
BAB III  

POKOK-POKOK PEMIKIRAN FRANZ MAGNIS-SUSENO 

3.1 Konsep Etika Franz Magnis-Suseno 

3.1.1 Arti Etimologis Etika dan Moral 

Secara etimologis, kata etika berasal dari kata bahasa Yunani έθος (jamak: τα êθîκα) yang 

berarti, kebiasaan, adat-istiadat, cara yang lazim dalam bertindak. Kata Latin, mos (jamak: 

mores)  juga berarti kebiasaan, adat-istiadat. Dari kata Latin ini diturunkan ajektif moralis yang 

telah melahirkan ajektif morak dalam bahasa-bahasa modern, termasuk bahasa Indonesia. Jadi 

secara etimologis tidak ada perbedaan arti antara etika dan moral. Karena itu dalam pemakaian 

harian, kedua kata ini dapat ditukartempatkan tanpa membawa pergeseran arti. Keduanya dipakai 

untuk mengatakan apa yang kita kenal sebagai ilmu atau filsafat tentang perbuatan manusia. 

Yang berbeda hanyalah bahasa asal dan konteks hidup dua budaya berbeda.
1
   

Namun perbedaan keduanya sebetulnya jauh lebih mendasar. Kata moral lebih dikaitkan 

dengan ajaran, wejangan-wejangan, pandangan-pandangan, norma-norma dan nilai-nilai yang 

menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok social dalam mengatur tingkah lakunya. Bila 

orang mengatakan bahwa perbuatan sesorang tidak bermoral, maka yang dimaksudkan adalah 

bahwa perbuatan orang itu tidak sesuai dengan norma moral yang berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Nilai moral selalu dikaitkan dengan kebaikan manusia sebagai manusia, 

sedangkan norma moral merupakan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup supaya 

memenuhi kriteria baik sebagai manusia. Oleh karena itu penilaian moral selalu berbobot 

manusiawi.
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 Istilah etika memiliki paling kurang tiga pengertian. Pertama, nilai-nilai dan norma moral 

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok social dalam mengatur tingkah-

lakunya. Kedua, kumpulan azas atau nilai moral yang menjadi pegangan dan tuntutan dalam 

menjalani sesuatu dalam hidup. Di sini dimaksudkan kode etik, yaitu daftar kewajiban dalam 

menjalankan suatu profesi yang disusun oleh lembaga profesi itu untuk mengikat mereka dalam 

mempraktekkan profesi mereka. Ketiga, ilmu atau filsafat tentang tindakan manusia yang dinilai 

baik atau buruk. 

3.1.2 Etika Dan Ajaran Moral  

Untuk lebih memahami apa itu etika, ia harus dibedakan dari ajaran moral. Dengan ajaran 

moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, 

kumpulan keraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus 

hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral bagi kita 

adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para 

pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan-tulisan para bijak seperti misalnya kitab Wulangreh 

karangan Sri Sunan Pakubuwana IV. Sumber dasar ajaran-ajaran itu adalah tradisi dan adat 

istiadat, ajaran agama-agama, atau ideologi-ideologi tertentu.
3
 Ajaran moral merujuk pada titik 

tolak penilaian tentang baik-buruknya tindakan manusia dengan berasaskan pada pandangan dan 

ajaran yang kita anut entah itu, dalam budaya dan juga ajaran-ajaran agama.  

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat 

atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika 

adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada pada tingkat 

yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup bukan etika melainkan ajaran moral. 
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Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita 

mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. 

Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang, karena etika tidak 

berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu 

diklaim oleh pelbagai pihak yang memberikan ajaran moral. Lebih, karena etika berusaha untuk 

mengerti, mengapa, atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Ajaran 

moral diibaratkan dengan buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor 

kita dengan baik, sedangkan etika memberikan pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda 

motor sendiri.
4
 Singkatnya bahwa, etika adalah ilmu yang mempelajari secara kritis tema-tema 

seputar moralitas manusia (ajaran moral manusia). 

3.1.3 Apa Arti Kata “Moral”? 

Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Jadi bukan 

mengenai baik-buruknya begitu saja, misalnya sebagai dosen, tukang masak, pemain bulutangkis 

atau penceramah, melainkan sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia 

dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk 

menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai 

manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. 

Norma-norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur 

kebaikan seseorang. Maka dengan norma-norma moral kita betul-betul dinilai. Itulah sebabnya 

penilaian moral selalu berbobot. Kita tidak dilihat dari salah satu segi, melainkan sebagai 

manusia.
5
 Apakah seseorang adalah pesepakbola yang baik, seorang karyawan yang taat pada 
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aturan dan loyal terhadap pimpinan perusahaan tidak secara mutlak memberikan jaminan penuh 

bahwa dia adalah orang yang baik. Mungkin saja dia adalah orang yang hanya berpura-pura 

dengan intensi yang buruk. 

3.1.4 Konsep Etika Franz Magnis-Suseno 

Berbicara tentang etika adalah berbicara tentang manusia itu sendiri. Alasan paling 

fundamental dari pernyataan ini yakni bahwa, etika dan moral hanya selalu mengacu pada 

manusia. Ketertarikannya pada perbincangan seputar etika menunjukkan bahwa, Magnis-Suseno 

adalah tokoh yang benar-benar peduli terhadap persolan-persoalan tentang manusia. Inilah alasan 

mengapa Magnis-Suseno dijuluki sebagai filsuf humanis dan memang begitulah kenyataan jika 

menelusuri perjalanan intelektual dan kepeduliannya yang sangat besar terhadap persoalan 

kemanusiaan. Konsep etika Magnis-Suseno banyak dipengaruhi oleh ajaran Gereja.  

Tidak perlu secara lebih detail menjelaskan di sini mengenai jenis-jenis etika yang 

dipaparkan oleh Magnis-Suseno dalam karya-karyanya tentang etika. Tetapi penulis berusaha 

menjelaskan pandangan Magnis-Suseno tentang sikap moral manusia yang mana lebih berkaitan 

dengan tulisan ini. Maksud penulis adalah agar tulisan ini jangan sampai terkesan lebih luas 

daripada judul yang mau digarap.  

Kita bertolak dari kenyataan bahwa kita bebas. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah 

kebebasan yang diberikan masyarakat kepada kita, kebebasan sosial, hanya merupakan ruang 

bagi kebebasan untuk menentukan diri kita sendiri, kebebasan eksistensial. Berhadapan dengan 

pelbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana kita harus mempergunakan kebebasan kita ini, 

dalam suara hati, kita menyadari bahwa kita sendirilah yang harus mengambil keputusan tentang 

apa yang harus kita lakukan. Kita sendirilah yang bertanggungjawab atas tindakan kita. Tidak 

ada orang yang dapat menghapus kenyataan ini. Dalam etika normatif kita melihat prinsip-



prinsip dasar objektif terhadapnya kita harus mempertanggungjawabkan kebebasan kita. Maka 

akhirnya semua jatuh kembali kepada kita: kita ini siapa? Kita ini orang macam apa? Segala 

pengetahuan tentang pokok-pokok etika, pendekatan yang realistik dan kritis sekalipun tidak 

akan berguna kalau kita sendiri tidak memadai.
6
 Oleh karena itu Magnis-Suseno menawarkan 

enam sikap yang baginya dianggap mendasari kepribadian yang mantap.  

Pertama, kejujuran, dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah 

kejujuran. Tanpa kejujuran keutamaan moral yang lainnya kehilangan nilai mereka. Bersikap 

jujur terahadap orang lain berarti dua: Pertama, sikap terbuka, yakni bahwa kita harus selalu 

muncul sebagai diri kita sendiri. Kita menanggapi kebutuhan, kepentingan dan hak orang-orang 

yang berhadapan dengan kita. Tetapi kita menanggapinya bukan sekedar karena untuk 

menyesuaikan diri, karena takut atau malu, melainkan sebagai diri kita sendiri (dengan sikap 

moral yang otonom) menanggapi bahwa memang wajar dan tepat kalau perlu kita menolak 

permintaan orang lain dengan tenang. Kedua, bersikap wajar atau fair: ia memperlakukannya 

menurut standar-standar yang diharapkannya dipergunakan orang lain terhadap dirinya. Ia tidak 

pernah akan bertindak bertentangan dengan dengan suara hati atau keyakinannya. 

Kedua, nilai-nilai otentik, “otentik” berarti “aseli”. Manusia otentik adalah manusia yang 

menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, dengan kepribadian yang 

sebenarnya. Manusia dapat saja tidak atau kurang otentik dalam cita-cita dan nilai-nilainya. Itu 

berarti: apa yang dicintai, dihargai, dicita-citakannya, begitu pula apa yang dibenci dan 

ditolaknya itu sebenarnya bukan nilai-nilai dan kebencian-kebenciannya sendiri, melainkan oleh 

lingkungannya dicintai, dihargai, dicita-citakan, dibenci dan ditolak.  
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Ketiga, kesediaan untuk bertanggungjawab. Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian 

moral menjadi operasional dalam kesediaan untuk bertanggung jawab. Pertama, berarti 

kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kedua, dengan 

demikian sikap tanggung jawab mengatasi segala etika peraturan. Ketiga, dengan demikian 

wawasan orang yang bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsipial tidak terbatas. 

Keempat, kesediaan untuk bertanggung jawab termasuk kesediaan untuk diminta, dan atau 

memberikan, pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya. 

Keempat, kemandirian moral. Keutamaan yang ketiga perlu kita capai apabila kita ingin 

mencapai kepribadian moral yang kuat adalah kemandirian moral. Kemandirian moral berarti 

bahwa kita tidak pernah ikut-ikutan saja dengan pelbagai pandangan moral dalam lingkungan 

kita, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri dan bertindak sesuai 

dengannya. Jadi kita bukan bagaikan balon yang selalu mengikuti arah angin. 

Kelima, keberanian moral. Sikap mandiri pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk 

selalu membentuk penilaian sendiri terhadap suatu masalah moral. Maka kemandirian terutama 

merupakan keutamaan intelektual atau kognitif. Keberanian moral menunjukkan diri dalam tekad 

untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban pun pula apabila 

disetujui atau secara tidak aktif atau secara aktif dilawan oleh lingkungan.  Orang yang berani 

secara moral akan membuat pengalaman yang menarik. Ia memberikan semangat dan kekuatan 

berpijak bagi mereka yang lemah, yang menderita akibat kezaliman pihak-pihak yang kuat dan 

berkuasa. 

Keenam, kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti bahwa kita merendahkan diri, 

melainkan bahwa kita melihat diri seadanya. Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk 



melihat diri sesuai dengan kenyataan. Orang yang rendah hati tidak hanya melihat kelemahannya 

melainkan juga kekuatannya. Tetapi ia tahu bahwa banyak hal yang dikagumi orang lain padanya 

bersifat kebetulan saja. Dalam moral kerendahan hati tidak hanya berarti bahwa kita sadar akan 

keterbatasan kebaikan kita, melainkan juga bahwa kemampuan kita untuk memberikan penilaian 

terbatas. 

Bertolak pada enam sikap yang mendasari kepribadian yang mantap di atas, Magnis-

Suseno mengatakan bahwa manusia yang kita hormati dan sesama terhadapnya kita mau 

bersikap baik bukan “si manusia”, melainkan pelbagai orang yang berada dalam jangkauan 

pengaruh tindakan kita, dengan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan mereka. Terhadap 

mereka itu kita dipanggil untuk bertanggung jawab. Dan karena orang-orang yang real dalam 

dunia yang real pula, tanggung jawab kita harus real juga. Tanggung jawab moral menuntut 

sikap yang realistik. Tetapi sikap realistik tidak berarti bahwa kita menerima realitas begitu saja. 

Kita mempelajari keadaan dengan serealis-realisnya supaya dapat kita sesuaikan dengan 

tuntutan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain, sikap realistik mesti berbarengan dengan sikap 

kritis.  Tanggung jawab moral menuntut kita agar terus-menerus memperbaiki apa yang ada 

supaya lebih adil, lebih sesuai dengan martabat manusia, dan supaya orang-orang dapat lebih 

bahagia. Martabat manusia jangan pernah boleh dikorbankan. Tanggung jawab moral yang nyata 

menuntut sikap realistik dan kritis. Pedomannya ialah untuk menjamin keadilan dan menciptakan 

suatu keadaan masyarakat yang membuka kemungkinan lebih besar bagi anggota-anggota untuk 

membangun hidup yang lebih bebas dari penderitaan dan lebih bahagia.
7
  

3.2 Negara Demokratis 
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Fakta pluralitas dalam kehidupan bernegara dan kesemrawutan tindakan penguasa dalam 

menjalankan tugasnya memimpin sebuah negara, mendorong sebuah diskursus untuk melahirkan 

sebuah sistem yang tepat demi mengatasi fenomena ini. Demokrasi merupakan sistem yang 

dinilai cukup memadai untuk mengatasi persoalan ini. Berbicara tentang demokrasi bukanlah hal 

yang baru di mata publik. Sistem demokrasi telah dikenal pada zaman Yunani Kuno. Bentuk 

negara pada zaman Yunani Kuno adalah Polis, yang kemudian disebut dengan City State, 

(Negara Kota), karena wilayahnya tidak lebih dari sebuah kota dan penduduknya hanya sedikit.
8
 

Sejak masa itulah kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat telah muncul. 

Pada era ini, satu-satunya sistem pemerintahan yang paling banyak dianut oleh hampir semua 

negara di dunia adalah demokrasi. Berhadapan dengan fakta pluralitas, kesemrawutan tindakan 

penguasa dalam memimpin sebuah negara, serta gencarnya perjuangan terhadap HAM (hak asasi 

manusia), Magnis-Suseno mengatakan bahwa satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah 

adalah legitimasi demokrasi. Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia 

dan warga negara, dengan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang begitu saja 

berhak untuk memerintah orang lain maka wewenang untuk memerintah masyarakat harus 

berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Keyakinan ini terungkap 

dalam istilah “kedaulatan rakyat”.  

 Akan tetapi kedaulatan rakyat tidak tak terbatas, keterbatasannya berlaku dalam dua arah. 

(1) Magnis-Suseno menegaskan bahwa meskipun kekuasaan berada di tangan rakyat tetapi tidak 

berarti bahwa segala sesuatu keputusan harus diambil langsung oleh rakyat. Tetapi melalui 

orang-orang yang dipercayakan (wakil rakyat) dan dipilih langsung oleh rakyat untuk 

menyampaikan aspirasinya (demokrasi jenis ini dinamakan demokrasi representasi yang 
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berkembang sejak revolusi Prancis). Di sinilah letak keterbatasan kedaulatan rakyat. Tetapi 

bukan berarti bahwa semua itu lepas dari kontrol rakyat. Tugas yang diembankan masyarakat 

kepada wakilnya selalu berada di bawah kontrol masyarakat.  

(2) Secara etis harus dikatakan bahwa tidak ada kehendak pihak mana pun di dunia, entah 

minoritas, entah mayoritas, yang memiliki suatu hak mutlak agar kehendaknya terlaksana. 

Segenap kehendak satu pihak menemukan batasnya pada pihak lain. Tidak ada hak atas 

kebebasan yang terbatas. Sebagai makhluk sosial, manusia wajib menghormati orang lain dalam 

keutuhannya, dan keutuhan itu terungkap dalam hak-hak yang dimilikinya. Suatu mayoritas pun 

tidak berhak untuk menetapkan apa saja yang dikehendakinya. Mayoritas pun menghormati 

segenap hak-hak orang lain. Dapat juga dikatakan bahwa mayoritas terikat oleh tuntutan 

keadilan. Dan hal ini berarti bahwa kehendak mayoritas dibatasi oleh hak-hak asasi semua 

anggota masyarakat dan oleh hak-hak yang dimiliki para warga negara.
9
 Demokrasi secara 

hakiki adalah negara tempat hukum dihormati, dan hukum dihormati karena berdasarkan hak 

asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia adalah satu paket. Karena demokrasi menjamin 

hak asasi manusia, demokrasi menjamin juga bahwa tidak ada individu maupun kelompok 

masyarakat yang kepentingan-kepentingan vitalnya dapat ditindas oleh mayoritas. Dengan kata 

lain, karena demokrasi berdasarkan jaminan hak-hak asasi manusia, demokrasi menjamin bahwa 

minoritas politik tidak menjadi minoritas sosial, ekonomis, maupun budaya, jadi tetap utuh 

dalam kemanusiaan. Itulah dasar akseptasi begitu luas terhadap demokrasi dalam masyarakat 

yang betul-betul demokratis.
10

 

3.3 Negara Hukum 
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3.3.1 Gagasan Dasar Negara Hukum 

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas 

dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum: pertama bahwa 

hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan 

suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan, kedua, bahwa norma 

objektif itu, hukum, memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan juga dapat 

dipertahankan berdasarkan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan 

hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan 

masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. 

 Dari segi moral politik, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara 

diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) 

tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, (4) tuntutan akal budi. 

(1) Kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat. Dalam hubungan 

dengan tindakan negara dapat diperhitungkan karena diambil berdasarkan hukum yang berlaku 

umum. Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yang dimaksud 

adalah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap 

keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan.  

(2) Dalam uraian tentang hakikat hukum, kita telah melihat bahwa hukum berdasarkan 

kesamaan hakiki semua manusia sebagai manusia dan kesamaan semua warga negara sebagai 

warga negara. Hukum menjamin bahwa segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut 

tolok ukur yang objektif dan sama. Tolok ukur itu adalah hukum. Maka negara wajib bertindak 

menurut hukum.  



(3) Legitimasi demokrasi atau tuntutan agar penggunaan kekuasaan harus berdasar dan 

persetujuan dasar para warga negara dan senantiasa berada di bawah Kontrol mereka, langsung 

mengandung tuntutan agar kekuasaan negara dijalankan berdasarkan dan dalam batas-batas 

hukum, kontrol demokratis negara secara langsung mengenai kekuasaan legislatif. Semua 

undang-undang harus disetujui oleh parlemen yang dipilih oleh para warga negara. Apabila 

negara bertindak di luar hukum, kontrol demokratis warga negara tidak efektif lagi. Kontrol 

demokratis hanya mungkin apabila negara bertindak dalam jalur-jalur normatif yang dipasang 

atau disetujui oleh para wakil rakyat. Negara hukum merupakan salah satu prasyarat agar negara 

dapat betul-betul bersifat demokratis. 

(4) Tuntutan akal budi, merupakan landasan paling fundamental dari negara hukum. 

Yang membedakan manusia dari binatang adalah bahwa ia berakal budi dan oleh karena itu 

dapat merencanakan kehidupannya. Apabila negara bertindak sewenang-wenang, negara tidak 

lagi berada di tingkat rasionalitas yang harus dituntut.
11

 

3.3.2 Ciri-Ciri Negara Hukum 

Magnis-Suseno mengemukakan bahwa empat ciri negara hukum yang secara etis masih 

relevan: (1) kekuasaan dijalankan sesuai hukum positif yang berlaku, (2) kegiatan negara berada 

di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan (3) berdasarkan sebuah undang-undang 

dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia (4) menurut pembagian kekuasaan. 

(1) Bahwa sebuah negara merupakan negara hukum berarti bahwa alat-alat negara 

mempergunakan kekuasaan mereka hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan 

cara mereka yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum tujuan suatu perkara adalah 

agar dijatuhi putusan yang sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara bukanlah untuk 
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mempersalahkan salah satu pihak, melainkan untuk memastikan kebenaran. Maka, semua pihak 

berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. 

(2) Alat-alat negara di semua tingkat berada di bawah kontrol kehakiman. Yang 

mengontrol, selain lembaga kontrol yang diciptakan khusus untuk tujuan itu berdasarkan 

undang-undang dasar, adalah masyarakat. Yang menentukan ciri negara sebagai negara hukum 

ialah bahwa kontrol itu nyata-nyata terlaksana, jadi bahwa negara betul-betul tunduk terhadap 

putusan pengadilan dan sungguh-sungguh melaksanakannya. 

(3) Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah 

hukum yang baik dan adil. Artinya hukum sendiri secara moral harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Dan itu berarti bahwa hukum harus sesuai dengan paham keadilan 

masyarakat dan menjamin hak asasi manusia. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak 

asasi manusia merupakan bagian integral dari negara hukum.  

(4) Pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu 

tangan. Apabila fungsi-fungsi kekuasaan negara dibagi atas beberapa pihak, diharapkan dapat 

tercipta suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara 

optimal, tetapi sekaligus mencegah eksekutif mengambil alih fungsi-fungsi kekuasaan lain.
12

 

Teori pembagian kekuasaan dilatarbelakangi oleh praktik absolutisme kekuasaan di masa Eropa 

Barat yang menyebabkan kekuasaan raja sangat besar, baik sebagai pembuat undang-undang, 

maupun sebagai kekuasaan mengadili. Melalui sebuah perjalanan yang Panjang sejak pertama 

kali dipopulerkan oleh John Locke pada tahun 1690, dalam bukunya “Two Treties Of 

Goverment”. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu melalui bukunya yang 
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berjudul “The Spirit of Laws” membagi kekuasaan negara ke dalam tiga macam, yakni 

“kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif”.
13
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