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REKONSTRUKSI BIROKRASI KEJAKSAAN  
DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF1 

Oleh: 
Dr. Yudi Kristiana, SH.M.Hum 

 
 

A. Pendahuluan. 

Sebagai bentuk refleksi penegakan hukum di awal tahun 2010, “cara 

berhukum”2  Bangsa Indonesia masih mengedepankan procedural justice dan 

cenderung memarginalkan substantial justice. Keterjebakan cara berhukum ini 

diyakini sebagai salah satu sebab munculnya tragedi-tragedi hukum.  

Pengalaman penegakan hukum seperti: (1) kasus 10 anak dengan 

dakwaan perjudian dan tuntutan pencemaran nama baik oleh RS Omni 

Internasional terhdap Prita (keduanya di Tangerang); (2) kasus pemidanaan 

terhadap Nenek Minah di Purwokerto karena mencuri 3 biji Kakau; (3) kasus 

pencurian 5 kg buah Randu yang dilakukan oleh Manisih, Sri, Juwono  (satu 

keluarga) dan Rustono sehingga harus di tahan di Batang; (4) proses hukum 

terhadap Kakek Klijo Sumarto warga Jering, Sidorejo Godean, Kabupaten Sleman 

yang ditahan karena mencuri 1 (satu) tandan Pisang Klutuk; (5) proses hukum 

terhadap Kholil dan Basar Suyanto warga Kampung Wonosari, Kelurahan Bujel, 

Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang ditahan karena mencuri sebuah 

Semangka,3 setidaknya dapat mewakili betapa memprihatinkannya penegakan 

hukum di Indonesia. 

Pada saat yang bersamaan cara berhukum yang demikian juga telah 

dimanfaatkan secara cerdas oleh Mafia Hukum dengan menjadikan hukum seolah-

olah menjadi komoditas di tengah-tengah rendahnya kesejahteraan dan krisis 

                                                 
1 Makalah ini adalah pendapat pribadi, disampaikan dalam seminar dengan tema “Hukum Progresif dan 
Pembaruan Hukum di Indonesia” guna mengenang pemikiran hukum Prof. Dr.  Satjipto Rahardjo, SH yang 
telah berpulang pada tanggal 8 Januari 2010 di RSPP Jakarta. Seminar ini diselenggarakan oleh Learning 
Center Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan 
(LeIP) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tanggal 19 Januari 2010 di Aula Gedung Mahkamah 
Konstitusi Jl. Medan Merdeka No. 6 Jakarta Pusat. Sebagian dari konten makalah ini pernah disampaikan 
dalam Seminar dengan tema  “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan 
Pendekatan Hukum Progresif”, dengan Judul “Rekonstruksi Sistem Birokrasi Kejaksaan Secara Integral 
Dengan Pendekatan Sistemik” diselenggarakan oleh FH UNDIP, Sabtu, 19 Desember 2009 di Gedung Pasca 
Sarjana UNDIP Jl.Imam Bardjo, Semarang. 
2 Terminologi “cara berhukum” sering dipakai oleh Satjipto Rahardjo dalam berbagai tulisannya untuk 
menggambarkan bagaimana penegak hukum memaknai hukum dan menjalankannya dalam proses 
penegakan hukum baik yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.  
3 Dihimpun dari berbagai sumber al: republika.co.id, kompas.com dan Suaramerdeka.com. 
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mentalitas aparat hukum. Peristiwa penangkapan Urip Tri Gunawan oleh KPK yang 

fenomenal4, kasus Cicak vs Buaya yang begitu menyedot energi bahkan memaksa 

Wakil Jaksa Agung mengundurkan diri dan Kabareskrim harus diganti, hingga 

uletnya mengurai benang kusut kasus Century-Gate, semakin melengkapi bahwa 

cara berhukum Bangsa Indonesia ada yang perlu diperbaiki, karena hukum seolah-

olah berjalan di dunianya sendiri tercerabut dari basis sosialnya.  Penegakan 

hukum tidak lagi identik dengan pencarian keadilan tetapi seolah-olah hanya 

penggalan episode ritual para pekerja hukum.  

Kontrasnya pemandangan cara berhukum yang begitu tegas menebas 

mereka yang tidak berdaya dan begitu lunglai ketika menyentuh otoritas 

kekuasaan, dapat diprediksi akan terus berulang sepanjang jaksa sebagai bagian 

dari komunitas criminal justice system yang sangat menentukan dalam 

menjalankan hukum masih terkungkung dalam bangunan birokrasi yang 

konvensional. Tulisan berikut berusaha menguraikan bagaimana melakukan 

rekonstruksi birokrasi kejaksaan dengan pendekatan hukum progresif sebagai 

salah satu sarana mengatasi karut-marut penegakan hukum di Indonesia. 

 

B. Karakter Birokrasi dan Independensi Kejaksaan. 

Realitas cara berhukum di Indonesia khususnya dalam bekerjanya SPP 

yang masih mengedepankan procedural justice dibandingkan dengan substantial 

justice, sedikit banyak dipengaruhi oleh kejaksaan, karena kejaksaan di luar 

konteks penangan perkara korupsi yang dilakukan KPK masih menduduki sebagai 

satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas di bidang penuntutan (asas 

dominis litis). Bahkan Jaksa Agung menduduki sebagai Penuntut Umum tertinggi 

yang mempunyai otoritas untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan 

ke persidangan atau tidak.  

Relevan dengan kedudukan Jaksa Agung ini, mengingat kejaksaan adalah 

representasi dari kepentingan publik dalam melakukan penuntutan, dalam rangka 

fungsi kontrol terhadap bekerjanya sistem penuntutan, maka Jaksa Agung pun 

sebagai Penuntut Umum tertinggi dapat mengesampingkan perkara demi 

kepentingan umum (deponeering). Hal ini berarti bahwa kejaksaan menduduki 

                                                 
4 Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyebut peristiwa penangkapan Urip Tri 
Gunawan salah satu koordinator Tim Jaksa BLBI Gedung Bundar dengan istilah tjunami kejaksaan. 
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fungsi strategis dan Jaksa Agung menjadi salah satu figur penentu keberhasilan 

bekerjanya hukum pidana di Indonesia. 

Kedudukan kejaksaan  yang sangat strategis ini, sudah barang tentu juga 

membawa konsekuensi dalam hal penegakan hukum dinilai tidak berhasil. Ketidak-

berhasilan akan menimbulkan kritik, kecurigaan, caci maki, sumpah serapah, 

fitnah, dugaan penyimpangan dan segala hal yang berbau kelemahan penegakan 

hukum pidana yang dianggap tidak membawa aspirasi publik akan dialamatkan 

kepada Jaksa Agung. 

Salah satu persoalan yang menjadi hambatan sehingga kejaksaan belum 

dapat memerankan perannya secara optimal dalam penegakan hukum pidana 

termasuk di dalamnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah 

birokrasi kejaksaan itu sendiri. 

 

1. Karakter Birokrasi Kejaksaan. 

Sebagai sebuah birokrasi5, eksistensi birokrasi kejaksaan tidak berbeda 

jauh dengan birokrasi yang lain baik itu di lembaga yang ada di departemen 

maupun non-departemen di Indonesia.6 Namun demikian di tengah-tengah 

deru reformasi birokrasi yang sekarang gencar dikumandangkan di seluruh 

jajaran birokrasi di Indonesia, birokrasi kejaksaan masih terlihat konvensional. 

Padahal konvensionalitas birokrasi ini menjadi salah satu sumber patologi 

birokrasi di birokrasi kejaksaan.7 

Berdasarkan penelitian, birokrasi kejaksaan dalam penanganan perkara 

misalnya, masih menggunakan pendekatan yang konvensional,8 yang ditandai 

                                                 
5 Terminologi birokrasi menurut Martin Albrow merupakan istilah yang ditemukan dalam surat Filsuf Prancis 
Bacon de Grimm tertanggal 1 Juli 1764. Periksa: Martin Albrow, Birokrasi, alih bahasan M. Rusli Karis dan 
Totok Daryanto, cetakan ket-3, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, hal. 1. 
6 Birokrasi di Indonesia masih dipengaruhi sikap budaya feodalistis, tertutup, sentralistik, serta ditandai pula 
dengan arogansi kekuasaan, tidak atau kurang senang dengan kritik, sulit dikontrol secara efektif, sehingga 
merupakan lahan subur bagi tumbuhnya KKN atau pun neo-KKN”. Periksa: Mustopadidjaja AR, Reformasi 
Birorkasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, makalah disampaikan pada acara Seminar dan Lokakarya 
Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 15 Juli 2003.  
7 Patologi dalam dunia kedokteran dikenal sebagai ilmu tentang penyakit. Dalam perspektif birokrasi, patologi 
birokrasi berarti permasalahan-permasalahan yang ada dalam birokrasi yang dapat diidentifikasi sebagai suatu 
penyakit birokrasi. Apabila di dalam birokrasi ditemukan adanya patologi tertentu, sudah barang tentu kinerja 
birokrasi tersebut tidak akan optimal. Hal yang sama juga terjadi di dalam birokrasi kejaksaan, kalau dalam 
birokrasi kejaksaan masih dijumpai adanya patologi, sudah barang tentu kinerja kejaksaan menjadi tidak 
optimal. 
8 Konvensionalitas birokrasi kejaksaan ini ternyata bukan hanya dalam penanganan perkara korupsi, tetapi 
menjadi karakter birokrasi kejaksaan pada umumnya. 
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dengan karakter birokrasi yang melekat yaitu: (1) birokratis; (2) sentralistik; (3) 

menganut pertanggungjawaban hierarkhis; dan (4) berlaku sistem komando.  

Keempat karakter ini diturunkan dari doktrin bahwa “kejaksaan adalah 

satu” (een en ondeelbaar). Karakter birokratis, menghendaki penanganan 

perkara dilakukan dengan pentahapan-pentahapan yang tegas, berurutan dan 

berjenjang, yang dilaksanakan oleh bidang yang berbeda. Karakter sentralistik 

menjadikan semua tahap penanganan perkara dikendalikan dan didasarkan 

atas kebijakan serta petunjuk pimpinan secara hierarkhis. Karakter 

pertanggungjawaban hierarkhis mengharuskan setiap kebijakan pimpinan 

dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kembali kepada 

pimpinan secara berjenjang. Sedangkan sistem komando, menempatkan 

birokrasi di tingkat yang lebih tinggi sebagai komandan yang dapat memberikan 

perintah kepada birokrasi tingkat bawah, dan birokrasi level bawah wajib 

menjalankan perintah.  

Keberjenjangan pengendalian penanganan perkara dilaksanakan mulai 

dari tingkat Cabjari, Kejari, Kejati hingga Kejagung, yang diwujudkan antara lain 

dalam bentuk: (1) pembuatan laporan penanganan perkara (hasil penyelidikan, 

hasil penyidikan, hasil persidangan); (2) ekspose (hasil penyelidikan, hasil 

penyidikan, rencana dakwaan); (3) pembuatan rencana dakwaan sebelum 

dilimpahkan ke pengadilan;  (4) pengajuan rencana tuntutan (rentut) sebelum 

pembacaan tuntutan pidana. Keberjenjangan model pengendalian penanganan 

perkara selain menghabiskan waktu, biaya, menjadikan jaksa tidak 

independen, juga menciptakan peluang terjadinya penyimpangan9 yang 

bersembunyi di balik bekerjanya birokrasi itu sendiri.10   

 

2. Independensi. 

                                                 
9 Denny Indrayana, menyatakan: “Sangat disayangkan bahwa aparat yang seharusnya melakukan 
pemberantasan korupsi, namun koruptif, sudah nyaris menjangkiti semua institusi kehidupan bernegara”. 
Periksa: Denny Indrayana, Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor, Peberbit Buku Kompas, Jakarta, 
2008, hal. 5. 
10 Dalam konteks penanganan perkara korupsi, penyimpangan tersebut antara lain berupa: (1) Penghentian 
penyelidikan atas dugaan TPK yang cukup bukti yang seharusnya ditingkatkan ke penyidikan; (2) Pembatasan 
calon tersangka dan ruang lingkup penanganan perkara; (3) Menjadikan kebijakan penanganan perkara 
sebagai komoditas; (4) Pengajuan rencana tuntutan pidana yang rendah tidak sebanding dengan kerugian 
negara; (5) Pemenuhan biaya operasional penanganan perkara melalui pihak-pihak yang terkait dengan 
perkara. Diskripsi tentang bentuk-bentuk penyimpangan birokrasi dalam pengendalian penanganan perkara 
korupsi secara komprehensif dapat dilihat dalam disertasi penulis. 
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Konvensionalitas birokrasi kejaksaan ini di satu sisi menjadikan 

penyimpangan dalam birokrasi kejaksaan sulit dihentikan, karena setiap 

penyimpangan bersembunyi di balik mekanisme bekerjanya pengendalian 

penanganan perkara. Di sisi lain, konvensionalitas birokrasi kejaksaan 

menjadikan kejaksaan kehilangan kesempatan untuk mewujudkan 

pelembagaan kepentingan publik dalam setiap kebijakan penegakan hukum 

yang dilakukan oleh kejaksaan.  

Dengan karakter birokrasi kejaksaan yang birokratis, sentralistik, 

menganut pertanggungjawaban hierarkhis dan berlaku sistem komando 

menjadikan Jaksa tidak memiliki otoritas untuk menentukan sendiri kebijakan 

yang akan diambil dalam penanganan perkara, atau dengan kata lain Jaksa 

tidak memiliki independensi. Lebih lanjut Jaksa tidak memiliki kesempatan 

untuk sekedar membangun kreativitas atau inovasi dalam menyikapi perkara 

yang ditangani. Oleh sebab itu dapat dipastikan Jaksa tidak memiliki wewenang 

untuk membuat terobosan hukum. 

Itulah sebabnya dalam praktek penyelenggaraan hukum pidana muncul 

kasus-kasus yang merobek nurani keadilan masyarakat seperti dalam kasus 

Prita, Nenek Minah dsb. Kasus-kasus serupa akan terus bermunculan 

sepanjang Jaksa masih ditempatkan dalam kerangka birokrasi yang 

konvensional dengan karakter yang birokratis, sentralistik, menganut 

pertanggungjawaban hierarkhis dan berlaku sistem komando. Karena jaksa 

hanya menjadi pekerja-perkerja hukum yang tidak memiliki ruang untuk 

menentukan kreativitasnya sendiri, untuk bertindak sesuai dengan kebenaran 

hati nurani dan keilmuan yang dimilikinya. Karena semuanya tergantikan oleh 

logika birokrasi yang konvensional tersebut.  

Jaksa hanya sekedar menjadi pekerja hukum yang tidak memiliki 

otoritas untuk menentukan sendiri nasib perkara yang ditanganinya, apalagi 

membuat kebijakan yang kontroversial. Sebagai contoh dalam kasus yang 

melibatkan Nenek Minah Jaksa Penutut Umum Noorhaniyah menyatakan: 

 
”..., pihaknya tak bisa menghentikan kasus ini karena berkas-berkas 
perkara yang dilimpahkan dari kepolisian sudah lengkap. Kejaksaan tak 
bisa mengeluarkan SP3, karena seluruh berkas dan buktinya sudah 
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lengkap. Kita hanya bisa mengeluarkan SP3 bila berkasnya tidak 
lengkap atau barang buktinya kurang,”11. 
 
 
Pernyataan JPU ini menunjukkan betapa penegak hukum begitu saja 

”menyerah” pada hukum acara dan tata urutan penanganan perkara yang 

berlaku dalam birokrasi kejaksaan tanpa pernah bertanya pada hati nuraninya 

apakah langkahnya membawa ke persidangan kasus ini sebagai satu-satunya 

yang terbaik dan adil. Tanpa pernah bertanya apakah memang seperti ini 

hukum pidana diciptakan. Tanpa pernah berani membuat terobosan yang 

menyimpangi hukum positif demi pencapaian keadilan substansial.  

Dalam kasus tersebut sebenarnya Jaksa bisa menggali lebih lanjut asas 

kesalahan sekaligus membuat inovasi dalam memaknai patut dipidananya 

perbuatan dari Nenek Minah, dari sekedar menjalankan tugasnya sebagai 

Jaksa menurut ritual hukum acara pidana dan aturan internal birokrasi 

kejaksaan. 

Dalam kasus yang sama, Muslich Bambang Luqmono Ketua Majelis 

Hakim yang memimpin persidangan pun sambil menahan isak tangis saat 

membacakan putusannya berujar:  

”Saya juga dari keluarga petani. Ibu saya juga petani. Saya tidak bisa 
membayangkan kalau ibu saya yang menghadapi sidang semacam ini 
hanya gara-gara tiga butir buah kakao seharga Rp 500”. Selanjutnya 
dikatakan bahwa ”..., kasus seperti ini mestinya tak perlu sampai 
disidangkan pengadilan. Mestinya bisa diselesaikan lebih dulu secara 
kekeluargaan. Saya kira akan lebih efektif bila diselesaikan dengan 
baik-baik secara kekeluargaan. Kita sendiri, sebagai lembaga 
pengadilan, tidak bisa menolak menyidangkan perkaranya, karena kita 
setelah menerima berkas perkara, mau tidak mau harus menyidangkan 
perkara ini. 

Penggalan kisah ini juga menegaskan bahwa tanpa bermaksud 

mengurani impati pada hakim yang memutus perkara ini sehingga sempat 

meneteskan air mata, hakim yang memiliki kemandirian dan memiliki otoritas 

untuk menafsirkan hukum secara lebih luas, memiliki kewenangan untuk 
                                                 

11http://www.republika.co.id 
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menemukan hukum, ternyata juga tetap menjatuhkan pemidanaan terhadap 

Nenek Minah tanpa membuat terobosan hukum.  

Dari kasus ini terlihat dengan jelas bahwa Jaksa dan Hakim terjebak 

pada kooptasi memikiran hukum yang positivistik yang menjadikannya tidak 

memiliki independensi dalam membuat penafsiran hukum. Seolah-olah menjadi 

penegak hukum itu sudah selesai dengan hanya menjalankan hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun hati-nuraninya 

mengatakan itu tidak adil dan tidak bijaksana. Hakim dan jaksa menyerah pada 

kooptasi rule, menundukkan diri jauh di bawah undang-undang, dengan 

undang-undang kreativitasnya menjadi tumpul, tali kekang undang-undang 

benar-benar menyandera penegak hukum untuk mewujudkan keadilan. 

Konvensionalitas birokrasi ini juga menunjukkan betapa hegemoni 

konsep hukum yang legistis formalism telah mencengkeram birokrasi 

kejaksaan. Sehingga logika hukum telah direduksi menjadi logika birokrasi 

yang mengedepankan rule sebagai satu-satunya cara berpikir dalam 

penegakan hukum. Itulah sebabnya terkadang penegakan hukum tetap bekerja 

meskipun benar-benar bertentangan dengan kehendak hukum masyarakat. 

Itulah sebabnya tidak sedikit kasus penegakan hukum yang tidak menghasilkan 

keadilan. Mindset jaksa menjadi terpola bahwa satu-satunya guidance dalam 

penegakan hukum yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan yang 

sudah direduksi menjadi kehendak birokrasi yang diwujudkan dalam 

pengendalian penanganan perkara secara berjenjang. Itulah sebabnya tidak 

berlebihan kalau penegakan hukum itu baru sebatas tercapainya procedural 

justice, belum sampai pada apa yang disebut dengan substantial justice. 

 

C. Menuju Kejaksaan Progresif. 

Diakui atau tidak, penegakan hukum di Indonesia masih didominasi oleh 

hegemoni pandangan yang positivistik yang dalam hal tertentu memiliki 

keterbatasan-keterbatasan sehingga muncul kasus Prita, Nenek Minah dsb. Hal ini 

membangun kesan bahwa jaksa hanya memandang undang-undang sebagai satu-

satunya dasar berfikir hukum, kurang mengakomodasi kehendak publik, 

menegakkan hukum tanpa melihat efek dari bekerjanya hukum, menegakkan 

hukum tanpa melihat tujuan hukum yang ingin dicapai dsb, seolah-olah hukum 
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bekerja di ruang hampa. Seakan-akan penegakan hukum sudah baik dan selesai 

ketika semua prosedur dan ritual hukum acara itu dijalankan sesuai dengan restu 

birokrasi secara berjenjang, padahal ini belum cukup. Ada logika lain yang harus 

menjadi roh dalam setiap kebijakan penegakan hukum. 

 

1. Hukum Progresif. 

Di tengah-tengah kegalauan melihat bekerjanya hukum yang karut 

marut yang antara lain terurai dalam realitas empirik penegakan hukum di 

Indonesia sebagaimana tersaji dalam tulisan ini, muncullah tawaran hukum 

progresif dari Satjipto Satjipto12.  

Menggali gagasan hukum progresif dari Satjipto bukan merupakan 

pekerjaan yang mudah. Bukan saja karena secara teknis konsep pemikirannya 

yang tersebar (meskipun sudah ada yang mulai menghimpun khususnya oleh 

hasil peternakan doktornya di PDIH UNDIP), tetapi lebih karena gagasan 

hukum progresif itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan 

dengan arus besar yang saat ini sedang berkuasa yaitu domain positivistik dan 

legalistik.  

Hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu 

peraturan dan perilaku (rules and behavior).13  Hukum progresif berangkat dari 

asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.14 

Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya 

sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya 

ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus 

ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan 

ke dalam skema hukum.15 Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar 

bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum 
                                                 
12 Satjipto Rahardjo adalah salah seorang pemikir hukum Indonesia, karyanya tersebar di berbagai media. 
Karena dinilai sangat produktif dalam menyumbangkan gagasannya, Satjipto Rahardjo dijuluki sebagai 
Begawan Hukum. Hukum progresif dapat dipandang sebagai refleksi dari perjalanan intelektualnya selama 
menjadi musafir ilmu. Dalam pidato untuk mengakhiri jabatan sebagai Guru Besar di FH UNDIP, Satjipto 
Rahardjo membacakan karya yang sangat menarik dengan judul, “Mengajarkan Keteraturan, Menemukan 
Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Disorder), Tigapuluh Tahun Perjalan Intelektual dari Bojong ke 
Pleburan”,  Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP, 15 Desember 2000. 
13 Satjipto Rahardjo, “Menuju Produk Hukum Progresif” Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang 
diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004. 
14 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 
2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal. 5. 
15 Ibid. 
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selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the 

making).16   

Sebagai penggagar hukum progresif, Satjipto Rahardjo tidak membuat 

definisi apa itu hukum progresif, namun demikian secara umum hukum 

progresif dapat diidentifikasi sbb:  

 

Identifikasi Hukum Progresif17 

No. Identifikasi Hukum Progresif 
 

1 Asumsi 1. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya; 
2. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final tetapi 

selalu dalam proses untuk menjadi (law as a process, law in the 
making); 

2 Tujuan Kesejahteraan dan kebahagian manusia; 
3 Spirit 1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang 

selama ini dipakai (mendominasi); 
2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration of 

justice) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghampat hukum 
dalam menyelesaikan persoalan; 

4 Progresifitas 1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh 
karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi 
(law in the making). 

2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, 
nasional maupun global. 

3. Menolak status-quo manakala  menimbulkan dekadensi, suasana 
korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga 
menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada 
penafsiran progresif terhadap hukum; 

5 Karakter 1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian 
hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke 
perilaku. 

2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam 
hubungan erat dengan  manusia dan masyarakat, meminjam 
istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif. 

3. Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena 
hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, 
melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai 
dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.  

4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan sociological 
jurisprudence dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak 
hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan 
melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. 

5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, 
karena peduli terhadap hal-hal yang “meta-juridical”. 

6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies 
namun cakupannya lebih luas. 

 
 

2. Menuju Kejaksaan Progresif. 
                                                 
16 Ibid., hal. 6. 
17 Periksa: Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi 
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan TIndak Pidana Korupsi, disertasi PDIH UNDIP, 2007. 
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Mencermati realitas birokrasi kejaksaan sebagaimana tersaji di atas, 

maka mau tidak mau birokrasi kejaksaan harus dibebaskan dari 

konvensionlitas birokrasi dengan karakternya yang birokratis, sentralisitik, 

menganut pertanggungjawaban hierarkhis dan berlaku system komando.  

Untuk melakukan pembaruan kejaksaan dengan menggunakan 

pendekatan hukum progresif, dilakukan dengan spirit pembebasan terhadap: 

pertama, tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai birokrasi 

kejaksaan; dan kedua, pembebasan terhadap kultur penegakan hukum 

(administration of justice) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat 

penanganan perkara. Untuk menjamin keberlangsungannya, maka mau tidak 

mau kejaksaan harus direkonstruksi terhadap tiga komponen secara sekaligus 

yaitu kelembagaan, kultur dan substansi hukum.  

Rekonstruksi kelembagaan dilakukan dengan membebaskan birokrasi 

kejaksaan dari karakternya yang birokratis, sentralistik, pertanggungjawaban 

hierarkhis dan sistem komando. Termasuk di dalamnya fragmentasi di antara 

lembaga kejaksaan sendiri. Rekonstruksi kultur dilakukan dengan 

pendelegasian otoritas pengambilan kebijaksanaan dalam semua tahap 

penanganan perkara, yaitu dengan independensi. Rekonstruksi terhadap 

substansi hukum harus dilakukan dengan menyempurnakan Undang-undang  

No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dan peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait serta peraturan internal birokrasi kejaksaan agar 

mengedepankan independensi kejaksaan baik dalam arti kelembagaan 

maupun personal.  

Menjadikan kejaksaan progresif, tidak hanya terhenti pada pembaruan 

atas hal-hal yang bersifat teknis penanganan perkara, tetapi diharapkan juga 

menyentuh persoalan-persoalan dijajaran pembinaan yang pada kenyataannya 

tidak lepas dari terjangkit patologi birokrasi. Penyusunan anggaran yang 

rasional, penyusunan struktur yang berbasis kinerja, penjenjangan karier 

dengan model open system, proses rekrutmen yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dan transparansi   merupakan hal-hal  yang patut 

dilakukan sebagai penjabaran lebih lanjut atas konsep hukum progresif.  

Pembanguan birokrasi kejaksaan dengan pendekatan hukum progresif 

diharapkan menjadikan kejaksaan dapat berperan optimal dalam 
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pemberantasan TPK di samping juga tugas penuntutan terhadap tindak pidana 

lain pada umumnya. 

Dalam tataran aplikasi, untuk mengetahui apakah setiap kebijakan 

penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan sudah dijiwai semangat 

hukum progresif atau belum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) verifikasi sbb:  

Verifikasi yang pertama, berupa pertanyaan apakah penegakan hukum 

yang dilakukan kejaksaan sudah mewujudkan keadilan. Verifikasi ini sudah 

barang tentu mempunyai dimensi yang sangat luas, karena dalam bekerjanya 

hukum, terpenuhinya prosedur hukum belum tentu menjamin terwujudnya 

keadilan. Terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan apa yang disebut 

dengan prosedural justice, sementara bisa saja justru substancial justice-nya 

terpinggirkan.  

Verifikasi yang kedua, berupa pertanyaan apakah kebijakan hukum 

yang dilakukan kejaksaan sudah mencerminkan kesejahteraan (kebahagiaan). 

Verifikasi ini juga menyangkut ranah kajian yang sangat luas. Memang 

kesejahteraan dan kebahagiaan manusia tidak hanya ditentukan oleh 

bekerjanya hukum, tetapi diharapkan bekerjanya hukum dapat 

menyumbangkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.  

Demikian juga dengan verifikasi ketiga, dengan pertanyaan apakah 

penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan sudah berpihak kepada rakyat. 

Pertanyaan ini menjadi penting dan bernilai strategis, terkait dengan realitas 

bekerjanya hukum yang seringkali lebih berpihak kepada pemegang kekuasaan 

(ekonomi maupun politik) dari pada berpihak kepada rakyat, sehingga sering 

muncul adagium bahwa “the haves come-out a head”. Melakukan verifikasi 

dalam setiap proses bekerjanya hukum, sudah dengan sendirinya, bekerjanya 

hukum bukan merupakan sesuatu yang final, dan absolute, tetapi selalu dalam 

proses untuk mencari, dan selalu terbuka untuk diverifikasi.  

Rekonstruksi birokrasi kejaksaan dengan pendekatan hukum progresif 

berarti harus melakukan rekonstruksi terhadap seluruh bangunan sistem yang 

menjadi landasan operasional penanganan perkara dan sistem yang mem-

back-up kelancaran operasionalnya. Rekonstruksi birokrasi tidak bisa dilakukan 

dengan pendekatan yang parsial dan simtomatik, tetapi harus benar-benar 
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menyeluruh, mendasar dan menyentuh ke akar persoalan hingga ke tingkat 

pembongkaran doktrin.  

Meskipun kejaksaan bukan satu-satunya determinan, namun dengan 

mengingat kedudukan kejaksaan yang begitu strategis dalam SPP, maka 

dengan tampilnya kejaksaan yang progresif diharapkan upaya pencarian 

keadilan yang substansial dalam setiap tahap penanganan perkara dapat 

terealisasi dengan baik. 

 

D. Kesimpulan. 

1. Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum di 

Indonesia. Namun demikian kejaksaan belum dapat berperan secara optimal 

khususnya dalam menghadapi dominasi penegakan hukum yang positivistik, 

karena birokrasi kejaksaan sendiri masih konvensional yang ditandai dengan 

karakternya yang birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban 

hierarkhis dan berlaku sistem komando.  

2. Konvensionalitas birokrasi selain menjadi media bersembunyi penyimpangan 

juga menjadikan jaksa tidak memiliki ruang untuk menuangkan kreativitas, 

inovasi dalam menembus keterbatasan hukum positif serta menjadikan jaksa 

tidak independen.  

3. Wujud penegakan hukum hanya seperti ritual dari pekerja-pekerja hukum 

sehingga hanya berorientasi pada terwujudnya procedural justice yang 

cenderung memarginalkan substantial justice.  

4. Rekonstruksi birokrasi kejaksaan dengan menggunakan pendekatan hukum 

progresif, dilakukan dengan spirit pembebasan terhadap: pertama, tipe, cara 

berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai birokrasi kejaksaan; dan kedua, 

pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration of justice) yang 

selama ini berkuasa dan dirasa menghambat penanganan perkara. Untuk 

menjamin keberlangsungannya, maka mau tidak mau kejaksaan harus 

direkonstruksi terhadap tiga komponen secara sekaligus yaitu kelembagaan, 

kultur dan substansi hukum.  
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