
sifat fundamental  sifat fundamental  

"kewaj iban dasar  manus ia
adalah  seperangkat

kewaj iban yang apabi la  t idak
d i laksanakan ,  t idak

memungkinkan ter laksana
dan tegaknya Hak Asas i

Manus ia "

Hak

Asasi

Manusia

benar, pasti, nyata, wajib atau segala sesuatu
yang dimiliki seseorang sejak dalam
kandungan,

dasar/pangkal

ciptaan (akal, pikiran, individu, sosial, dll)

tujuan seseorang memiliki hak yaitu untuk
membuat dan menjamin hidup seseorang
menjadi baik dan baik seiring waktu.

Jan Materson 

John Locke

hak adalah hak yang melekat pada tiap
manusia, yang tanpanya manusia mustahil
hidup sebagai manusia

hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan
sebagai hak kodrati

Konsep HAMKonsep HAM

Hak MendasarHak Mendasar

definisi manusiadefinisi manusia

sifat mendasar (fundamental)
universal
tidak dapat diambil oleh siapapun
melekat dalam diri manusia

HAM menurut UU No.39 tahun 1999,
"seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan,
dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan hakikat dan martabat manusia.

Hak dalam HAMHak dalam HAM
dasar hukum HAM secara internasional :

DUHAM 
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)  diterima
dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada
tanggal 10 Desember 1948.  terdapat 30 pasal

kewajiban kewajiban 

asasi manusiaasasi manusia
Kewajiban : 

segala sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh tanggung jawab

 
pasal 1 ayat 2 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia menyatakan :

 

Hubungan Hubungan 

KausalitasKausalitas

hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas
seseorang mendapatkan haknya apabila
kewajibannya dimiliki atau telah terlaksana

HAMHAM



HAM & KAMHAM & KAM
bersifat universal yang dimiliki oleh seluruh

orang

substansi HAM & KAM substansi HAM & KAM 
dalam pancasiladalam pancasila

hakikat dalam pancasila, yaitu KETUHANAN,
KEMANUSIAAN, KESATUAN, KERAKYATAN,
KEADILAN

Nila i  Dasar

penerapan HAM & KAM berbeda tiap ideologi,
Indonesia berpegang pada Pancasil

Nila i  Instrumental

penjabaran nilai-nilai dasar pancasila
menjadi bentuk peraturan perundang-
undangan
HAM salam UUD NRI 1945 diatur dalam
pasal 28A-28J dan diatur dalam UU No,39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Nila i  Praktis
penerapan nilai dasar dan niali instrumental
dalam kehidupan sehari-hari
penerapan nilai-nilai :
saling menghormati dan bekerjasama
antarumat beragama
mengakui persamaan derajat, hak, dan
kewajiban antar sesama manusia
rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara
mengutamakan musyawarah
menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban

1.

2.

3.

4.
5.

ada hak yang dilanggar
tidak adanya upaya negara untuk
memperbaiki hal tersebut

UU No,39 tahun 1999
pelanggaran HAM terjadi apabila :

1.
2.

h a r m o n i s a s i

Pelanggaran

Pelanggaran Pelanggaran 

HAM BERATHAM BERAT
terjadi ketika mengerahkan kekuatan
negara
terjadi karena:
 perintah dari penguasa
 persetujuan dari pemimpin dan atasan
penyediaan fasilitas untuk melakukan
pelanggaran
waktu, lokasi, dan korban     1 atau meluas
peritiwa sangat kejam, contoh : genosida,
perbudakan, dll
melanggar hak-hak mendasar, contoh : hak
hidup

1.
2.
3.

4.
5.

6.

upaya penegakanupaya penegakan

HAM di INDONESIAHAM di INDONESIA

negara memiliki tanggung jawab penting:
mengungkapkan fakta atau keberanan
peristiwa
memastikan adanya pengadilan terhadap
pelakunya
memastikan kembalinya hak koran, apabila
ada korban yang meninggal atau cacat,
dilakukan konpensasi, restitusi, rehabilitasi
dibentuknya KOMNASHAM pada 7 Juni
1993 yang merupakan lembaga mandiri
setingkat dengan yagn lain. berfungsi
sebagai lembaga pengkaji, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi
HAM

1.

2.

3.



h a k  &  k e w a j i b a n

dibentuk Komnas Perlindungan Anak,
Wanita, Konsumen & Pelaku Usaha, dan
Komnas Kebenaran dan Rekonsiliasi
Nasional 
pembentukan instrumen HAM. alat untuk
menjamin proses perlindungan dan
penegakan HAM dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.
pembentukan pengadilan HAM, berdasar
UU No.26 tahun 2000 yang membahas
tentang pengadilan HAM, khususnya
untuk pelanggaran berat. yang bertugas
dan berwenang memeriksa dan
memutuskan perkara pelanggaran HAM
berat.

upaya pencegahanupaya pencegahan

PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM

menegakkan supremasi hukum dan
demokrasi
mengupayakan pelayanan publik
mengingkatkan pengawasan dari
masyarakat dan lembaga politik
meningkatkan sosialisasi HAM
meningkatkan kerjasama harmonis
antarkelompok

1.

2.
3.

4.
5.

HAM didapatkan

sejak ada di

dalam KANDUNGAN,

bukan hanya saat

LAHIR



d e m o c r a c y

pengertianpengertianpengertian
bahasa :

menurut Abraham Lincoln (1861-1865) :

menurut KBBI :

menurut Aristoteles :

menurut Prof. Dr. Muhammad Yamin :

menurut Ibnu Rusyd (Aveorres)

menurut Ilmu Sosiologi

       - "demos" : rakyat
       - "kratos/kratein" : pemerintah

 
jadi, secara bahasa demokrasi berarti

pemerintahan rakyat
 

demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan
untuk RAKYAT

"Pemerintahan Rakyat" : dalam sebuah negara,
kekuatan tertinggi dari rakyat yang dijalankan
langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang
dipilih mereka dalam pemilihan bebas

"suatu kebebasan, prinsip demokrasi adalah
kebebasan, karena hanya karena kebebasanlah
warga negara bisa saling berbagi kekuasaan
dalam negaranya"

"Demokrasi merupakan suatu dasar dalam
pembentukan pemerintahan yang di dalamnya
(masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan
memerintah dikendalikan secara sah oleh
seluruh anggota masyarakat"

"Politik Kolektif" (al-siyarah al-jam'iyah)
kolektif berarti bersama-sama

"sikap hidup yang berpijak pada egaliter
(mengatur persamaan derajat) dan kebebasan
berpikir

dalam suatu konsep, demokrasi merupakan
seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan.
Namun, di dalamnya juga memiliki norma,
seperangkat aturan yang terbentuk melalui
sejarah panjang tentang substansi kebebasan
tersebut.

demokrasi adalah kelembagaan dari
kebebasan

kebebasan rakyat diatur dan diarahkan
demokrasi dari lembaga kekuasaan dari rakyat
(pemerintah), sehingga dapat dilaksanakan
dengan bertanggungjawab dan tidak
melanggar hak kebebasan rakyat. 

kebebasan & demokrasikebebasan & demokrasikebebasan & demokrasi

prinsip demokrasiprinsip demokrasiprinsip demokrasi
menurut Alimudi
kedaulatan rakyat
pemerintahan berdasarkan yang diperintah
kekuasaan mayoritas
hak-hak minoritas
jaminan Hak Asasi Manusia
pemilihan bebas jujur
persamaan di depan umum
proses hukum yang wajar
pembatasan pemerintahan secara
konstitusional
pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
nilai-nilai toleransi, pragmatisme,
kerjasama, dan mufakat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

klasifikasi demokrasiklasifikasi demokrasiklasifikasi demokrasi
berdasarkan titik beratnya :
demokrasi formal : kuat politik, lemah pada
ekonomi
demokrasi material : kuat pada ekonomi,
lemah pada politik
demokrasi gabungan : menyeimbangkan
politik dan ekonomi

1.

2.

3.



berdasarkan ideologi :
konstitusional/liberal : didasarkan pada
kebebasan individu     pemerintahan
terbatas yang tidak ikut campur pada
rakyatnya.
rakyat/proletar : marxisme dan komunisme.
tidak mengenal kasta/kelas sosial
(kebebasan dari keterikatannya kepada
pemilikan pribadi tanpa ada penindasan
serta paksaan)        pemerintahan kekerasan.

1.

2.

demokrasi langsung : mengikutsertakan
setiap warga negaranya dalam
permusyawaratan untuk menentukan
kebijaksanaan umum negara atau undang-
undang secara langsung melalui pemilu
(semua rakyat)
demokrasi tidak langsung :kenyataan suatu
negara yang jumlah penduduknya semakin
banyak, wilayahnya semakin luas, dan
permasalahan yang dihadapinya semakin
rumit dan kompleks melalui pemilu
(diwakilkan)

1.

2.

klasifikasi demokrasiklasifikasi demokrasiklasifikasi demokrasi

berdasarkan proses  penyaluran
kehendak rakyat

demokrasi pancasila :
dilandasi nilai ke-4 pancasila

dijiwai sila ke-1, 2, 3, 5 pancasila

d  e  m  o  k  r  a  s  i



sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia yang digali dari tata nilai sosial
budaya sendiri       menerapkan
musyawarah mufakat
tercantum dalam sila ke-4 pancasila

notonegoro : "demokrasi pancasila adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa,
berperikemanusiaan yang adil dan beradab,
yang mempersatukan Indonesia, dan
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia"       berkesinambungan dengan
seluruh sila pancasila
 

1945    -    1949 : demokrasi perjuangan
1949 - 1959 : demokrasi parlementer
(pemilu pertama)
1959    -    1965 : demokrasi terpimpin
(dekrit presiden 5 juli
1965 - 1998 : demokrasi pancasila
(mengalami pelencengan)
1998  -  sekarang : demokrasi pancasila
(reformasi : KKN, Kebebasan berpendapat,
dll)

p a n c a s i l a  d a n  m e m b a n g u n  k e h i d u p a n  d e m o k r a s i

hakikat demokrasi pancasilahakikat demokrasi pancasilahakikat demokrasi pancasila

prinsip demokrasi pancasilaprinsip demokrasi pancasilaprinsip demokrasi pancasila
demokrasi dengan ketuhanan YME
demokrasi dengan kecerdasan
demokrasi dengan berkedaulatan rakyat
demokrasi dengan rule of law
demokrasi dengan pemisahan kekuasaan
negara
demokrasi dengan HAM
demokrasi dengan pengadilan yang
merdeka

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.demokrasi dengan otonomi
daerah
9.demokrasi dengan
kemakmuran
10.demokrasi yang berkeadilan
sosial

demokrasi pancasilademokrasi pancasilademokrasi pancasila

karakterkarakterkarakter

kerakyatan
mewujudkan kebijakan dengan
masyarakat yang turut serta dalam
kebijakannya

permusyawaratan

hikmad kebijaksanaan

mempersatukan permasalahan perorangan &
golongan 

pelaksanaan sesuai dengan nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan
keadilan

demokrasi pancasilademokrasi pancasilademokrasi pancasila

nilai lebih nilai lebih nilai lebih 

persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
keseimbangan hak dan kewajiban
kebebasan yang bertanggung jawab
mewujudkan keadilan sosial
pengambilan keputusan dengan
musyawarah mufakat
mengutamakan persatuan nasional

karena mengandung nilai moral pancasila :

perkembanganperkembanganperkembangan

demokrasi di indonesiademokrasi di indonesiademokrasi di indonesia

negara demokrasinegara demokrasinegara demokrasi

persamaan di muka hukum
partisipasi rakyat dalam pembuatan
keputusan
distribusi pendapatan yang adil
kebebasan yang bertanggung jawab

dengan syarat ;



p a n c a s i l a  d a n  m e m b a n g u n  k e h i d u p a n  d e m o k r a s i

sikap demokratissikap demokratissikap demokratis

perbuatan sesuai dengan hukum
bertindak demokratis
menyelesaikan masalah dengan musyawarah
mengadakan perubahan dengan damai
memilih pemimpin dengan demokrasi
menggunakan akal sehat dan hati nurani
mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah
menuntut hak setelah melakukan kwajiban
menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab
menghormati hak orang lain (mengemukakan pendapat)
membiasakan kritik yang membangun



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makna  
Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi 

perintah, larangan, dan kebolehan yang dibuat 

oleh Lembaga berwenang, besifat mengikat 

dan memaksa, apabila ada yang melanggar 

maka akan dikenakan sanksi yang tegas  

▪ Hakikat sosial (menghindari pertikaian sosial)  

▪ Zoon Politicon [Aristoteles] (manusia dikodratkan 

untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu 

sama lain) 

▪ Homo Homini Lupus [Thomas Hobbes] (manusia 

bagaikan serigala bagi manusia lainnya) : manusia 

sebagai makhluk yang memiliki nafsu, yang apabila 

tidak ada aturan manusia akan melancarkan 

nafsunya dengan mudah  

▪ Homo Homini Socius, Homo Economicus [ 

Thomas Hobbes ] : Untuk memenuhi kebutuhan, 

manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan 

orang lain. Dimana akan dimungkinkan terjadinya 

kompetisi yang dapat memicu kerusakan 

 

 

Tujuan adanya hukum  

▪ Hukum semata-mata untuk mencapai keadilan [ 

Aristoteles ] 

▪ Hukum untuk mencapai kebermanfaatan [ Jeremy 

Bentham ]  

▪ Hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara 

damai [Van Apeldorn] 

 
Unsur-unsur hukum  

▪ Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam 

bermasyarakat  

▪ Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga yang 

berwenang 

▪ Peraturan bersifat mengikat dan memaksa  

▪ Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut 

adalah tegas  

Bahasa Arab “Al Khas” yang artinya hukum. 

Pengertiannya berkaitan dengan sesuatu yang 

dapat dipaksakan  

Bahasa Jerman “recht”, yang artinya bimbingan 

/ tuntutan / pemerintahan  

[ Hugo de Groot ] Hukum adalah 

peraturan tentang perbuatan moral yang 

menjamin keadilan   

[ Aristoteles ] Hukum adalah rangkaian 

peraturan yang mengikat baik rakyat 

maupun penguasa  

[ Immanuel Kant ] Keseluruhan syarat 

menuruti peraturan tentang kemerdekaan 

[ J. C. T. Simorangkir ] Peraturan-

peraturan yang bersifat memaksa    

[ S. M. Amin ] Kumpulan peraturan yang 

terdiri dari norma dan sanksi   

Kata “ius” dan “lex” yang berarti hukum, berasal 

dari Bahasa latin “lubere” artinya mengatur dan 

memerintah  

Makna & karekteristik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggolongan 
Hukum 

▪ Hukum undang-undang  (tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan) 

▪ Hukum kebiasaan  (Terletak dalam 

aturan kebiasaan, ex : adat) 

▪ Hukum yurisprudensi  (Terbentuk 

karena keputusan hakim) 

▪ Hukum traktat  (Hasil perjanjian antar 

negara) 

 

▪ Hukum Nasional  (berlaku dalam 

wilayah suatu negara tertentu, ex : UU ) 

▪ Hukum Internasional  (Mengatur 

hubungan hukum antarnegara di dunia, 

ex DUHAM) 

▪ Hukum asing  (berlaku di wilayah lain) 

▪ Hukum gereja  (norma untuk ditaati oleh 

para anggotanya) 

 

Hukum tertulis 

▪ Dikodifikasikan (disusun secara lengkap, 

sistematis, teratur, dan dibukukan)  

Ex : KUHP, KUHPer, KUH Dagang 

▪ Tidak dikodifikasikan (tidak disusun secara 

sistematis, tidak legkap, dan terpisah-pisah)  

Ex : UU, Peratyran Pemerintah, Keputusan 

Presiden  

Hukum tidak tertulis   

Hukum yang diyakini oleh warga masyarakat serta 

dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur 

formal, tapi lahir dan tumbuh sendiri dalam 

lingkungan masyarakat   

▪ Ius Constitutum (hukum positif), 

hukum yang berlaku sekarang  

Ex : UUD NRI 1945, UU RI 

▪ Ius Constituendum (hukum negatif), 

hukum yang diharapkan berlaku pada 

waktu yang akan datang  

Ex : RUU Cipta Kerja 

▪ Hukum Material (mengatur hubungan antara 

anggota masyarakat yang berlaku umum)  

Ex : Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum 

Dagang 

▪ Hukum Formal (Mengatur cara 

mempertahankan dan melaksanakan hukum 

material)  

Ex : KUHAP, KUHAPer  

▪ Hukum yang memaksa (hukum yang dalam 

keadaan apapun harus dan mempunyai paksaan 

mutlak)  

▪ Hukum yang tidak memaksa (Hukum yang 

bisa dikesampingkan apabila yang 

bersangkutan telah membuat peraturan sendiri 

dalam suatu perjanjian)  

▪ Hukum objektif  (hukum yang mengatur 

hubungan dua orang atau lebih yang 

berlaku umum)  

▪ Hukum subjektif (Hukum yang timbul 

dari hukum objektif dan berlaku terhadap 

seseorang atau lebih) Nama lain : HAK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum publik  (hukum yang mengatur hubungan 

antara negara dengan warga negara, menyangkut 

kepentingan umum)  

Diantaranya : 

Hukum Pidana, mengatur pelanggaran dan 

kejahatan, memuat larangan dan sanksi 

Hukum tata negara, hubungan antara negara 

dengan bagian-bagiannya 

Hukum tata usaha negara, mengatur tugas dan 

kewajiban pejabat negara 

Hukum Internasional, mengatur hubungan 

antar negara 

 

 

Hukum privat / sipil  (hukum yang mengatur 

antar individu dengan individu lain, termasuk 

negara sebagai pribadi)  

Diantaranya : 

Hukum Perdata, hukum yang mengatur 

hubungan antar individu secara umum 

Hukum perniagaan, hukum yang mengatur 

hubungan antar individu dalam perdagangan 

 

Peradilan  (Suatu proses yang dijalankan di 

pengadilan yang berhubungan dengan tugas 

memeriksa, memutus, dan mengadili perkara)  

Pengadilan (Badan atau instansi resmi yang 

melaksanakan sistem peradilan berupa 

memeriksa, mengadil, dan memutus perkara) 

Dua diantaranya : 

a. Pacasila, terutama sila ke-5 

“keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia” 

b. UUD RI Bab IX Pasal 24 

ayat (2) dan (3) 

Klasifikasi 

Mahkamah Agung    
Kewenangan :  

a. Mengadili perkara pada tingkat kasasi  

b. Menguji peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang  

c. Kewenangan lain berdasarkan undang-

undang 

Banding dan Kasasi  

Banding : Proses menentang keputusan secara 

resmi  

Kasasi : Pembatalan atas keputusan pengadilan-

pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat 

peradilan terakhir. 

Makna & Dasar Hukum 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dilaksanakan oleh Pengadilan negeri, 

Pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung 

▪ Pengadilan negeri berperan dalam proses 

pemeriksaan, memutuskan, dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perdata di 

tingkat pertama 

 

▪ Pengadilan tinggi berperan dalam 

menyelesaikan perkara pidana dan perdata di 

tingkat kedua / banding 

 

▪ Mahkamah Agung, mengadili perkara 

tingkat kasasi 

▪ Kekuasaan kehakiman di lingkungan 

peradilan agama dilakukan oleh 

pengadilan agama 

▪ Dasar Hukum :  pasal 49 Undang-Undang 

RI No. 3 Tahun 2006 

▪ Kewenangan : memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama 

antara orang beragama Islam (perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

insfaq, shadaqah, dan ekonomi syariah) 

▪ Dasar Hukum :  UU No.31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer 

▪ Mengadili tidak pidana yang dilakukan oleh 

prajurit atau dianggap sebagai prajurit  

▪ Kewenangan : memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara sengketa tata usaha 

Angkatan bersenjata 

▪ Berperan dalam proses penyelesaian sengketa 

tata usaha negara 

▪ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa 

antara orang atau badan hukum perdata 

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, 

baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat 

dari dikeluarkannya keputusan tata usaha 

negara, termasuk sengekta kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahkamah konstitusi   

Salah satu Lembaga negara yang melakukan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka  untuk 

menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan 

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk perkara berikut : 

▪ Menguji UU terhadap UUD RI 1945 

▪ Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD RI 1945 

▪ Memutus pembubaran partai politik 

▪ Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum Komisi yudisial   

 
 

▪ Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada 

DPR untuk mendapat persetujuan 

▪ Menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran, martabat, serta perilaku hakim 

▪ Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman 

Perilaku Hakim (KEPPH) bersama dengan 

Mahkamah Agung 

▪ Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode 

Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

(KEPPH) 

▪ Melakukan pendaftaran calon hakim agung  

▪ Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung 

▪ Menetapkan calon hakim agung 

▪ Mengajukan calon hakim agung ke DPR  

Alat kelengkapan peradilan 

Tugas Pokok : 

▪ Memelihara ketertiban dan 

keamanan masyarakat  

▪ Menegakkan hukum 

▪ Memberi perlindungan, 

penganyoman, dan pelaynan 

kepada masyarakat  

▪ Pelaksanaan tugas 

dilaksanakan oleh jaksa.  

▪ Jaksa adalah pejabat 

fungsional yang diberi 

wewenang UU untuk 

bertindak sebagai penuntut 

umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah 

memeroleh kekuatan hukum 

tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang 

 

▪ Penuntut umum adalah  jaksa 

yang diberi wewenang oleh 

UU untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hukum 

▪ Tugas dan wewenang ditangan 

hakim. 

▪ Hakim : pejabat yang 

menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila.  



 

▪ Advokat : orang yang berprofesi memberi jasa hukum  

▪ Jasa hukum : konsultasi hukum, bantuan hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, 

dll.  


