
 

 

 

I.    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan 

sumber daya manusia merupakan serangkaian kebijaksanaan yang berkesinam- 

bungan untuk mewujudkan birokrasi yang modern.  

Upaya penyempurnaan dalam birokrasi menjadi hal yang sangat penting agar 

birokrasi mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV (UUD 1945) yaitu melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, diwujudkan 

melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan 

demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

negara menetapkan penerapan sistem kepegawaian berbasis karir menekankan 

pada hak, kewajiban, tugas, dan tata cara pengelolaan Pegawai Negeri Sipil secara 

individu guna membangun sumber daya aparatur negara dengan manajemen yang 

tersentralisasi.  

 

Aparatur negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai Aparatur Sipil 

Negara, 360.000 anggota Polri, dan 330. 000 anggota TNI
1
. Semuanya merupakan 

modal bangsa dan negara yang harus selalu dijaga dengan baik, dikembangkan 

dan dihargai. Manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara merupakan salah 

satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk 

membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara 

untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan 

sebagai warga negara.  

 

Paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya tersebut dari 

perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban 

individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen 

pengembangan sumber daya manusia secara strategis (strategic human resource 

management) agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan 

selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara. 

1. Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara hlm: 1 
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Perubahan tersebut memerlukan manajemen pengembangan sumber daya manusia 

aparatur negara agar selalu maju dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga 

tercapainya tata pemerintahan yang baik atau good governance dan pembangunan 

selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. 

 

Upaya reformasi birokrasi yang terbaru yaitu disahkannya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara melalui sidang paripurna. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 

ini mengatur manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan 

kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pola karier, promosi, mutasi 

penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,    

pemberhentian, pensiun, tabungan hari tua dan perlindungan. 

Perubahan lingkungan strategis, baik global maupun regional seperti adanya 

tuntutan globalisasi perdagangan dan ekonomi pasar terbuka sehingga perlu daya 

saing tinggi, adanya koalisi pemerintahan yang telah menimbulkan instabilitas 

pemerintahan dan dapat mengganggu kinerja serta efektifitas pemerintahan 

negara, desentralisasi yang telah menciptakan jaringan pemerintahan yang amat 

komplek, pelayanan publik yang belum memiliki mutu yang baik, terjadinya 

disparitas kesejahteraan umum dan disparitas kapasitas aparatur antar daerah yang 

semakin lebar, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur 

negara serta akan terjadinya ledakan pensiun PNS pada tahun 2015.  
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Kondisi ini harus dapat diatasi untuk mewujudkan pembangunan Aparatur Sipil 

Negara yang professional, netral dan berintegritas tinggi sesuai dalam rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP) Tahun 2005-2024. Salah satu masalah 

mendasar yang akan dihadapi Indonesia dalam reformasi Aparatur Sipil Negara 

tahun 2010-2024 adalah ledakan pensiun PNS yang diprediksi akan terjadi pada 

tahun 2015.  

Laporan misi Bank Dunia pada tahun 2009 tentang reformasi aparatur sipil negara 

memperhitungkan antara tahun 2010 sampai tahun 2014 jumlah PNS yang akan 

memasuki usia pensiun akan mencapai 2,5 juta orang. Pensiunan PNS pada saat 

ini berjumlah 2,43 juta orang. Dengan demikian pada tahun 2015 jumlah PNS 

akan mencapai 4,9 juta orang atau lebih besar dari jumlah total PNS pada 2010 

yang berjumlah 4,7 orang
2
. Beban fiskal untuk pembayaran manfaat pensiun akan 

sangat berat apabila seluruhnya dibebankan kepada APBN, lalu bagaimanakah 

UU ASN ini memberikan jalan keluar bagi permasalahan ini. 

Selain permasalahan ledakan pensiun, kesejahteraan pegawai dan pensiunan 

pegawai yang belum memadai. Permasalahan selanjutnya yaitu rendahnya 

kualitas layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan salah 

satu kewajiban konstitusional pemerintah ternyata belum bebas sepenuhnya dari 

praktek ekonomi biaya tinggi dan praktek KKN seperti yang terungkap dengan 

kasus makelar hukum dan makelar pajak. 

2. Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara hlm: 4 
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Pelayanan publik dasar antara lain transportasi publik, pendidikan wajib, 

pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, kebersihan dan telekomunikasi belum 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pendapatan menengah baik secara 

kuantitatif dan kualitatif. Kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah belum dapat menyediakan 

kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu 

perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global 

yang semakin ketat. 

Hasil survei integritas KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik 

Indonesia mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat dan 6,69 untuk 

unit pelayanan publik di daerah
3
. Skor integritas menunjukkan karakteristik 

kualitas dalam pelayanan publik seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, 

kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan 

informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan 

pengaduan masyarakat. Persoalan-persoalan inilah yang hingga saat ini menjadi 

permasalahan hukum yang berkembang dan perlu dianalisis.  

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik mengkaji kemana arah kebijakan yang 

hendak dituju dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, judul yang peneliti fokuskan yaitu 

mengenai Politik Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

3. Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara hlm: 29 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas adalah : “Apakah politik hukum Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?” 

2. Ruang lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini, dibatasi dari aspek keilmuan adalah disiplin ilmu 

hukum kenegaraan yang membahas mengenai politik hukum Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.   Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: “Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai 

politik hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara”. 

2.   Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini dipergunakan untuk menambah pengetahun 

dalam rangka pengembangan ilmu hukum mengenai politik hukum 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

b. Secara praktis, untuk memberikan masukan bagi penentu kebijakan dan 

pelaksana politik hukum sistem penyelenggaraan pemerintahan negara  
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara dan dipergunakan sebagai bahan bacaan dalam penelitian-

penelitian lainnya. 

D.   Kerangka Teori dan Konseptual        

1.    Kerangka Teori  

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan 

yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti
4
. Penelitian ini menggunakan 

beberapa teori sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang telah 

dirumuskan yaitu : teori/konsep politik hukum dan teori kepastian hukum. 

a. Teori Politik Hukum 

Para ahli ilmu hukum memberikan pengertian yang berbeda terhadap konsepsi 

tentang politik hukum. Politik hukum menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu 

hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk 

memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat
5
. 

Politik hukum melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena ia mencoba 

menjadikan ius constitutum yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum 

yang lama, menjadi ius constituendum atau hukum untuk masa yang akan datang
6
. 

4. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, IU Press, Jakarta, hlm:125  

5. Abdullatif dan Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, Sinar Grafika,  Jakarta, hlm :6 

6. Ibid, hlm :7 
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Utrecht mengutarakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya, 

politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan 

bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-

perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya 

menjadi sesuai dengan kenyataan sosial
7
. Politik hukum meneruskan 

perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya 

ketegangan antara positivitas dan realitas sosial. Dengan bersandar pada pendapat 

Bellefroid, Utrecht menyatakan bahwa politik hukum membuat suatu ius 

constituendum ini pada kemudian hari berlaku sebagai ius constitutum baru
8
. 

Sunaryati Hartono mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau 

sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem 

hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan 

diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia atau menitikberatkan politik hukum dalam 

dimensi ius contituendum (hukum yang dicita-citakan)
9
. 

Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Atas 

Hukum
10 

mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan 

arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Padmo mengatakan 

bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang 

akan dijadikan kriteria menghukumkan sesuatu. 

7. Utrecht, dan Moh. Saleh Djindang, 1989. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan,    

Jakarta:, hlm:48 

8. Abdullatif, dan Hasbi Ali, Op cit, hlm:7 

9. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, 

Bandung, hlm: 23 

10. Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet.II, Ghalia Indonesia,  

Jakarta, hlm :160 
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Politik Hukum menurut Mahfud MD adalah legal policy atau garis kebijakan 

resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru 

maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara
11

. 

Didalam pengertian tersebut, hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan negara sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh 

negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan negara, walaupun didalam 

pengertian itu hukum dikatakan sebagai alat, di dalam pengertian tersebut terletak 

hakikat supremasi hukum, karena hukum sebagai alat mencapai tujuan negara. 

 

Politik hukum dapat juga dilihat dari sudut lain, yakni sebagai kristalisasi 

kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum 

sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter 

tertentu
12

. Pengertian lain tentang politik hukum yang aplikatif menurut 

Hikmahanto Juwono, yaitu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari 

hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. 

 

Pengertian lain tentang politik hukum yang aplikatif menurut Hikmahanto Juwono 

yaitu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum yang dibuat 

secara sengaja oleh institusi negara. Oleh karena itu pembuatan dari peraturan 

perundang-undangan tersebut memiliki tujuan dan alasan tertentu yang dapat 

beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya 

peraturan perundang-undangan ini disebut politik hukum
13

. 

11. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm:1 

12. Mahfud MD, 2010, Membangun Hukum Menegakkan Konstitusi, Op cit, hlm :15 

13. Muyassarotussolichah, Melacak akar, cabang dan ranting politik hukum UUD 1945 Hasil 

Amandemen (online dalam http://ern.pendis.kemenag.go.id,diakses 15 Juni 2014) 

 

 

http://ern.pendis.kemenag.go.id,diakses/
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Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama adalah politik 

hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya peraturan perundang-undangan, 

dimensi yag pertama disebut dengan kebijakan dasar atau basic policy. Dimensi 

kedua adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan peraturan 

perundang-undangan. Dimensi ini disebut dengan kebijakan pemberlakuan atau 

enactment policy
14

. 

 

Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai legal 

policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara 

nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi : 1) pelaksanaan 

secara konsisten ketentuan hukum yang ada ; 2) pembangunan hukum yang 

berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum 

baru ; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para 

anggotanya; 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite 

pengambil kebijakan
15

. 

 

b. Teori Kepastian Hukum 

Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan 

dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat
16

. Keteraturan yang intinya 

kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri 

maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban. Fungsi hukum menjamin 

keteraturan dan ketertiban ini sangat penting, sehingga fungsi ini dapat dikatakan 

sama dengan tujuan hukum. 

14. Ibid, hlm : 4 

15. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm:15 

16. B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm :49 
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Beberapa sarjana berpendapat bahwa hukum bertugas utama menjamin adanya 

kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tugas hukum ini menjamin kepastian 

hukum hubungan yang terdapat dalam pergaulan masyarakat. Dalam tugas ini,  

terkandung dua tugas lain yaitu hukum harus menjamin keadilan dan hukum harus 

tetap berguna. Jadi, hukum sekaligus memenuhi tiga syarat pokok, yaitu hukum 

seharusnya adil, seharusnya berguna, dan seharusnya menjamin kepastian hukum. 

 

Ditinjau dari sudut politik perundang-undangan, maka kepastian hukum yang 

menjadi kenyataan hukum, dan hukum positif seharusnya identik. Hukum positif 

bersifat alat, yaitu alat untuk mencapai kepastian. Untuk mencapai kepastian 

hukum, perundang-undangan harus berdasarkan pada tiga asas, yaitu: pertama, 

asasa bahwa suatu ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan denga 

ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (lex superior 

derogat legi inferiori).  

 

Kedua, asas bahwa ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan kemudian 

mengalahkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan lebih dahulu (lex 

posterior derogat legi priori); dan ketiga, asas yang menyatakan bahwa tidak 

boleh ditetapkan ketentuan perundang-undangan dengan berlaku surut (asas non-

retroaktif)
17

.  Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya ialah 

pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam 

arti yang luas
18

.  

17. B. Arief Sidharta, Op cit, hlm :63 

18. Taufiqurrohman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm:20 
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Suatu peraturan perundang-undangan dapat disebut secara sah sebagai peraturan 

perundang-undangan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang 

ditetapkan dalam proses dan prosedur pembentukannya. Selain itu, perlu 

memperhatikan asas-asas yang bersifat material yang menyangkut isi atau 

materinya. 

Asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, 

meliputi: asas tujuan yang jelas; asas organ/lembaga yang tepat; asas perlunya 

pengaturan; asas dapat dilaksanakan; asas konsensus
19

, sedangkan asas materiil 

meliputi : asas terminologi dan sistematika yang jelas; asas dapat dikenali; asas 

perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; asas pelaksanaan 

hukum sesuai dengan keadaan individual
20

. 

 

Dalam negara hukum, peran asas kepastian hukum (principle of legal security) 

mendapat prioritas yang utama. Asas kepastian hukum adalah asas untuk 

mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki 

daripadanya
21

. Asas kepastian hukum dalam sistem hukum memiliki bentuk dan 

kedudukan. Asas kepastian hukum mula-mula diberi nama lain yaitu asas harapan 

atau asas kepercayaan, yaitu bahwa dalam hukum administrasi terdapat harapan- 

harapan masyarakat yang haruslah dipenuhi, yang merupakan pengkhususan dari 

asas umum tentang kepastian hukum
22

. 

19. Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm: 113-114 

20. Ibid, hlm:114 

21. Saifullah Bombang, 2008, Asas Kepastian Hukum Dalam Pemerintahan Yang Baik, Bilancia, 

hlm: 125-136 

22. Ibid, hlm: 136 
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2. Konseptual 

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Konsep inilah yang dibutuhkan terhadap 

suatu cara berpikir yang sistematis, logis, dan metodologis.  

 

Politik dan kekuasan tak dapat dipisahkan, sebab politik  akan selalu melibatkan 

kelompok-kelompok orang dengan pelbagai  konflik kepentingan yang bersaing 

untuk menguasai pemerintahan. Dalam kehidupan suatu negara akan terlihat 

bahwa  yang membedakan politik negara (politics of the state) dan politik 

organisasi lain dalam masyarakat adalah ruang lingkupnya yang luas dan 

kemampuan pemerintah untuk mendukung keputusan-keputusannya  dengan 

menggunakan atau menerapkan ancaman sanksi  dan kekuatan yang sah 

berdasarkan hukum. 

 

Dalam sistem politik, pengambil keputusan selalu mempertimbangkan saran 

berupa tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan dan dukungan masyarakat 

yang percaya pada ligitimasinya. Setelah melewati proses konversi, mereka 

merumuskan keluaran berupa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan antara 

lain dalam bentuk berbagai produk hukum dan kebijakan umum. 

 

Politik hukum dalam nilai etik dan konstruktif atau teknik pembentukan hukum 

dan penemuan hukum lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang 

dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi masyarakat 

yang diinginkan.  
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Agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, proses yang 

melibatkan unsur-unsur yang mendukung terjaminnya proses tersebut harus 

diperhatikan, termasuk dalam hal ini adalah pengaruh ideologi dan ajaran-ajaran 

politik. 

 

Sebagai sebuah disiplin hukum, politik hukum memberikan landasan akademis 

terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan 

konteks kesejarahan, situasi dan kondisi, kultur dan nilai-nilai yang berkembang 

di masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Melalui hukum seperti ini diharapkan 

produk hukum yang diterima, dilaksanakan, dan dipatuhi. 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa politik hukum adalah kebijakan 

dasar oleh suatu negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang akan, 

sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.  

 

Pengertian kata penyelenggara negara dan tujuan negara yang dicita-citakan 

menjadi fokus dalam studi ini. Penyelenggara negara adalah lembaga-lembaga 

negara yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan 

suatu negara. Penyelenggara disebut juga dengan pemerintah, yang pengertian 

luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.  

 

Adapun tujuan negara yang dicita-citakan dapat dilihat secara umum pada 

Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 

tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, m encerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
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kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apa yang terdapat terdapat 

dalam pembukaan itu kemudian dijabarkan lebih rinci pada pasal-pasal UUD 

1945 tersebut, yang dioperasionalkan dalam Undang-Undang atau peraturan 

perundang-undangan lain yang terdapat dibawahnya. 

 

Kedua hal di atas, baik itu lembaga negara maupun tujuan negara yang dicita-

citakan, merupakan studi hukum tata negara. Artinya hal-hal yang berkaitan 

dengan politik hukum dalam pengertian teoritis praktis menjadi kajian disiplin 

ilmu hukum tata negara. Politik hukum meliputi aspek lembaga kenegaraan 

pembuat politik hukum, letak politik hukum dalam peraturan perundang-

undangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan politik hukum suatu 

negara. 

 

 

 


