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Studi Kasus: Asas-asas 
umum pemerintahan 
yang baik (AAUPB)

METODE PENELITIAN APA YANG ANDA GUNAKAN ?  

1. Bagaimana pengaturan AAUPB dalam peraturan perundang-undangan? 
2. Apa konsep AAUPB dan perkembangannya dalam doktrin dan 

yurisprudensi putusan hakim di peradilan?
3. Bagaimana AAUPB dalam penerapan hukumnya (atau dalam 

prakteknya)? 
4. Mengapa AAUPB seringkali tidak dipatuhi oleh pejabat atau institusi 

negara? Mengapa korupsi terus terjadi dalam birokrasi Indonesia, 
apakah berkaitan dengan penegakan hukum atau hukum AAUPB yang 
lemah? 

5. Bagaimana penegakan hukum bisa diupayakan melawan korupsi dan 
penyalahgunaan jabatan? 



Kajian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas 
tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur 
organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara 
struktur negara dan warga negara.





perkembangan 
kajian-kajian HTN ?



• human rights based constitutionalism

• interdisciplinary studies: HTN dalam 
konteks globalisasi (ex: isu global 
governance, pluralist constitutions, 
global constitutionalism)

• judicial-institutional behaviour (studi 
Ombudsman, PTUN, MA) 







Judicial Review Decisions  
(source: MK) 



“….Yang pasti, mengingat perkembangan di kawasan itu situasinya bisa berubah dengan 
cepat; dan peradilan tetap rentan terhadap upaya untuk mempolitisasi pengadilan. Skandal 
korupsi baru-baru ini khususnya menggambarkan bahwa tidak peduli apa pun perlindungan 
kelembagaan yang ada, pengadilan tetap sangat terjerat dalam struktur politik-klien 
(clientelist-political structures), termasuk praktik-praktik informal kewajiban dan kesetiaan 
yang dapat mempengaruhi perilaku kerja hakim di Mahkamah. 

…. hanya ada sedikit bukti statistik bahwa perilaku yudisial telah dipengaruhi oleh latar 
belakang pekerjaan (kecuali bagi mereka yang berasal dari cabang eksekutif), penunjukkan 
berdasar jalur atau generasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses nominasi 
semakin dipolitisasi, hakim tampaknya mempertahankan kemandirian lebih dari yang 
dirasakan publik - karakteristik pribadi mereka tampaknya tidak mempengaruhi pola suara 
untuk dan melawan pemerintah.”

CONCLUSION 





Conclusion 

Dengan bantuan teknik empiris yang lebih canggih, kami dapat mengidentifikasi 
variabel yang menjelaskan variasi konstitusional, dan memetakan evolusi 
ideologis konstitusionalisme global dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan 
kerangka metodologis dari estimasi titik ideal, kami menemukan bahwa isi yang 
terkait hak asasi dari konstitusi dunia bervariasi hampir seluruhnya hanya 
dengan dua dimensi yang mendasari - yaitu, kelengkapan dan ideologi. Dengan 
menetapkan setiap konstitusi di dunia skor numerik sepanjang dua dimensi ini, 
kita dapat menjelaskan 90% dari semua perbedaan konten konstitusional yang 
ditangkap oleh indeks hak-hak dasar. Ternyata, lebih dari itu, ideologi itu 
mengasumsikan makna yang berbeda dalam konteks konstitusional. 



Socio-Legal as an Interdiciplinary Approach

• Interdisciplinary in nature 
• Integrating aspects of disciplinary perspectives, law and social 

science, into a single approach
• Ultimately to combine knowledge, skills, and forms of research 

experience from two (or several) disciplines in an attempt to transcend 
some of the theoretical and methodological limitations of the 
disciplines in question and create a basis for developing a new form of 
analysis (Banakar and Travers 2005: 5)

• Legal analysis is important, but not aimed merely an attempt at 
developing legal doctrine. 

• “Produce new forms of knowledge in its engagements with direct 
disciplines” (Moran 2002: 16).



HUKUM

NORMA 
(pattern for behaviour)

NOMOS 
(pattern of behaviour)

NORMA HUKUM 
POSITIF 

(ius constitutum)

NORMA HUKUM 
METAYURIDIS 

(ius constituendum)

PERILAKU HASIL 
INTERAKSI 
SUBYEKTIF 

POLA PERILAKU 
DALAM MASYARAKAT

Obyek Kajian Natural 
(Jurisprudence)  

Hukum = Asas Keadilan 
Universal 

Obyek Kajian Positive 
Jurisprudence 

Hukum = Peraturan 
Perundang-undangan 

Obyek Kajian Sosiologi 
Hukum, Antropologi Hukum, 

Budaya Hukum 
Hukum = Kebiasaan/Adat 

Obyek Kajian Ilmuwan Sosial 
Interaksionisme Simbolik 

Hukum = Hasil Interpretasi 
para Subyek Tertentu





William Herschel

Musisi profesional dan komposer, dan 
belajar sendiri matematika dan kerajinan 
memoles cermin besar. 

Memungkinkan dia untuk mencari bintang-
bintang yang lebih sistematis dari 
sezamannya (1774) 

I N O V A S I …!


