jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 tersebut mencakup 
4 (empat) unsur pokok yang harus dimiliki suatu badan hukum agar 
mampu bertanggung jawab secara hukum, yakni memiliki harta 
kekayaan sendiri yang terpisah dari subjek hukum lain, menpunyai 
tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum, serta memiliki 
kepengurusan dan peraturan internal partai. Permenkumham 34/2017 
sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan memberikan 
definisi badan hukum partai politik sebagai subjek hukum berupa 
organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 
2 Permenkumham 34/2017). Dengan demikian, partai politik yang 
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telah tedaftar di Kemenkumham merupakan partial legal order atau 
badan hukum partai politik atau partai politik yang berbadan hukum 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan 
kesalahan melalui pengurus maupun anggota-anggotanya.

C. Partai Politik sebagai Korporasi
Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan 
perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak 
pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, 
maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia 
alamiah (natural person) tetapi mencakup pula “korporasi”, yaitu kumpulan 
yang terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan 
badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum. Dalam hal 
ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana 
(corporate criminal) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu 
tindak pidana (crimes for corporation). Dengan dianutnya paham bahwa 
korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai 
badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan 
tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana 
(corporate criminal responsibility). Di samping itu, masih dimungkinkan 
pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan 
pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi 
atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 
hukum pidana. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (straf), 
namun dapat pula berupa tindakan tata tertib (maatregel). Dalam hal 
ini kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus 
yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk 
mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi dan 
kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi), yang 
melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik 
sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruh melakukan, sebagai 
orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai 
pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup 
usaha atau pekerjaan korporasi tersebut, termasuk pengendali korporasi.

Membandingkan antara korporasi dengan partai politik ibarat 
membandingkan saudara kembar yang memiliki DNA atau kode genetik 
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yang sama. Korporasi merupakan badan hukum privat yang tidak jarang 
juga melakukan aktivitas publik, sedangkan partai politik merupakan 
badan hukum publik yang juga menjalankan aktivitas di bidang 
hukum perdata. Instruksi genetik yang sama itu juga dapat dilihat dari 
berbagai definisi normatif terhadap korporasi dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi).

2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan 
hukum (vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan).

3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum (vide Pasal 1 angka 10 UU 5/2018).

4. Korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi mencakup 
badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, 
koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan 
dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun 
tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, 
persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum 
yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan 
usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta 
perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 
hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan 
komanditer, atau yang disamakan dengan itu merupakan terdiri 
dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi (vide 
Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Tahun 2017).
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5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum (vide Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara 
Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi).

6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan 
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi).

Persamaan partai politik dan korporasi juga dapat dilihat sebagai 
berikut:

1. Pembentukan partai politik dan korporasi meliputi sekumpulan 
orang, memiliki harta kekayaan, memiliki syarat administrasi 
berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta 
pengakuannya melalui pengesahan dari pemerintah.

2. Akibat pembubaran partai politik dan korporasi juga memiliki 
kesamaan yakni partai politik dan korporasi bubar apabila 
membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan/
meleburkan diri dengan partai politik atau korporasi lainnya, serta 
dibubarkan secara paksa melalui putusan pengadilan. 

Partial legal order atau pengakuan dari pemerintahlah yang pada 
akhirnya menjadikan partai politik maupun korporasi sebagai badan 
hukum (rechtspersoon) sehingga menjadi subjek hukum yang memiliki 
hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kesamaan partai politik 
dan korporasi tersebut tidak terlepas karena keduanya berasal dari sel 
induk yang sama yakni sekumpulan orang yang berbadan hukum yang 
memiliki pengurus dan harta kekayaan yang terpisah dari anggotanya.

D. Partai Politik sebagai Korporasi yang berbadan hukum
Partai Politik yang mendapat pengesahan dan terdaftar pada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan korporasi 
yakni sekumpulan orang yang terorganisir dan berbadan hukum. 
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Dengan demikian, partai politik yang dinyatakan sebagai badan hukum 
(rechtspersoon) merupakan subjek hukum pidana di samping manusia 
(naturlijkpersoon). Sebagai subjek hukum, partai politik memiliki hak 
dan kewajiban sendiri yang berbeda dengan hak dan kewajiban setiap 
anggotanya. Partai politik dapat bertindak melalui organnya sebagai 
pribadi hukum. Sehingga, terdapat suatu konsekuensi hukum atas 
atas segala tindakan atau perbuatan hukum dari suatu badan hukum. 
Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum yang diakui 
sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu tindak pidana serta 
dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana. Implikasi partai 
politik sebagai badan hukum dan partai politik sebagai korporasi 
yang disebut sebagai partai politik sebagai korporasi yang berbadan 
hukum menjadikan model pertanggungjawaban hukum korporasi dapat 
diberlakukan terhadap pertanggungjawaban hukum partai politik.

e. Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai 
Korporasi yang berbadan hukum

Regulasi Indonesia mengenal bentuk pembubaran partai politik dalam 
3 (tiga) kriteria yakni membubarkan diri atas keputusan sendiri, 
menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan 
oleh Mahkamah Konstitusi. Bentuk pembubaran pertama dan kedua 
sepertinya sangat sulit diharapkan. Karena partai politik dibentuk bukan 
untuk dibubarkan maupun bergabung dengan partai politik lainnya. 
Meskipun hal demikian dimungkinkan sebagaimana penyederhanaan 
partai politik yang dipraktikkan pada masa Orde Baru dengan UU 
3/1975 jo. UU 3/1985. Selanjutnya, ketentuan Pasal 48 ayat (3), ayat 
(7) jo. Pasal 40 ayat (2) UU 2/2008 jo. UU 2/2011 serta Pasal 68 ayat 
(2) jo. Pasal 2 PMK 12/2008 menyatakan partai politik dapat diajukan 
untuk dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi apabila:

1)  Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan peraturan perundang-undangan; 
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3)  Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang membahayakan 
keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4)  Partai politik tersebut menganut dan mengembangkan serta 
menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leni-
nisme;

Pelanggaran terhadap alasan pada point (1) dan (4) merupakan hal 
yang sulit diterapkan karena alasan ini merupakan alasan administratif 
yang pasti semua partai politik mencantumkannya secara expressive 
verbis. Sehingga, tidak mungkin melanggarnya dengan mencantumkan 
ideologi, asas, tujuan, program partai politik yang bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta partai politik tersebut menganut dan mengembangkan serta 
menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme 
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Selanjutnya, 
alasan pada point (2) dan (3) merupakan larangan yang mengundang 
tafsiran yang sangat luas namun di satu sisi memberikan peluang dan 
legitimasi kepada perbuatan-perbuatan tindak pidana tertentu sebagai 
kegiatan dan akibatnya yang inkonstitusional serta membahayakan 
keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
penjabarannya penulis rangkum sebagai berikut:

BAB XX
Pembubaran Partai Politik

Pasal XX
(1) Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila: 

a.  ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/
atau 

b.  kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang 
ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

c.  menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham 
komunisme/Marxisme-Leninisme.
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(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
a. Tindak pidana makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 

106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 111, Pasal 111 bis ayat (1), Pasal 131, Pasal 139b, 
Pasal 139c, Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf, d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara;

c. Tindak pidana terorisme; 
d. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara;
d. Tindak pidana pencucian uang yang predicate crimenya tindak pidana 

korupsi dan/atau terorisme;
d. Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (2) 
tersebut harus dilakukan secara terstuktur, sistematis, dan masif.

Pernyataan secara expressive verbis perihal bentuk perbuatan serta 
akibat perbuatan yang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 
dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, 
Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 111, Pasal 111 bis ayat (1), Pasal 131, Pasal 139b, Pasal 139c, Pasal 
140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan 
tindak pidana makar. Makar adalah terjemahan dari bahasa Belanda 
yakni aanslag yang artinya percobaan membunuh. Pasal 181 RUU KUH.
Pidana memberikan defenisi makar adalah niat untuk melakukan suatu 
perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan 
perbuatan tersebut. Terdapat perbedaan antara makar (aanslag) dengan 
percobaan (poging) di mana unsur ketiga yakni niat yang tidak terwujud 
tidak termasuk dalam pengertian makar. Percobaan untuk melakukan 
kejahatan (delik) mengantur 3 (tiga) unsur yakni pertama, ada niat 
untuk melakukan kejahatan, kedua ada permulaan pelaksanaan, ketiga 
tidak selesai di luar kehendaknya di mana niat pelaku tidak terwujud 
bukan karena kehendak sendiri. Sehingga dalam percobaan jika pembuat 
menghentikan sendiri pelaksanaannya, maka dia tidak dipidana karena 
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tidak memenuhi unsur ketiga percobaan. Berbeda halnya dengan makar 
(aanslag), jika pembuat berniat membunuh Presiden, pembuat sudah 
melaksanakan niatnya tetapi pada saat menentukan pembuat sendiri 
yang menghentikan perbuatannya maka tetap dipidana karena telah 
melakukan makar untuk membunuh Presiden. Membunuh Presiden 
juga bermakna menggulingkan pemerintahan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf, d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara 
merupakan tindak pidana (delik) ideologi mengenai penyebaran 
ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk 
dan perwujudannya. Delik ideologi ini merupakan larangan yang 
dicantumkan sebagai alasan untuk membubarkan partai politik.

Tindak pidana terorisme. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 
(selanjutnya disebut UU 5/2018) mendefinisikan terorisme adalah 
perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat 
menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan 
kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, 
lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan 
motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Tindak pidana 
terorisme adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU 
5/2018. Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang 
dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana 
teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, 
penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital 
yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas 
internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang 
membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, 

DUMMY



Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah364

perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, 
regional, maupun internasional. Tindak pidana terorisme pada dasarnya 
bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang 
bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, 
lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern 
di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan 
modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk 
menanggulanginya. Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan 
motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain 
yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan 
ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindak pidana 
terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana 
dalam yurisdiksi negara. 

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara. 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 
dapat merusak moral bangsa. Kerusakan terhadap moral bangsa 
tersebut dikarenakan hilangnya ketaatan seseorang terhadap hukum 
dan peraturan, yang mengikat setiap tindakan setiap individu dalam 
menjalankan kegiatannya. Sehingga berakibat pada tata kelola 
pemerintahan yang tidak dapat berjalan secara baik dalam memberikan 
pelayanan terhadap masyarakat. Tindak pidana korupsi yang berkaitan 
dengan keuangan negara dimaksudkan karena uang negara yang 
dikorupsi tersebut merupakan hajat hidup masyarakat yang semestinya 
berhak mendapatkan kegunaannya bagi penghidupan yang layak. 
Kejahatan korporasi, kejahatan korupsi, serta political corruption act 
memiliki watak atau lakon yang sama yakni white collar criminality. 
Bermakna bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh subjek 
hukum yang memiliki kekuasaan, kelas jabatan, serta kemapanan 
ekonomi yang dilakukan secara terorganisir dan kompleks menjadi 
sebuah corporate culture yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan 
dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum termasuk 
konstitusi.

Tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-nya tindak pidana 
korupsi dan/atau terorisme. Pada umumnya pelaku tindak pidana 
korupsi dan terorisme berusaha menyembunyikan atau menyamarkan 
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asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana 
dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya 
susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa 
memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah 
maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya 
mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem 
keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hak 
asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada 
diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus 
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, 
dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perlindungan hak asasi manusia 
merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 
26/2000) menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini. Pasal 7 UU 26/2000 menyebutkan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosia dan 
kejahatan kemanusian. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat UU 26/2000 
menyebutkan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang 
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan 
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 
agama, dengan acara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan 
penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 
kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, 
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran 
di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari 
kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan, Pasal 9 UU 26/2000 
menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu 
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara 
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langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, 
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran 
secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi 
secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, 
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan 
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, 
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal 
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan 
orang secara paksa, atau kejahatan apartheid.

Tindak pidana yang dimaksud pada point (2) di atas merupakan 
kejahatan khusus (extraordinary crime) yang mempunyai akibat yang 
meluas bagi masyarakat dan negara sehingga bertentangan dengan UUD 
1945. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang bentuk 
kesengajaannya termasuk kesengajaan sebagai maksud atau opzet als 
oogmerk, yakni bahwa perbuatan-perbuatan tersebut memang disengaja 
untuk dilakukan agar mencapai tujuan. Artinya, pelaku melakukan 
perbuatan tersebut, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Tidak 
hanya itu, kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan-perbuatan 
tersebut merupakan bentuk dolus peremeditatus yakni kesengajaan yang 
dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Rencana dalam melakukan 
suatu perbuatan yang dilarang bukanlah bentuk khusus dolus, melainkan 
memberi suatu nuansa untuk melakukan perbuatan pidana dengan 
pertimbangan yang matang.

Berdasarkan penjelasan terhadap perbuatan-perbuatan yang 
dimaksud pada point (2) di atas dikaitkan dengan bentuk kesengajaan 
sebagai maksud dalam bentuk dolus premeditates maka pelaksanaan 
perbuatan Tindak pidana makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 111, Pasal 111 bis ayat (1), Pasal 131, Pasal 139b, 
Pasal 139c, Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, huruf b, huruf 
c, huruf, d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
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Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan 
Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Tindak pidana terorisme; Tindak 
pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara; Tindak pidana 
pencucian uang yang predicate crime-nya tindak pidana korupsi dan/atau 
terorisme; serta Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat; harus diwujudkan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang 
disingkat TSM. Sebagaimana yang dikemukan Prof. Dr. Edward Omar 
Sharief Hiariej dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi yang 
lalu menyatakan dalam menyatakan:

“dalam konteks doktrin, istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi 
kejahatan untuk menyebutkan sifat dan karakteristik gross violations 
of human rights yang merujuk pada 4 (empat) prototype kejahatan 
internasional. Masing-masing adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap 
kemanusiaan, dan kejahatan perang. Terstruktur mengandung makna bahwa 
kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan chain of 
commender. Sistematis merujuk pada modus operandi yang tersusun secara 
baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindak tersebut. Sedangkan masif 
merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut.” 

Sehubungan dengan pernyataan itu, Pan Mohammad Faiz, 
S.H., MCL., Ph.D. selaku peneliti pada Mahkamah Konstitusi juga 
menyatakan:

“Pembuktian partai politik yang melakukan kegiatan dan akibatnya 
bertentangan dengan UUD 1945 harus memenuhi syarat bahwa perbuatan 
tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemerintah 
yang diwakili Jaksa Agung melalui Jaksa Pengacara Negara harus mampu 
membuktikan unsur TSM tersebut”.

Lebih lanjut menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, untuk 
membuktikan perbuatan memenuhi syarat TSM sebagai berikut:

“Perihal terstruktur menunjukkan pelanggaran dilakukan secara kolektif 
atau secara bersama-sama. Dalam hal ini harus dibuktikan dalam 2 (dua) 
hal yang sering disebut dalam double of set, yaitu adanya meeting of mind di 
antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerja 
sama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mind di antara para pelaku 
pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. 
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Perihal sistematis, pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran 
yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. 
Perencanaan sebagai bentuk dolus premiditatus dalam kaitannya dengan 
terstruktur mewajibkan untuk membuktikan substansi perencanaan, siapa 
yang melakukan, kapan dan di mana, harus menunjukkan secara pasti untuk 
terjadinya meeting of mind dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan 
adanya meeting of mind tersebut. Perihal masif mensyarakatkan dampak 
pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap masyarakat dan 
pemerintahan. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran 
tersebut dan dapat konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus 
dibuktikan. Untuk membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan-
perbuatan pada point (2) di atas dengan syarat TSM dan hubungannya 
sebagai perbuatan dan akibatnya bertentangan dengan UUD 1945 harus 
menggunakan teori individualisir sebagai teori yang melihat sebab in concreto 
atau post factum. Sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis 
haruslah menimbulkan dampak masif, bukan sebagian, tetapi sangat luas.”

Menurut hemat penulis, oleh karena tindak pidana secara 
terstruktur, sistematis, dan masif merupakan dolus premiditatus yang 
menghendaki akibat yang masif, sehingga tidak cukup dengan model 
pembuktian double of shet, melainkan harus dibarengi dengan pembuktian 
adanya akibat dari meeting of mind para pelaku yang baik sebagai maksud, 
sadar akan kepastian, maupun kemungkinan, menghendaki akibat yang 
berdampak masif tersebut. Sehingga tidak lagi disebut double of shet 
melainkan triple of shet.

Tindak pidana oleh partai politik adalah tindak pidana yang 
dilakukan oleh para pengurus partai yang mempunyai kedudukan 
fungsional dalam struktur organisasi partai yang bertindak untuk 
dan atas nama partai atau bertindak demi kepentingan partai, yang 
berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut, 
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Partai politik 
dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas suatu perbuatan 
yang dilakukan untuk dan/atau atas nama partai jika perbuatan tersebut 
termasuk dalam lingkup kewenangan partai sebagaimana ditentukan 
dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ketentuan lain 
yang berlaku bagi partai yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut 
dilakukan di luar kewenangan partai yang menguntungkan atau 
dilakukan demi kepentingan partai. Untuk mengidentifikasi bentuk-
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bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi yang 
berbadan hukum yang melakukan tindak pidana harus membuktikan 
bahwa perbuatan partai politik melalui pengurusnya dilakukan secara 
terstruktur, sistematis, dan masif, serta membuktikan hubungan kausal 
perbuatan dan akibat perbuatan yang memenuhi unsur TSM tersebut 
bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam perspektif doktrin strict liability, partai politik sudah dapat 
dipidana jika sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang tanpa harus membuktikan unsur kesalahan 
dari pembuat tindak pidana. Pengenaan doktrin strict liability yang 
tidak mensyaratkan mens rea merupakan alasan pembenar agar partai 
politik dapat dibebani pertanggungjawaban melakukan tindak pidana 
sebagaimana point 2 di atas yang mengharuskan adanya mens rea untuk 
pertanggungjawaban. Partai politik dalam melakukan tindak pidana 
selalu diwakili oleh pengurus partai politik. Dalam hal ini bertindak 
sebagai pengendali organisasi, mengingat partai tidak mungkin dapat 
dipersalahkan secara pidana. Akan tetapi, dengan lahirnya doktrin 
strict liability, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan 
kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu 
membuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada 
para pelakunya. Kemudian untuk menarik pertanggungjawaban pidana 
kepada apartai politik dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban 
menggunakan doktrin vicarious liability yang memungkinkan partai 
politik tersebut untuk harus bertanggung jawab atas perbuatan-
perbuatan yang dilakukan uoleh pengurus termasuk pengendali 
organisasi yang mendapatkan kuasa untuk menjalankan aktivitas 
kepartaiannya. Melalui doktrin vicarious liability ini, partai politik tidak 
dapat menghindar atas tanggungjawab pidana dengan alasan bahwa 
partai politik telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan partai politik yang 
bersifat legal kepada pengurus pusat maupun pengurus daerah partai 
politik. Dalam pertanggungjawaban pidana partai politik, keterikatan 
antara pengurus partai politik dan partai politik itu sendiri sangat 
erat, sehingga agak sulit untuk mengidentifikasi perbuatan mana yang 
dilakukan oleh pengurus partai politik dalam rangka untuk mencapai 
tujuan partai politik dengan perbuatan mana yang dilakukan pengurus 
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partai politik dalam rangka untuk kepentingan pengurus partai politik 
itu sendiri. Persoalan tersebut dapat terjawab dengan pengenaan teori 
identifikasi yang menekankan kepada directing mind (otak) pelaku 
dari tindak pidana tersebut. Dalam perspektif, doktrin identification, 
perbuatan atau sikap batin pengurus inti pusat dan daerah memiliki 
directing mind dapat dianggap sebagai sikap partai politik. Hal tersebut 
bermakna bahwa sikap batin tersebut diidentifikasikan sebagai partai 
politik dan dengan demikian partai politik dapat dipertanggungjawabkan 
secara langsung. Berdasarkan ketiga doktrin pertanggungjawaban pidana 
tersebut maka dapat diketahui 3 (tiga) bentuk hubungan partai politik 
dengan pengurusnya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban 
partai politik sebagai berikut:

a. Partai politik hanya dapat melakukan tindak pidana melalui 
pengurusnya dan untuk dipertanggungjawabkan maka tindak 
pidana itu harus dilakukan oleh salah seorang pengurus yang 
berkedudukan sebagai otak dari perusahaan. Jadi terlihat bahwa 
teori identifikasi memiliki peranan yang krusial dalam membuktikan 
pertanggungjawaban pidana partai politik.

b. Bila tindak pidana dilakukan pengurus yang tindakannya dapat 
dianggap mewakili partai politik sekaligus merupakan tindakannya 
sendiri, partai politik dan pengurus tersebut dapat dipandang dalam 
kedudukannya sebagai principal dan acecessory atau sebagai joint 
principlas. Berarti baik partai politik maupun pengurusnya dapat 
dipertanggungjawabkan.

c. Apabila seorang ketua umum partai politik tidak bertindak untuk 
mencegah tindak pidana yang dilakukakannya oleh pengurus 
lainnya maupun dirinya sendiri sehingga dianggap terjadi tindak 
pidana oleh partai politik, maka ia dapat dipertanggungjawabkan 
sebagai accessory. Akan tetapi ia bukanlah accessory dalam 
tindak pidana yang dilakukan partai poltik, melainkan accessory 
karena tidak mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. 
Jadi pertanggungjawaban pidananya adalah omisi delik yakni 
membiarkan tindak pidana terjadi.
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Dari 3 (tiga) bentuk hubungan partai politik dengan pengurusnya 
tersebut maka untuk membedakan antara sistem pertanggungjawaban 
pidana yang ditujukan kepada partai politik dan pertanggungjawaban 
yang ditujukan kepada pengurus partai politik dapat dilihat sebagai 
berikut:

a. Pengurus partai politik sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh 
karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban 
pidana;

b. Partai politik sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang 
harus memikul pertanggungjawaban pidana;

c. Partai politik sebagai pelaku tindak pidana dan partai politik itu 
sendiri yang harus memilkul pertanggungjawaban pidana.

d. Pengurus dan partai politik keduanya sebagai pelaku tindak pidana 
dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban 
pidana.

Untuk point a dan point b menjadikan hanya pengurus partai politik 
yang terlibat yang harus bertanggungjawab apabila:

a. Perbuatannya dilakukan oleh pengurus partai politik ataupun 
anggota partai politik yang merupakan pengendali dari oraganisasi 
partai politik.

b. Perbuatan pengurus partai politik tersebut tidak menguntungkan 
partai politik tetapi hanya menguntungkan individu semata.

c. Perbuatan pengurus partai politik itu dilakukan bertentangan 
dengan maksud dan tujuan partai politik yang diatur dalam 
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari suatu 
partai politik.

d. Perbuatan pengurus partai politik tersebut menyimpang dari fungsi 
dan tugasnya dari suatu partai politik.

Untuk membedakan pertanggungjawaban partai politik dengan 
pertanggungjawaban pengurus partai politik maka dalam melihat 
kesalahan partai politik harus memperhatikan antara lain:

a. Partai politik dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari 
tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan 
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untuk kepentingan partai politik. Secara ekstensif, keuntungan 
terwujudkan dengan penerimaan dana hasil tindak pidana maupun 
perebutan kekuasaan dengan tujuan agar partai politik sendiri 
maupun yang lainnya menduduki pemerintahan. 

b. Partai politik membiarkan terjadinya tindak pidana. Apabila partai 
politik memiliki kewenangan untuk menghentikan tindak pidana 
namun partai politik tidak melakukannya, maka dalam perspektif 
dolus premiditatus, sikap dari partai politik tersebut merupakan 
intension kesalahan yang dikehendaki partai politik karena partai 
politik menerima keuntungan dan manfaat dari terjadinya tindak 
pidana.

c. Partai politik tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih 
besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang 
berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Partai politik 
memiliki kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan sehingga ketika partai politik melakukan 
pembiaran padahal partai politik melalui pengurusnya mengetahui 
dampak yang akan terjadi apabila tindak pidana tersebut dilakukan 
dan partia politik memiliki kewenangan untuk mencegah tindak 
pidana terjadi maka dengan sendirinya partai politik menghendaki 
tindak pidana terjadi.

Selain itu, dalam menjadikan partai politik sebagai pelaku tindak pidana 
maka harus memperhatikan antara lain:

a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan 
tindak pidana.

b. Tingkat keterlibatan pengurus partai politik dan/atau peran 
pengendali partai politik.

c. Lamanya tindak pidana yang telah dilakukan.

d. Frekuensi tindak pidana oleh partai politik.

e. Bentuk kesalahan tindak pidana.

f. Keterlibatan pejabat publik.

g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
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h. Rekam jejak partai politik dalam melakukan kegiatannya.

i. Pengaruh pemidanaan terhadap partai politik; dan/atau

j. Kerja sama partai politik dalam penanganan tindak pidana yang 
dilakukan pengurusnya.

Unsur-unsur tersebut di atas merupakan konsekuensi logis dari 
perbuatan tindak pidana yang dilakukan partai politik harus terwujudkan 
secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pengenaan doktrin identification, vicarious liability, dan strict liability 
pada suatu partai politik semata-mata ditujukan untuk menarik 
keterlibatan partai politik melalui pengurusnya yang melakukan 
perbuatan pidana untuk diberikan sanksi atas perbuatan yang 
ditimbulkannya itu.

Dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana terhadap partai 
politik yang melakukan tindak pidana makar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), 
Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111, Pasal 111 bis ayat (1), Pasal 
131, Pasal 139b, Pasal 139c, Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana; Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf, d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Tindak 
pidana terorisme; Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan 
keuangan negara; Tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-
nya tindak pidana korupsi dan/atau terorisme; serta Tindak pidana 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; maka harus membuktikan 
bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara terstruktur, 
sistematis, dan masif. 

Pemerintah sebagai satu-satunya legal standing pemohon yang 
dapat menugaskan Jaksa Agung harus mampu membuktikan tindak 
pidana yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut sebagaimana 
postulat paling mendasar dalam hukum pembuktian yakni actori 
incumbit probation yang bermakna siapa yang menggugat maka dialah 
yang wajib membuktikan. Sejumlah asas lain yang berkaitan adalah 
actori incumbit onus probandi yang bermakna siapa yang mendakwa 
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maka dialah yang wajib membuktikan. Ei incumbit probatio qui dicit, 
non qui negat, yang bermakna beban pembuktian ada pada orang yang 
menggugat, bukan tergugat. Probandi necessitas incumbit ei qui agit, yang 
bermakna beban pembuktikan dilimpahkan kepada penggugat. Masih 
juga ada asas yang berbunyi affirmati non neganti incumbit probatio, yang 
bermakna pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang 
menyangkal. Affirmati et probare, yang berarti orang yang mengiyakan, 
harus membuktikan dan reo negate actori incumbit probatio, artinya jika 
tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. 
Apabila pemohon pembubaran partai politik tidak dapat membuktikan 
adanya dolus premiditatus sebagai intension kesalah tindak pidana yang 
dilakukan partai politik secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka 
berlakulah postulat actore no probante reus absivultur, yang bermakna jika 
tidak bisa membuktikan maka terdakwa harus dibebaskan atau gugatan 
atau permohon harus ditolak.494 Pembuktian oleh pemerintah melalui 
lembaga Kejaksaan memegang peranan penting dalam membuktikan 
pertanggungjawaban pidana partai politik dalam peradilan pidana 
serta pertanggungjawaban konstitusional partai politik di Mahkamah 
Konstitusi.

F. Mekanisme Peradilan untuk Membuktikan Kesalahan 
Partai Politik 

Rasanya sangat sulit untuk membuktikan partai politik telah melakukan 
kegiatan dan akibatnya bertentangan dengan UUD 1945 tanpa 
membuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh partai 
politik. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tindak pidana 
makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 
ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111, 
Pasal 111 bis ayat (1), Pasal 131, Pasal 139b, Pasal 139c, Pasal 140 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, huruf b, huruf c, huruf, d, dan 

494Pendapat Ahli Prof. Dr. Eddy Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum. pada 
sidang perselihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah 
Konstitusi tanggal 22 Juni 2019, lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/
PHPU-PRES/XVII/2019.
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huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan 
terhadap Keamanan Negara; Tindak pidana terorisme; Tindak pidana 
korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara; Tindak pidana 
pencucian uang yang predicate crime-nya tindak pidana korupsi dan/atau 
terorisme; serta Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat; sebagai sebuah kejahatan hanya bisa diadili melalui mekanisme 
peradilan pidana yang diawali penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di pengadilan pengadilan negeri, banding di pengadilan 
tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, sampai adanya putusan hakim 
yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Satu-satunya lembaga 
peradilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili kejahatan adalah 
peradilan pidana karena terlebih dahulu melalui serangkaian proses 
hukum yang melibatkan alat-alat negara sehingga objektivitas tindak 
pidana dapat terwujudkan secara materiil.

Oleh karena syarat tindak pidana partai politik menghendaki 
syarat terstruktur, sistematis, dan masif, maka proses penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksana putusan pengadilan 
harus dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki unit kerja yang 
tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan protitipe lembaga 
Kejaksaan yang memiliki jaksa penyelidik, jaksa penyidik, jaksa 
peneliti, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor, jaksa pemulihat aset, 
jaksa intelijen di bawah kendali Jaksa Agung maka sepantasnya proses 
penanganan tindak pidana partai politik ditangani oleh Kejaksaan. 
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah mewakili pemerintah dalam 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik, serta Kejaksaan 
sebagai lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana partai 
politik dilaksanakan secara merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif 
dan legislatif.

Pemeriksaan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi merupakan 
pemeriksaan judex facti yang memeriksa fakta-fakta yang dihadirkan 
di persidangan, sedangkan pemeriksaan di Mahkamah Agung 
merupakan pemeriksaan judex juris yang memeriksakan kebenaran 
penerapan hukum oleh hakim. Oleh karena tindak pidana partai 
politik merupakan tindak pidana yang melibatkan tindak pidana yang 
besifat extra ordinary dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, dan 
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massif maka pemeriksaan perkara lebih baik hanya dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pegadilan Tinggi Jakarta Pusat, sampai 
ke Mahkamah Agung. Selain itu, putusan pengadilan yang menyatakan 
partai politik bersalah melakukan tindak pidana sama sekali tidak boleh 
membubarkan partai politik tersebut, karena mekanisme pembubaran 
partai politik dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, 
putusan pidana merupakan putusan declaratoir yang hanya menyatakan 
partai politik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Selanjutnya putusan 
pidana partai politik tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah 
sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik 
di Mahkamah Konstitusi. Di sinilah giliran Jaksa Pengacara Negara 
mewakili pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran 
partai politik. Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mengajukan 
permohonan dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa tindak 
pidana yang dilakukan oleh partai politik tersebut merupakan perbuatan 
dan akibatnya bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang membubarkan partai politik kemudian dilaksanakan 
oleh Jaksa Eksekustor dibarengi dengan Jaksa Pemulihan Aset yang 
akan menginventarisir kekayaan partai politik yang nantinya dirampas 
untuk negara. Berikut mekanisme pertanggungjawaban pidana dan 
hukum pembubaran partai politik oleh Kejaksaan digambarkan dalam 
gambar berikut ini.
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Pembubaran partai politik haruslah didasarkan pada ratio legis 
berdasarkan alat bukti yang pasti untuk membuktikan kesalahan 
partai politik. Konsekuensi logis dari pembuktian kesalahan tersebut 
mewajibkan pemerintah melalui Presiden yang dapat menugaskan Jaksa 
Agung sebagai satu-satunya legal standing pemohon untuk membuktikan 
partai politik telah melakukan tindak pidana dan pelanggaran terhadap 
UUD 1945.

Hakikat kewenangan Kejaksaan mewakili pemerintah dalam 
mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah 
Konstitusi adalah adanya kepentingan negara untuk membubarkan 
partai politik yang melakukan perbuatan dan akibatnya bertentangan 
dengan UUD 1945. Pembubaran partai politik merupakan mekanisme 
peradilan tata negara yang didahului oleh peradilan pidana yang diawali 
proses penyelidikan sehingga peradilan pembubaran partai politik 
merupakan peradilan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi dalam 
peradilan pidana dengan peradilan tata negara di Mahkamah Konstitusi. 
Hanya Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan melalui protipe Jaksa 
yang meliputi Jaksa Intelijen, Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, Jaksa 
Penuntut Umum, Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Eksekutor, Jaksa 
Pemulihat Aset di bawah Jaksa Agung yang mampu melaksanakan 
kewenangan pembubaran partai politik sebagai kewenangan integratif 
yang secara atributif berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

457
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Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 3 ayat (1) 
PMK 12/2008, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat mewakili 
pemerintah beracara di Mahkamah Konstitusi karena Keputusan Tata 
Usaha Negara merupakan embrio dari Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia yang mengesahkan partai politik sebagai badan 
hukum partai politik yang kemudian menjadi objek pembatalan dalam 
permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Untuk menarik pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban 
hukum partai politik melakukan tindak pidana yang bertentangan 
dengan UUD 1945 sebagai dasar pembubaran partai politik dapat 
menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi dengan cara partai 
politik dapat dikenai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya 
yang melakukan tindak pidana extra ordinary crime secara terstruktur, 
sistematis, dan masif yang dibuktikan melalui metode triple of shet, 
yakni pembuktian adanya meeting of mind masing-masing pengurus 
partai politik yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagai unsur 
subjektif, pembuktian adanya perwujudan kerja sama meeting of mind 
sebagai unsur objektif secara bersama-sama dan secara kolektif, serta 
pembuktian adanya akibat dari meeting of mind tersebut menimbulkan 
dampak yang masif sebagai kepastian maupun kemungkinan dari 
maksud partai politik melalui pengurusnya. 

Untuk memperkuat kewenangan integratif Kejaksaan dalam perkara 
pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi maka diperlukan 
Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
partai politik, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang 
Kejaksaan beserta peraturan pelaksanaannya dalam hal ini Peraturan 
Jaksa Agung Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi 
Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik 
Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu, diperlukan 
peraturan yang secara expresive verbis mengatur badan hukum partai 
politik sebagai korporasi yang berbadan hukum, pengaturan tindak 
pidana makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 
107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
111, Pasal 111 bis ayat (1), Pasal 131, Pasal 139b, Pasal 139c, Pasal 
140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, huruf b, huruf c, huruf, d, dan huruf 
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e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan 
terhadap Keamanan Negara; Tindak pidana terorisme; Tindak pidana 
korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara; Tindak pidana 
pencucian uang yang predicate crime-nya tindak pidana korupsi dan/
atau terorisme; serta Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; sebagai perbuatan dan akibatnya bertentangan dengan 
UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang partai politik, undang-undang Mahkamah Konstitusi; serta 
pengaturan hukum acara pembubaran partai politik yang wajib melalui 
proses peradilan pidana terlebih dahulu. Tidak kalah pentingnya juga, 
diperlukan pendidikan dan pelatihan penanganan perkara pembubaran 
partai politik di Mahkamah Konstitusi bagi para Jaksa dengan tujuan 
meningkatkan pemahaman hukum baik itu pengetahuan hukum (kennis) 
dan pengertian yang mendalam (inzicht) mengenai permasalahan partai 
politik, serta keterampilan atau keprigelan (vaardigheid) pembuktian para 
Jaksa dalam membuktikan kesalahan badan hukum partai politik serta 
membuktikan pelanggaran konstitusional yang dilakukan partai politik 
sehingga menjadi ratio legis bagi Hakim pada Mahkamah Konstitusi 
untuk membubarkan partai politik.
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian 
Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 
Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 Tentang 
Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah Terdahulu.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 yang kemudian menjadi 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Prps Tahun 1960 
Tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai.
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Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1960 yang 
kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 1960 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 1960.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010  Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1148K/
Pid/2003 tanggal 10 Januari 2005.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1050K /
Pid/2003 tanggal 7 Juni 2006.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1205K/Pid/2003 
tanggal 10 Oktober 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 108-109/
PHPU.B-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 28/
PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 53/PUU-
IX/2011 tanggal 19 Desember 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PUU-
XII/2013.

Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 130/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016.

Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Tahun 2017.

Reglemaiit op de Burgerlijke Rechtsvordering.

Staatblad Vertegen Woordiging Van De Lan In Rechten 1922 Nomor 522.

Staatsblad 1922 Nomor 522.

Staatsblad 1941 Nomor 31.

Staatsblad 1992 Nomor 98.
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Strafvordering (Sv) (KUHAP Belanda).

Surat Dakwaan Nomor: DAK-15/24/02/2017 atas nama Terdakwa I 
IRMAN (Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pecatatan 
Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia/Mantan 
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan 
Publik) dan Terdakwa II SUGIHARTO (Mantan Direktur 
Pengelolaan Informasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dalam perkara 
tindak korupsi pengadaan e-ktp.

Undang-Undang Balantentara Pendudukan Jepang Nomor 1 Tahun 
1942.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 
Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan 
Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintahan Aceh. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang 
Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang 
Intelijen Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 Tentang 
Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang 
Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Partai Politik. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 Tentang 
Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang 
Partai Politik.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang 
Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2/PNPS/1964 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh 
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Vestile N0 11-12/106. 1991.

Vestile No. 718-XII of 17.09.91.

C.  website

https://parismanalush.blogspot.com/2014/09/kedudukan-kejaksaan-
dan-posisi-jaksa.html diakses tanggal 30 Juli 2019.

http//:www.oefre.unibe.ch/law/icl/Bulgary%20-%20Constitution.htm. 
“Promulgated. SG. No. 29/10 April 1990. amended No. 121/1990. No. 
59/1996. Bulgaria Constitution. Adopted on: 12 July 1991. ICL Document 
Stats: 12 July 1991” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://iss.sagepub.com/cgi/reprint/18/1/258. “Dicle Kogacioglu. 
“Progress. Unity. and Democracy: Dissolving Political Parties in Turkey” 
hlm. 8 diakses tanggal 19 Oktober 2017.
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http://www.artikata.com/arti-329443-hakikat..html diakses tanggal 
19 Oktober 2017.

http://www.concourt.or.th/download/news/Party1.pdf. “Summary of the 
Decision of the Constitutional Tribunal Case Group 1” diakses tanggal 
19 Oktober 2017. 

http://www.concourt.or.th/download/news/Party2.pdf. “Summary of 
the Decision of the Constitutional Tribunal Case Group 2. Decision no. 
1-2/2550. Dated 30 May B.E. 2550“ diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.hamline.edu/apakabar/barisdara/2001/07/31/0036.html. 
“Akhirnya. MA Tolak Bekukan Golkar. Harian Duta Masyarakat. 31 Juli 
2001” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/02/national/gugat07.
htm. “Gugatan Pembubaran Partai Golkar Disidangkan. Kompas. Sabtu 
2 Juni 2001” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/04/nasional/haki06.
htm. “Menkeh dan HAM (Demisioner) L Hakim Agung dalam Perkara 
Pembubaran Partai Golkar Tak Salah. Harian Kompas. Sabtu 4 Agustus 
2001” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/04/nasional/haki06.
htm. “Menkeh dan HAM (Demisioner) L Hakim Agung dalam Perkara 
Pembubaran Partai Golkar Tak Salah. Harian Kompas. Sabtu 4 Agustus 
2001” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.kompasiana.com/fatinadelia/sebenarnya-parpol-terkorup-
itu-yang-mana_584d1c12ba937 34d176585b8 diakses tanggal 19 
Oktober 2017.

http://www.kompasiana.com/fatinadelia/sepanjang-2016-
ke p a l a - d a e r a h - k a d e r - p d i p - t e r b a n y a k - t e r s a n g ku t -
korupsi_5860c4f26123bdd6044d6f6f. diakses tanggal 19 Oktober 
2017.

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/02/25/0044.htm.. 
“Usulan Pembubaran Golkar Sebaiknya Lewa MA. Harian Kompas. Senin. 
26 Februari 2001” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2 diakses 
tgl. 23 Februari 2019. 
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http://www.nationmultimedia.com. “OAG Proposes Dissolution of Democrat. 
Thai Rak Thai. 3 Other Parties“ diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/konssouthkorea.htm. “Article 8 
Paragraf 1 South Korea Constitution” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://www.oefre.unibe.ch/law/lcl/Moldova%20-%20Constitution.
htm. “The Constitutions of the Republic of Moldova. Adopted on 29th July 
1994. Article 41 Paragraf 4 Konstitusi Moldova” diakses tanggal 19 
Oktober 2017.

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/09/dpr-dan-partai-
politik-seharusnya-malu-disebut-lembaga-terkorup; diakses 
tanggal 19 Oktober 2017.

h t t p : / / w w w. v o o n e w s . c o m / i n d o n e s i a n / a r c h i v e / 2 0 0 1 -
07/a-2001-07-31-6-1.cfm. “Mahkamah Agung Tolak Gugatan 
Pembubaran Golkar” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

http://zulakrial.blogspot.com. “Marshall B.Clinard. Peter C. Yeager. 1980. 
Korporasi dan Perilaku Ilegal. hlm. 3” diakses tanggal 19 Oktober 2017.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/15094351/penyuap-
wali-kota-kendari-serahkan-rp-5-miliar-di-kantor-dpp-pdi-p, 
diakses tgl. 7 September 2018.

https://news.detik.com/bbc-world/d-3441162/survei-tii-dpr-lembaga-
terkorup-menurut-persepsi-warga-ri diakses tanggal 19 Oktober 
2017.

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4196511/ini-5-anggota-
dprd-kota-malang-tak-tersangkut-kasus-korupsi-massal, diakses 
tgl. 07 September 2018.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8499/mahkamah-
konstitusi-58-tahun-yang-lalu diakses tgl. 23 Februari 2019.

https://www.kaskus.co.id/thread/5320f833ffca1791398b4618/berikut-
nama-nama-kader-dari-tiga-partai-terkorup-di-indonesia-golkar-
pdip-demokrat/ diakses tanggal 19 Oktober 2017.

https://www.nationmultimedia.com. “OAG Proposes Dissolution of 
Democrat. Thai Rak Thai. 3 Other Parties“ diakses tanggal 19 Oktober 
2017.
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https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_
index_2016 diakses tanggal 19 Oktober 2017.

Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia.pdf diakses tgl. 19 
Oktober 2017.

Indriyanto Seno Adji, Kejaksaan Agung dan Eksistensi Konstitusional, 
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0406/22/opini/1097980.
htm diakses tanggal 30 Juli 2019

Reda Manthovani. Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam 
Kejahatan di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang 
Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan 
di Indonesia yang Dilakukan Oleh Korporasi.pdf.. diakses tanggal 19 
Oktober 2017.

Transparency International. Corruption Perceptions Index. Februaryy 2017  
diakses tanggal 19 Oktober 2017.
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Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., lahir di 
Ujung Pandang tanggal 30 Oktober 1991. 
Menamatkan strata satu di Fakultas Hukum 
Universitas Muslim Indonesia (2013), Magister 
Hukum di Program Pascasarjana Universitas 
Muslim Indonesia (2016), dan menyelesaikan 
Program Doktor Ilmu Hukum juga di universitas 
yang sama (2019) pada usia 27 (dua puluh 
tujuh) tahun. Memulai karier di Kejaksaan RI 
pada tahun 2014 sebagai calon jaksa merangkap 

pegawai tahanan pada Kejaksaan Negeri Bulukumba. Setelah PPPJ 
(Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa) pada tahun 2017 
kemudian ditempatkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai 
Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum. Saat ini penulis 
merupakan Jaksa Fungsional pada Biro Hukum dan Hubungan Luar 
Negeri Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Selama 
melaksanakan tugas-tugas di Institusi Kejaksaan RI, penulis meraih 
beberapa penghargaan, yaitu Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah 
Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (2014), SIDHAKARYA (2015), 
10 (sepuluh) besar terbaik pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan 
Jaksa (2017), serta Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Memperingati Hari 
Bhakti Adhyaksa (2018). Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan 

bioData Penulis
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Krimologi (MAHUPUKI) ini juga merupakan asisten dosen pada 
program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia Timur 
dan program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, 
lulusan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ini 
juga aktif menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional, yakni 
Program Jaksa Masuk Sekolah Sebagai Alat Komunikasi Sosial 
Kejaksaan, Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam 
Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah 
Konstitusi, Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat 
Pemeriksaan Persidangan, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat 
dari Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) 
Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan, serta Virtual Court 
Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic.

Dr. Drs. A. Rahim, S.H., M.Hum., lahir di 
Mandati, 31 Desember 1958. Pendidikan formal 
yang diselesaikan, yakni Sekolah Dasar (SD) 
Negeri Mandati tahun 1970, Sekolah Menengah 
Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri Wanci tahun 
1973, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) 
Negeri Raha tahun 1976. Setelah tamat SMEA 
Negeri Raha kemudian menjadi Guru Pendidikan 
Masyarakat (Penmas) selama 2 (dua) tahun. 
Pada tahun 1979 melanjutkan studi di Universitas 

Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung Pandang pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Civic-Hukum pada 
jenjang Sarjana Muda dan tamat tahun 1982. Selanjutnya, pada tahun 
yang sama melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) 
pada fakultas dan jurusan yang sama dan tamat pada tahun 1984. 
Menjadi Asisten Dosen pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Negeri Ujung Pandang (sekarang UNM) sejak tahun 1980 di 
Program Diploma (D1, D2, D3) dan Strata Satu (S1) dengan 
mengajarkan mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata sampai 
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tahun 1985.  Pada Tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 sambil kuliah 
dan mengajar bekerja pula di Kantor Keuangan Negara Wilayah 
Indonesia Timur di Makassar sebagai tenaga honorer.  Dan pada tahun 
1986 terangkat sebagai Dosen Negeri Dipekerjakan pada Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Palopo. 
Kemudian pindah ke Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 
2017 dan sampai sekarang masih aktif sebagai dosen tetap pada Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan 
jabatan fungsional Lektor Kepala, Pangkat/Golongan Pembina Utama 
Muda/IVc. Jabatan Struktural yang pernah diduduki di Perguruan 
Tinggi, yaitu Ketua Jurusan PPKn (1990-1994), Pembantu Ketua I 
Bidang Akademik (1998-2003), Ketua STKIP Cokroaminoto Palopo 
(2003-2005) dan sebagai Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo 
(2005-2009). Tahun 2014-2019 sebagai Ketua Program Studi Magister 
Ilmu Hukum di Universitas Indonesia Timur. Pengalaman kerja lainnya, 
sebagai Wakil Ketua dan Anggota Tim Asessor Pendidikan dan Latihan 
Profesi Guru (PLPG) Rayon 26 UNM Makassar (2005-2007) dan Rayon 
146 (2007-2012). Jabatan tetap sebagai Pendiri/Pembina Yayasan 
Pendidikan Gelora Bangsa Wakatobi (2009-sekarang). Penasihat Hukum 
Lembaga Adat Kadie Mandati Kabupaten Wakatobi (2009-sekarang). 
Pengalaman kerja lainnya adalah Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik 
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di beberapa kabupaten. 
Sampai sekarang aktif dalam kegiatan ilmiah baik sebagai penulis buku, 
jurnal ilmiah maupun sebagai pembicara narasumber di berbagai forum 
ilmiah nasional maupun internasional. Adapun buku/karya ilmiah yang 
dihasilkan antara lain Pendidikan Pancasila, Hukum Perdata (Modul), 
Metode Penelitian Hukum (Bahan Ajar), Hukum Acara Perdata (Modul), 
Pengantar Ilmu Hukum (Modul), Hukum Kontrak, Filsafat Hukum, 
Hukum Perjanjian.
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Januhari Guwi, S.Pd., S.H., M.H., M.M., lahir 
di Mandati, 17 April 1971. Pendidikan 
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Mandati I 
(1978), Pendidikan Mandrasah Tsanawiyah 
Negeri (MTSN) Wanci (1981), Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 
Palopo (1992). Pada tahun 2001 menyelesaikan 
studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Palopo 
Program Studi Pendidikan Moral Pancasila/

Kewarganegaraan (PMP/KN). Selanjutnya, menamatkan Strata Satu 
(S1) Konversi pada Jurusan Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 
(STIH) Damarica Palopo pada tahun 2006. Pada tahun 2013, 
melanjutkan pendidikan pada Program Strata Dua (S2) Ilmu Hukum 
dan Ilmu Manajemen masing-masing di Universitas Indonesia Timur 
(UIT) Makassar dan selesai pada tahun 2018. Pengalaman mengajar 
sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Cokrominoto Palopo sejak 
tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, dan sebagai Dosen/Guru pada 
Yayasan Pendidikan Gelora Bangsa Wakatobi sejak tahun 2009 sampai 
sekarang. Pengalaman struktural di Perguruan Tinggi, yaitu Direktur 
Akademi Bahasa Asing (ABA) Atmajaya Makassar (2012-sekarang), 
Direktur LP-Com (Lembaga Pendidikan Komputer) Wakatobi (2009-
2014). Pendidikan nonformal yang pernah diikuti, yaitu Pendidikan 
Komputer pada Rizky Komputer Makassar (1998) dan MPS Komputer 
Palopo (2005). Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti 
seminar, simposium dan workshop pada tingkat nasional maupun 
internasional. Adapun karya ilmiah yang dihasilkan antara lain Hukum 
Perjanjian (SuatuTinjauan Normatif dan Sosiologis).DUMMY




