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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas  rahmat dan karunia-Nya, Laporan 

Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (Pokja)  

tentang Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan 

Demokrasi di Indonesia dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

 

Pada dasarnya, amandemen konstitusi merupakan tuntutan utana gerakan reformasi 

yang dilatarbelakangi oleh kehendak mulia untuk mengoreksi dan membenahi segala 

bentuk penyelewengan dalam system dan praktek ketatanegaraan, demi membangun 

suatu pemerintahan yang lebih demokratis. Oleh karena itu, dalam perubahan UUD 

1945 yang telah dilakukan selama 4 (empat) kali berturut-turut, sejak tahun 1999 

sampai dengan tahun 2002, telah diupayakan adanya perwujudan supremasi hokum 

dan keadilan, jaminan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia, serta 

hadirnya prinsip checks and balances di antara cabang-cabag kekuasaan Negara.  

 

Lepas dari segala kelemahan dan kekurangan dari segi proses dan substansi 

amandemen UUD 1945, kita patut juga memberikan apresiasi atas keberhasilan upaya 

membenahi konstitusi Indonesia menjadi suatu konstitusi modern yang mengarah 

kepada tegaknya negara demokrasi konstitusional (constitutional democratic state). 

Amandemen UUD 1945 itu juga patut dicatat sebagai suatu kemajuan penting yang 

membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum nacional dan kehidu[an 

ketatanegaraan serta demokrasi di Indonesia. 

 

Namun demikian, sebaik apapun suatu konstitusi, tidak akan dapat mewujudkan 

tujuannya jika dirujuk dengan baik oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya 

serta diwujudkan secara nyata dalam praktek ketatanegaraan. Oleh karena itu, 

amandemen UUD 1945 mesti diikuti dengan upaya penyesuaian dan penataan 

kembali sistem hukum nacional, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, 

aparatur hukum, maupun budaya hukum. Berlandaskan pada pemikiran tersebut, 
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laporan akhir ini berupaya menyajikan—meski bukan suatu solusi yang tuntas—

setidaknya suatu arahan demi terwujudnya sistem hukum nacional yang terencana, 

terpadu dan sistematis. 

 

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim, 

dan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan laporan 

ini. Kiranya laporan ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional 

untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan 

hukum di masa yang akan datang. 

 

Akhirnya, menyadari ketidaksempurnaan laporan ini, dan dengan segala kerendahan 

hati, kami mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak. 

 

                       Jakarta,  28 Desember 2009 

      

                            Ketua Tim, 
 

 

                                               DR . Iur.  Adnan Buyung Nasution  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 

Era reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah membawa perubahan   

dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Salah satu hal yang mengalami 

perubahan adalah konstitusi negara yaitu Undang Undang Dasar (UUD) Negara RI 

Tahun 1945. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 diperlukan karena rezim 

otoritarian orde baru berkuasa atas dasar sistem hukum dan ketatanegaraan kita 

yang lemah yang bersumber pada UUD Negara RI Tahun 1945. UUD Negara RI 

Tahun 1945 mengandung beberapa kelemahan dan ketidaksempurnaan. 

Diantara kelemahan tersebut diantaranya: 

1. UUD Negara RI Tahun 1945 membangun sistem politik yang executive heavy 

dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa 

adanya mekanisme check and balances yang memadai. 

2. UUD Negara RI Tahun 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi 

kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan 

Undang-Undang maupun dengan Peraturan Pemerintah. 

3. UUD Negara RI Tahun 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multi 

tafsir; 

4. UUD Negara RI Tahun 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara 

negara daripada sistemnya. 

Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah dilakukan sejak tahun 

1999 sampai 2002 telah membawa perubahan yang sangat penting dan 

mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut 

dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang 

demokratis dengan checks and balances yang setara dan seimbang diantara 

cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta 
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menjamin dan melindungi hak asasi manusia.1 Perubahan-perubahan itu juga 

membawa serta perubahan struktural dan mekanisme pada pemerintahan 

negara, karena perubahan konstitusi pada suatu negara berarti peralihan dari 

tertib kenegaraan yang lama kepada tertib kenegaraan yang baru. 

Ketentuan konstitusi merupakan sendi kenegaraan yang paling utama, 

yang melandasi sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Konstitusi 

dalam perspektif hukum merupakan hukum tertinggi, yang mengandung nilai 

dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam setiap 

pengambilan keputusan dan/atau kebijakan baik oleh pemerintah, legislatif, dan 

badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Dengan demikian berarti bila 

suatu konstitusi diubah atau berubah, maka akan menimbulkan implikasi dalam 

berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Dengan 

perkataan lain, perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan konstitusi harus 

diikuti dengan upaya penyelarasan semua tata kehidupan nasional dengan 

berbagai sub sistemnya. 2 

Banyak hal yang berubah dalam sistem hukum dan demokrasi di 

Indonesia setelah mengalami empat kali amandemen UUD Negara RI Tahun  

1945. Jika diperhatikan secara menyeluruh, materi perubahan Pertama, Kedua, 

Ketiga dan Keempat UUD Negara RI 1945 meliputi :3  

(1) Mempertegas pembatasan kekuasaan presiden. Sebelum terjadinya 

perubahan konstitusi, UUD Negara RI 1945 memberikan kekuasaan kepada 

lembaga kepresidenan begitu besar (executive heavy). Kekuasaan presiden 

Indonesia meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial sekaligus. 

Namun kini kekuasaan presiden terbatas pada kekuasaan eksekutif saja, 

sementara kekuasaan legeslatif dalam membuat UU kini berada di tangan 

                                                 
1
Hasyim Asy’ari, Konsolidasi Demokrasi Melalui Amandemen Konstitusi: Pengalaman 

Indonesia, http://ccm.um.edu. 

my/umweb/fsss/images/persidangan/kertas%20kerja/hasyim%20asyari.pdf, hal. 7-9. 

 
2
 Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN-

Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta 29-31 Mei 2006. 

 
3
 Hasyim Asy’ari, op.cit.,hal.17. 

http://ccm.um.edu/
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DPR, dan dalam kekuasaan yudisial lembaga kehakiman diberikan jaminan 

independensi. 

(2) Mempertegas ide pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, hal ini 

terlihat dalam pengaturan tentang kewenangan lembaga negara yang lebih 

terinci. 

(3) Menghapus keberadaan lembaga negara tertentu (dalam hal ini DPA), dan 

membentuk lembaga-lembaga negara yang baru (munculnya Mahkamah 

Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan 

Umum dan Bank Sentral). 

(4) Memberikan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia warga 

negara yang lebih jelas dan terperinci. 

(5) Mempertegas dianutnya teori kedaulatan rakyat, yang selama ini UUD 

Negara RI 1945 lebih terkesan menganut teori kedaulatan negara. Hal ini 

terlihat dari dihapusnya klaim politik bahwa MPR adalah “pemegang 

kedaulatan rakyat sepenuhnya”, dimasukkannya konsep pemilihan umum 

dalam mengisi jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD, dan digunakannya 

sistem pemilihan langsung oleh rakyat untuk mengisi jabatan presiden dan 

wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

demokratis. 

Dari hal-hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa amandemen UUD 

Negara RI Tahun 1945 berimplikasi terhadap sistem hukum nasional dan 

kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara spesifik amandemen konstitusi ini 

telah memunculkan format desain sistem kenegaraan baru yaitu: 

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu secara langsung oleh 

rakyat, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR tapi bertanggung 

jawab langsung kepada rakyat. 

- Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga negara sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing menurut UUD Negara RI Tahun 1945. Adanya 

pembagian tugas yang jelas diantara lembaga-lembaga negara sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih dan intervensi kewenangan antara lembaga negara.  
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- Adanya jaminan terciptanya stabilitas jalannya pemerintahan karena jabatan 

Presiden dibatasi dalam masa jabatan lima tahun, dan hanya dapat 

diberhentikan oleh MPR dalam kondisi tertentu saja berdasarkan UUD, serta 

melalui mekanisme pembuktian hukum oleh Mahkamah Konstitusi.  

      Salah satu implikasi dari amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 adalah 

dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan baru. Demikian pula 

lembaga-lembaga negara “baru” telah dibentuk, baik yang merupakan amanat 

konstitusi maupun yang dibentuk oleh suatu undang-undang. “Kesadaran 

hukum” masyarakat pun seakan-akan memperoleh bentuk baru dengan adanya 

saluran untuk meminta pengujian konstitusionalitas undang-undang kepada 

Mahkamah Konstitusi (MK) , sehingga setiap kali ada undang-undang yang 

dikeluarkan selalu ada ancaman di judicial review oleh MK. Sumber 

permasalahannya adalah belum adanya formulasi kebijakan yang tegas tentang 

pembaruan orientasi mendasar terhadap sistem hukum nasional. 

Oleh karena itu kita perlu untuk meninjau dan menata kembali berbagai 

langkah kebijakan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Menurut Prof. 

Jimly Ashiddiqie4 implikasi perubahan UUD Negara RI 1945 terhadap 

pembangunan hukum nasional memerlukan pembenahan dalam hal-hal sebagai 

berikut yaitu : (1) penataan kembali sistem hukum nasional, 5(2) penataan 

kelembagaan hukum, (3) Pembentukan dan pembaruan hukum, (4) Penegakan 

hukum dan hak asasi manusia, (5) Pemasyarakatan dan pembudayaan hukum, 

(6) Peningkatan Kapasitas profesional hukum, dan (7) Infrastruktur Sistem Kode 

Etika Positif.  

                                                 
4
 Lihat Prof. Jilmy Ashiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap 

Pembangunan Hukum Nasional., Sambutan dalam Pembukaan Seminar Pembangunan Hukum 

Nasional (SPHN)yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional di Jakarta, 21 November 

2005.  

 
5
 Hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari elemen-elemen; (1) kelembagaan 

(institutional), (2) kaedah aturan (instrumental), (3) perilaku para subyek hukum yang 

mengandung hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan 

cultural). Ketiga elemen tersebut mencakup: (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) 

kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum ( law administrating), (c) kegiatan peradilan 

atas pelanggaran hukum (law adjudicating), (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law 

socialization and law education), (e) pengelolaan informasi hukum (law information 

management).,Jimly asshidiqie.,  ibid. 
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Peninjauan dan penataan kembali semua sistem hukum nasional baik dari 

segi substansi hukum, struktur hukum, aparatur hukum maupun sarana dan 

prasarananya mutlak dilakukan demi terwujudnya sistem hukum nasional yang 

terencana, terpadu dan sistematis. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 juga 

berimplikasi terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia dengan dimasukannya 

konsep pemilihan umum (pemilihan langsung) untuk mengisi jabatan anggota 

DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tataran praktis, 

pelaksanaan hal tersebut masih banyak menemui kendala. Oleh karena itu 

diperlukan penataan dan perencanaan sistem hukum nasional yang terencana, 

terpadu dan sistematis demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di 

Indonesia.  

Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memandang perlu membentuk tim kerja 

untuk membuat Perencanaan pembangunan hukum nasional tentang Implikasi 

Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di 

Indonesia sehingga lebih terencana, terpadu dan sistematis  sesuai dengan 

realita yang ada. 

 

B. Pokok Permasalahan 

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 telah membawa implikasi baik 

terhadap sistem hukum nasional maupun terhadap terhadap kehidupan 

demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dibahas berbagai 

permasalahan berkaitan dengan hal tersebut  yaitu : 

1. Bagaimana sistem hukum nasional baik struktur hukum, substansi hukum 

aparatur hukum maupun budaya hukum pasca amandemen UUD Negara 

RI Tahun 1945? 

2. Bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia pasca amandemen 

perubahan UUD Negara RI Tahun 1945? 
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C.  Maksud dan Tujuan 

 Maksud diadakannya tim kerja Perencanaan Pembangunan Hukum 

Nasional, Kelompok Kerja (Pokja) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap 

Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia adalah membuat pemikiran 

(gagasan-gagasan) mengenai hal-hal apa yang diperlukan bagi penyusunan 

rencana pembangunan hukum nasional terkait dengan implikasi amandemen 

konstitusi terhadap sistem hukum nasional dan demokrasi di Indonesia dalam 

rangka menunjang pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan 

sistematis dengan memperhatikan bahan-bahan perencanaan pembangunan 

hukum nasional yang telah ada. 

 Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintahan 

mengenai politik, arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional yang perlu 

dibangun terkait dengan implikasi amandemen konstitusi UUD Negara RI Tahun 

1945 terhadap sistem hukum nasional dan demokrasi di Indonesia demi 

mewujudkan tujuan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang lebih 

baik, tertib, aman dan sejahtera. 

 

D. Output 

 Tersedianya bahan-bahan pemikiran (rekomendasi) arah dan kebijakan 

tentang implikasi amandemen konstitusi terhadap sistem hukum nasional dan 

demokrasi di Indonesia yang berguna bagi kepentingan perencanaan 

pembangunan hukum nasional dengan memperhatikan keberhasilan dan 

kegagalan pembangunan hukum yang telah berjalan. 

 

D. Keanggotaan 

Susunan personalia tim ini terdiri dari: 

 Ketua  : Prof. DR. Iur. Adnan Buyung Nasution 

 Sekretaris : Nurhayati, SH.,M.Si 

   Anggota :1.   AA Oka Mahendra, SH 

2. Dr. Moh.Isnaeni Ramdhan, SH.,MH 
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3. Dr. Irman Putrasidin, SH.,MH  

4. Noor Mohammad Aziz, SH.,MH 

5. Masnur Tiurmaida, SH.,MH 

 

 

E. Jadwal Kegiatan 

 Kegiatan Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) ini  

bekerja selama 9 (sembilan) bulan dari bulan April sampai dengan Desember 

2009 dengan jadwal sebagai berikut: 

NO KEGIATAN                                            BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Penyusunan SK Tim 
dan Penawaran 
keanggotaan 

            

2. Pembuatan dan 
Penyempurnaan 
Proposal 

            

3. Penyusunan konsep 
Pokja PPHN melalui 
rapat-rapat 
tim/konsinyasi 

            

4.. Lokakarya             

5. Penyampaian 
Laporan Akhir 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM AMANDEMEN KONSTITUSI 

 

A. Latar Belakang dan Tujuan Perubahan UUD 1945 

Pada pertengahan bulan Juli 1997, dua bulan setelah Pemilu 1997 

dilaksanakan, terjadi krisis moneter di seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. 

Tingkat krisis yang dialami tiap-tiap negara tidak sama. Selain Korea Selatan, 

Thailand, dan Taiwan, Indonesia termasuk negara yang mengalami krisis 

paling parah. Untuk mengatasi krisis moneter yang menimpa Indonesia, 

International Monetary Fund (IMF) memberikan paket bantuan keuangan 

senilai US$23 miliar pada bulan Oktober 1997. Pemerintah Indonesia 

sendiri mengambil langkah "gawat darurat" dengan melikuidasi 16 bank pada 1 

November 1997. Namun, hingga memasuki Januari 1998 keadaan terus 

memburuk. Nilai tukar rupiah terhadap dollar merosot dari Rp 2.400,00 ke Rp 

16.000,00 per US $1. Pada 15 Januari 1998, di bawah tekanan IMF, Soeharto 

menandatangani letter of intent  yang berisi 50 butir kesepakatan. Butir-butir 

kesepakatan itu, antara lain revisi RAPBN 1998/1999. 6  

Dalam perkembangannya, krisis moneter yang telah membuat harga-

harga melambung itu berkembang menjadi krisis ekonomi bahkan krisis multi 

dimensional yang merebak ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi adalah krisis sosial 

karena jumlah orang miskin membengkak dan dalam tempo yang begitu 

singkat. Pendapatan perkapita penduduk turun drastis dan menjadikan negara 

Indonesia tergolong salah satu negara termiskin di dunia. Situasi krisis 

tersebut merongrong kewibawaan pemerintah di mata masyarakat, 

                                                 
6
 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945, Buku I Latar Belakang Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945, Rofiqul Umam 

Achmad dan M Ali Syafaat, et al (ed)., Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Periode 2003-2008,  hal. 47-48. Mengutip Muridan S. Widjojo, 

"Turunkan Harga, Atau Kami Turunkan Kamu..." dalam Muridan S. Widjojo (at al.), Penakluk 

Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 156-

157. 
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Pemerintah dipandang tidak mampu lagi mengendalikan jalannya negara. 

Wibawa pemerintah turun secara drastis dan menjadi sasaran kritik 

berbagai kalangan yang menyebabkan makin tidak berharganya pemerintah di 

mata rakyat.7 

Dalam kondisi krisis multidimensional seperti itu, Sidang Umum MPR yang 

berlangsung pada 1-11 Maret 1998 memilih kembali Soeharto menjadi Presiden 

Republik Indonesia untuk kelima kalinya. Tak lama setelah dilantik sebagai 

Presiden, Soeharto menyusun Kabinet Pembangunan VII yang sebagian 

anggotanya dipilih dari keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat Soeharto 

sendiri. Terpilihnya Soeharto mendapat penolakan yang luas dari masyarakat 

dalam wujud aksi-aksi demonstrasi. Hampir setiap hari terjadi aksi 

demonstrasi yang dipelopori mahasiswa dengan tuntutan agar Soeharto 

turun. 

Aksi-aksi demonstrasi yang dimotori mahasiswa di berbagai kota 

menuntut agar negara Indonesia melakukan reformasi di bidang politik dan 

ekonomi sebagai upaya jalan keluar dari krisis multidimensional yang 

dihadapi rakyat Indonesia. Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi 

tersebut antara lain amendemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan 

Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan 

demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada 

daerah-daerah. 

Pada Selasa 12 Mei 1998 terjadi insiden penembakan terhadap 

sejumlah mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Kampus Trisakti8 di kawasan 

Grogol, Jakarta Barat. Insiden penembakan oleh aparat keamanan itu justru 

terjadi pada petang hari setelah barisan mahasiswa yang bermaksud 

mendatangi gedung MPR/DPR itu gagal menembus barikade aparat keamanan 

dan pulang ke kampus mereka. Insiden itu mengakibatkan empat mahasiswa 

                                                 
7
 Ibid. Mengutip B.J. Habibie, Detik-detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia 

Menuju Demokrasi, Jakarta: THC Mandiri, 2006, hal. 3. 

 
8
 Ibid. hal. 49. Mengutip Fadli Andi Natsir, Prahara Trisakti & Semanggi, Analisis Sosio-

Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Toaccae, 2006, hal. 61 dan 65-66 
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gugur dan belasan lainnya luka-luka. Pada saat insiden terjadi, Presiden 

Soeharto sedang melakukan kunjungan ke Kairo, Mesir.9 

Gugurnya mahasiswa mendatangkan perasaan duka serta simpati di 

tengah masyarakat. Sehari setelah insiden berdarah itu, yakni pada 13-14 

Mei 1998 terjadi kerusuhan massal di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. 

Ratusan kantor, gedung, toko, pasar, mobil, motor, kompleks perumahan, dan 

berbagai fasilitas umum menjadi sasaran amuk massa dan dibakar. Aksi 

kerusuhan serupa merembet ke Jawa Tengah, tepatnya di Boyolali, Delanggu, 

Kartasura, Sukoharjo, dan Surakarta.10  

Situasi politik, ekonomi, dan keamanan yang kian hari kian memburuk 

memaksa Soeharto segera kembali ke tanah air dari kunjungannya ke Mesir. 

Untuk mengatasi persoalan yang berkembang, Soeharto melakukan pertemuan 

dengan jajaran pimpinan MPR/DPR di kediamannya pada 16 Mei 1998. Hadir 

dalam pertemuan itu antara lain Ketua MPR/DPR, Harmoko, bersama Wakil Ketua 

MPR/DPR, yaitu Abdul Gafur, Syarwan Hamid, Fatimah Achmad, Ismail Hasan 

Metareum, dan Sekretaris Jenderal DPR, Afif Ma'ruf.  

Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR/DPR menyampaikan kepada 

Presiden aspirasi berbagai lapisan mayarakat yang masuk ke DPR. Aspirasi itu 

pada intinya terdiri dari tiga hal. Pertama, desakan agar dilakukan reformasi 

secara total. Kedua, adanya keinginan rakyat agar Presiden Soeharto 

mengundurkan diri. Ketiga, desakan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR.11 

Menanggapi informasi yang disampaikan jajaran pimpinan MPR/DPR, Soeharto 

menyatakan akan segera melakukan tiga hal. Pertama, mengambil langkah-

langkah kewenangan yang ada pada Presiden demi keselamatan bangsa dan 

negara untuk melindungi hak hidup warga negara, mengamankan harta dan hak 

milik rakyat, mengamankan pembangunan dan aset nasional, memelihara 

                                                 
9
Ibid.

 
Mengutip S. Sinansari Ecip, Kronologi Situasi Penggulingan Soeharto, Bandung: 

Mizan, 1999, hal. 52-57. 

 
10

 Ibid. Mengutip James Luhuma, Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundumya Presiden 

Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait, Jakarta: Kompas, 2001, hal. 130. 

 
11

 Ibid. hal. 50-52. Mengutip BJ Habibie, op. cit. hal. 10. 
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persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamankan Pancasila dan UUD 1945. 

Kedua, melakukan reformasi di segala bidang. Ketiga, mengadakan reshuffle 

Kabinet Pembangunan VII karena untuk memikul tugas dan tanggung jawab 

pembangunan nasional yang sangat berat, diperlukan kabinet yang kuat dan 

tangguh.12 

Meskipun Presiden Soeharto telah menyampaikan tekadnya untuk 

melakukan reformasi, gejolak politik tidak kunjung mereda. Aksi demonstrasi 

mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi secara total justru semakin 

menjadijadi. Bagi mahasiswa, reformasi secara total hanya bisa terjadi apabila 

Soeharto diturunkan dari kursi kepresidenan.  

Pada 18 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa yang berunjuk rasa berhasil 

menduduki gedung MPR/DPR. Mereka bertekad untuk tidak keluar dari gedung 

MPR/DPR hingga Soeharto diturunkan. Ketua MPR/DPR Harmoko yang 

menemui puluhan ribu mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan bahwa 

pimpinan MPR/DPR, baik ketua maupun para wakil ketua, mengharapkan 

Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana, demi 

persatuan dan kesatuan bangsa. Harmoko saat itu didampingi seluruh wakil 

ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan 

Fatimah Achmad.13  

Namun, pada malam harinya, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI 

Wiranto mengemukakan bahwa ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR 

agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan 

pendapat individual meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. 

Keesokan harinya (19 Mei 1998), gelombang mahasiswa yang 

mendatangi gedung MPR/DPR semakin banyak. Mereka datang dengan bus-

bus carteran dan bus resmi universitas masing-masing. Mereka bukan saja 

memadati pelataran gedung MPR/DPR, melainkan juga menaiki kubah 

                                                 
12

 Ibid, mengutip Kompas: Presiden Segera "Reshuffle" Kabinet", 17 Mei 1998. 

 
13

Ibid. mengutip Kompas: Cerita di Balik Mundurnya Soeharto, 27 Mei 1998 
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gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong, dan ruangan lobi.14 Ini 

merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 

Presiden Soeharto berkuasa. 

Pada hari yang sama, Presiden Soeharto bertemu dengan beberapa 

tokoh masyarakat di Ruang Jepara, Istana Merdeka. Tokoh-tokoh yang 

diajak bicara oleh Soeharto itu ialah Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama K.H. 

Abdurrahman Wahid; budayawan Emha Ainun Nadjib; Ketua Yayasan Wakaf 

Paramadina Nurcholish Madjid; Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie; Malik 

Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia 

Yusril Ihza Mahendra; K.H. Cholil Badawi (Dewan Dakwah Islamiyah); 

Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan K.H. Ma'ruf Amin dari 

NU.15  

Dalam pertemuan itu Soeharto mengemukakan rencananya untuk 

membentuk Komite Reformasi. Menurut Soeharto, tugas Komite Reformasi, 

antara lain, menyelesaikan UU Pemilu; UU Kepartaian; UU Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU Antimonopoli; dan UU Antikorupsi, 

sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota komite ini terdiri atas unsur 

masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar.16 

Seusai pertemuan, Presiden mengemukakan rencananya untuk me-

reshuffle Kabinet Pembangunan VII sekaligus mengganti namanya menjadi 

Kabinet Reformasi. Namun, baik rencana me-reshuffle kabinet maupun 

membentuk Komite Reformasi mendapat reaksi negatif dari para ekonom 

senior.17 Mereka menganggap tindakan itu sebagai upaya Soeharto 

mengulur-ulur waktu pengunduran diri. 

                                                 
14

Ibid. mengutip Kompas: Puluhan Ribu Mahasiswa 'Duduki' DPR, 20 Mei 1998. 

 
15

 Ibid. mengutip Kompas: Cerita Dibalik Mundurnya Soeharto, 27 Mei 1998 

 
16

Ibid. mengutip Kompas: Pak Harto: “Saya Kapok Jadi Presiden",  20 Mei 1998. 

 
17

Ibid. hal. 82-84 Para ekonom senior yang mengkritik rencana Soeharto tersebut antara 

lain Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh. Sadli, dan Frans Seda. 
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Pada 20 Mei 1998, sebanyak 14 menteri bidang ekonomi dan industri 

(ekuin)18 mengadakan pertemuan di Gedung Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas). Mereka bersepakat untuk menolak duduk 

dalam Komite Reformasi ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Hasil 

pertemuan itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto melalui surat 

yang dititipkan kepada Kolonel Sumardjono. Setelah menerima surat, 

Soeharto meminta kepastian apakah Wakil Presiden B.J. Habibie siap dan bisa 

menerima penyerahan jabatan presiden. Habibie pun menyatakan 

kesiapannya. 

Puncak dari segala gejolak politik itu adalah kemunculan Soeharto di ruang 

Credentials Istana Merdeka pada Kamis pagi 21 Mei 1998 setelah sebelumnya 

bertemu dengan pimpinan MPR/DPR selama lima menit. Di hadapan para 

wartawan, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. 

“... Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan 
mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, 
kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak 
dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai 
terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk 
melaksanakan reformasi dengan cara-cara sebaik-baiknya tadi, saya 
menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, 
maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak 
diperlukan lagi.  
Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit 
bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan 
pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan 
pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di 
dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan 
saya sebagai Presiden Republik Indonesia.” 

Seusai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, B.J. Habibie 

mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk 

                                                 
18

Ibid. Keempat belas menteri bidang Ekuin tersebut adalah Ir Akbar Tandjung; Drs. 

A.M. Hendropriyono, S.H., S.E., M.B.A; Ir. Ginandjar Kartasasmita; Ir. Giri Suseno Hadihardjono 

M.S.M.E; Dr. Haryanto Dhanutirto; Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah M.Sc; Dr. Ir. Kuntoro 

Mangkusubroto, M.Sc; Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo; Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan M.Sc; 

Subiakto TJakrawerdaya, S.E.; Sanyoto Sastrowardoyo M.Sc; Ir. Sumahadi, M.B.A; Drs. Theo L. 

Sambuaga; dan Tanri Abeng, M.B.A. Dua menteri lain, Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad 

Bawazier tidak hadir. 
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mengatasi kemacetan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Habibie 

segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Untuk mengatasi krisis 

politik dalam masa transisi tersebut, Habibie mengagendakan pelaksanaan Pemilu 

dalam tempo secepat-cepatnya. 

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan di 

Indonesia, maka reformasi di bidang politik dan hukum merupakan suatu 

keniscayaan yang tidak dapat dihindari demi menyelamatkan bangsa dan negara 

Indonesia. Salah satu agenda reformasi yaitu amendemen atau perubahan UUD 

Negara RI Tahun 1945 merupakan satu rangkaian ikhtiar yang dilakukan 

bangsa Indonesia dalam menyongsong perubahan menuju masa depan yang 

lebih baik.  Dengan demikian perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 

merupakan salah satu konsekuensi logis tuntutan reformasi karena UUD 

Negara RI Tahun 1945 dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat 

Indonesia. Reformasi yang dipilih rakyat Indonesia --walaupun di sana-sini pada 

kenyataannya “berdarah-darah” seperti revolusi-- adalah sebagai upaya jalan 

keluar dari berbagai kebuntuan dalam sistem sosial, politik, hukum, dan 

ekonomi yang dihadapi Indonesia yang berujung pada krisis 

multidimensional yang berkepanjangan. Krisis itu menyadarkan rakyat 

Indonesia untuk melakukan perubahan secara damai. 

 

B. Gagasan Perubahan UUD 1945 (1998-1999) 

Dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 yang kemudian dijabarkan 

dalam UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum membuat upaya 

perubahan UUD Negara RI 1945 hampir mustahil dilakukan. Wacana perubahan 

UUD Negara RI Tahun 1945 baru muncul setelah memasuki era reformasi. 

Bermula dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 

1997 yang tidak berhasil diatasi, bangsa Indonesia terjerembab ke dalam 

krisis multidimensional. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis dinilai 

oleh banyak kalangan sebagai akibat dari penerapan sistem sosial, politik, 

dan ekonomi yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan rakyat. 
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Akibatnya, pada tahun 1998 terjadi gejolak politik, saat itu Presiden Soeharto 

didesak untuk mundur karena sebagian besar rakyat Indonesia menghendaki 

dilakukannya reformasi secara total. 

Pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhenti (baca mengundurkan diri) 

dan digantikan oleh B. J. Habibie yang sebelumnya adalah Wakil Presiden. Wakil 

Presiden B.J. Habibie disumpah sebagai Presiden di hadapan pimpinan 

Mahkamah Agung karena MPR tidak dapat bersidang oleh karena gedung 

MPR/DPR diduduki oleh mahasiswa dan para aktivis pejuang reformasi. Peristiwa 

tersebut disusul dengan diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR yang 

berlangsung pada 10-13 November 1998.  

Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 berbagai tuntutan reformasi mulai 

diagendakan. Salah satunya ialah tuntutan amendemen UUD Negara RI Tahun 

1945. Untuk mengakomodasi tuntutan ini, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR 

No. VIII/MPR/i998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 

tentang Referendum dan sebagai tidak lanjut UU No. 5/1985 tentang 

Referendum dicabut. Dalam Sidang Istimewa itu pula dikeluarkan Ketetapan  

MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang 

Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditindaklanjuti dengan UU No. 39/1999 tentang 

HAM. 

Dalam Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998, masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden dibatasi dua periode, hal tersebut untuk menegaskan dan 

memberikan kepastian hukum ketentuan Pasal 7 UUD 1945 fidak bersifat karet 

(terlalu fleksibel untuk ditafsirkan). Sementara itu, Ketetapan MPR No. 

XVII/MPR/1998 memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak 

asasi manusia dan piagam hak asasi manusia. Piagam Hak Asasi Manusia terdiri 

atas 10 bab dan 44 pasal. Juga ditetapkan untuk mempercepat Pemilu yang baru saja 

dilaksanakan 1997 untuk dilaksanakan kembali tahun 1999.19 

                                                 
19

 Penetapan TAP MPR dan UU yang mengubah dan/atau menambah isi UUD 1945 oleh 

Padmo Wahyono disebut “perubahan material” sedangkan Bagir Manan menyebutnya 

“menumbuhkembangkan” konstitusi melalui keputusan lembaga legislative . 
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Sebagaimana diuraikan di atas gerakan reformasi yang terjadi pada 

tahun 1998 pada intinya menuntut perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, 

penghapusan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum dan pemberantasan KKN, 

penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, serta 

pemberian hak otonomi terhadap daerah-daerah hanya bisa dipenuhi apabila 

berbagai ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 diubah sehingga dapat 

mendukung pengejawantahannya. Dengan kata lain, tuntutan reformasi dapat 

pula dikatakan sebagai tuntutan perubahan UUD Negara RI. Oleh karena itu 

tuntutan perubahan UUD 1945 merupakan bagian integral dari tuntutan 

reformasi. Tidak ada catatan resmi mengenai siapa yang pertama kali 

melontarkan gagasan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 secara eksplisit. Oleh 

karena itu banyak orang mengatakan bahwa perubahan yang terjadi mengalir begitu 

saja bersamaan dengan reformasi di segala bidang sehingga dapat dikatakan tidak 

mempunyai desain atau konsep besar (grand design) yang nantinya akan berdampak 

pada pembentukan peratuan perundng-undangan dengan segala dimensinya 

(termasuk sistem peraturan perundang-undangan).   Akan tetapi, yang jelas, dalam 

beberapa kesempatan, kelompok mahasiswa yang mengerek bendera reformasi 

pada tahun 1998 telah mencantumkan amendemen UUD Negara RI 1945 sebagai 

butir pertama dalam agenda tuntutan reformasi.20  

Isu perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 mulai menjadi wacana yang 

menyita perhatian publik pada tahun 1998. Berbagai kalangan, mulai dari unsur 

akademisi hingga pejabat, melontarkan gagasan-gagasan seputar perubahan 

UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagian dari pokok-pokok pemikiran mengenai 

pentingnya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang terekam di berbagai media 

massa sebagai berikut. 

 

1 .   Gagasan Kalangan Akademisi  

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Komisi I  DPR pada 15 

Juni 1998, pakar Hukum Tata Negara, Harun Alrasid, mengusulkan agar di 

                                                 
20

 Naskah Komprehensif …, op. cit. hal. 54-55 
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Indonesia dilakukan reformasi konstitusi dengan menetapkan UUD Negara RI 

yang bersifat tetap, sebab selama 53 tahun Indonesia merdeka belum 

memiliki UUD Negara RI yang bersifat tetap. UUD Negara RI 1945 yang dijadikan 

UUD Indonesia masih bersifat sementara, tidak lengkap, dan tidak sempurna. Oleh 

karena itu, UUD Negara RI 1945 perlu diganti atau diperbaiki. Kalau UUD Negara 

RI 1945 dipandang sebagai UUD yang bersifat tetap, ketentuan di dalamnya 

yang bersifat baik perlu dipertahankan dan yang bersifat tidak baik perlu 

dihilangkan atau disempurnakan.21 

Kalau MPR telah menetapkan UUD yang bersifat tetap, menurut Harun, 

Ketetapan MPR hendaknya ditiadakan karena bertentangan dengan UUD, yaitu 

Pasal 3 UUD 1945. Ketetapan MPR tidak bisa digunakan untuk 

menyempurnakan UUD Negara RI 1945 karena tingkatnya lebih rendah 

daripada UUD. Karena UUD merupakan peraturan perundang-undangan yang 

tertinggi dalam konstitusi, jika ada peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan UUD harus dilarang. Dalam hal ini yang berhak 

melarang ialah hakim selaku penjaga konstitusi.22  

Dengan menjadikan hakim sebagai penjaga tegaknya UUD Negara RI 

1945  dalam pandangan Harun Alrasid, prinsip checks and balances dalam 

pelaksanaan pemerintahan negara dapat ditegakkan. Untuk mewujudkan hal 

itu, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung ( UU No. 14/1985) yang hanya 

memberi hak kepada hakim untulc menguji peraturan yang derajatnya di bawah 

undang-undang perlu diganti.23 

 Harun Alrasid juga berpendapat bahwa UUD 1945 disusun dengan 

memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden. Hal itu membuat penguasa 

senang sehingga UUD Negara RI 1945 dijadikan satu napas dengan Pancasila. 

Realitas ini bisa dijumpai dalam pidato-pidato pejabat, dalam perundang-

                                                 
21

 Mengenai perbedaan pndapat di kalangan pakar HTN mengenai apakah UUD 1945 

sudah bersifat tetap ataukah masih bersifat sementara, lihat uraiannya dalam Bab II. 

 
22

Naskah Komprehensif…, loc.cit. Mengutip: Konstitusi Perlu di Reformasi, Suara Karya, 

16 Juni 1998. 

 
23

Ibid. hal. 56, mengutip:  Mahkamah Agung harus Menjadi Penjaga UUD, Kompas, 16 

Juni 1998. 
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undangan, dan dalam sumpah jabatan yang selalu ada penyebutan Pancasila 

dan UUD 1945 ,  padahal, bangsa Indonesia sudah pernah mengganti UUD tiga kali, 

lain halnya dengan Pancasila yang sejak awal selalu dipertahankan.24 

Yusril Ihza Mahendra, dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar 

Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada 24 April 1998 mengemukakan 

bahwa penafsiran terhadap konstitusi bukanlah sesuatu yang mutlak. Kalimat yang 

tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 telah mengingatkan semua pihak agar 

jangan memutlakkan penafsirannya terhadap UUD 1945 serta menganggap 

penafsiran itu sebagai kebenaran final yang tidak dapat diubah atau diperbarui.25 

Yusril mengutip Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan: "Kita harus hidup 

dinamis dan melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara. 

Berhubung dengan itu, (kita) jangan tergesa-gesa memberi kristalisasi dan 

memberi bentuk pada pikiran yang masih mudah berubah." Berdasarkan kalimat 

tersebut, Yusril memandang penafsiran ulang atas konstitusi merupakan suatu 

keharusan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, kalau perlu UUD pun dapat diubah 

karena Pasal 37 UUD i945 memberi peluang untuk melakukan hal itu.  

Pada kesempatan lain Yusril menyampaikan adanya keganjilan dalam 

UUD 1945 yang perlu diubah karena sudah tidak cocok lagi dengan 

perkembangan zaman. Keganjilan itu terdapat dalam ketentuan mengenai 

MPR yang disebut sebagai lembaga tertinggi, tetapi susunan MPR sendiri diatur 

dengan UU. Sementara itu, UU yang mengatur MPR disusun oleh Presiden 

bersama DPR. Dengan kata lain, Presiden sebagai mandataris MPR malah 

mengatur lembaga tertinggi yang memberi mandat. Kondisi seperti itu 

memungkinkan seorang Presiden memerintah tanpa batas waktu karena 

MPR bisa dibikin lumpuh.26 Oleh karena itu, Yusril mengusulkan agar dilakukan 

pendekatan baru terhadap sistem penyelenggaraan negara. Beberapa pemikiran 

                                                 
24

Ibid. Kita Terperangkap Indoktrinasi Orde Baru, Detak No. 014 Tahun ke-1, 13-19 

Oktober 1998.  

 
25

Ibid. mengutip: Tak ada Kebenaran Final dalam Penafsiran Konstitusi, Kompas, 26 

April 1998. 

 
26

Ibid. hal. 57 mengutip: Keganjilan pada Batang Tubuh UUD 1945, Media Indonesia, 

30 Juni 1998. 
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di dalam UUD 1945 perlu dikaji ulang karena telah memberi peluang besar 

kepada Presiden untuk menjadi seorang otoriter. Kekuasaan yang memusat di 

tangan Presiden harus segera dikembalikan ke tangan rakyat.27  

Ketidaksempurnaan UUD 1945 juga diungkapkan Sri Soemantri,  Guru 

Besar, Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung. Menurutnya, 

ketidaksempurnaan itu patut dipahami karena proses pembuatan UUD 

1945 hanya berlangsung 45 hari dan itu pun dilakukan dalam suasana bulan 

puasa. Akan tetapi, hal itu tidak harus dipahami bahwa proses pembuatan 

dalam waktu yang cukup panjang akan menghasilkan UUD yang sempurna, 

sebab pada prinsipnya sebuah UUD harus terus disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Lembaga yang berhak menyesuaikan UUD sebagai 

hukum tertinggi dengan tuntutan zaman ialah lembaga tertinggi negara, yakni 

MPR. 

Menurut Sri Soemantri, salah satu akibat dari UUD yang tidak 

mengikuti perkembangan zaman ialah munculnya produk hukum yang tidak 

responsif. Selama pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto 

karakter produk hukum yang dihasilkan justru menindas.  Jika keadaan ingin 

berubah, dalam arti produk hukum benar-benar bisa memberikan keadilan bagi 

seluruh rakyat, konfigurasi politik harus diubah dari otoriter ke demokrasi. 

Dengan demikian, akan dihasilkan produk hukum yang berkarakter responsif.28  

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta membentuk sebuah tim untuk 

memberikan sumbangan pemikiran kepada DPR berkaitan dengan tuntutan 

perubahan UUD. Sumbangan pemikiran yang diberi judul Demokratisasi Politik itu 

disusun para staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, antara 

lain, Mohtar Mas'oed, Riswandha Imawan, Cornelis Lay, Samsul Rizal Panggabean, 

Nasikun, Susetiawan, Warsito Utomo, Ashadi Siregar, Jeremias T. Keban, dan 

Hendrie Adji Kusworo. Tim ini merekomendasikan terwujudnya negara dengan 

                                                 
27

Ibid. mengutip: Perlu Pendekatan Baru dalam Pemikiran Konstitusi Kenegaraan, 

Republika, 15 Oktober 1998. 
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 Ibid. hal. 58, mengutip: UUD 1945 memang belum sempurna, Kompas 20 Oktober 

1998. 
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sistem desentralisasi yang benar-benar menuju otonomi daerah. Bentuk 

desentralisasi ditawarkan karena sentralisasi kekuasaan yang ditunjang dengan 

sentralisasi dana melahirkan kekuasaan otoriter. Hal itu menyebabkan banyak 

penyimpangan dan mematikan kreativitas daerah. 

Apabila sistem otonomi daerah diterapkan, menurut tim ini, gubernur 

diharapkan dapat bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dalam format 

yang lebih kecil, pertanggungjawaban kepada penduduk wilayah itu harus pula 

dilakukan oleh bupati, camat, dan kepala desa. Untuk mewujudkan bentuk 

desentralisasi itu, tim memandang perlu adanya penghapusan instansi-

instansi vertikal di daerah, kecuali instansi yang menyangkut kepentingan pusat 

seperti pertahanan dan keamanan, moneter, dan hubungan internasional. 

Selain itu, menurut Tim itu, produk hukum seperti petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan daerah perlu dihapuskan dan diganti 

dengan UU Pemerintahan di Daerah yang bersifat menyeluruh, terinci, dan 

tuntas guna menghindari terjadinya delegative provision. Tim itu juga 

memandang perlunya penyesuaian antara struktur pemerintahan daerah dan 

kondisi serta kebutuhan lokal. Dalam melaksanakan pemilihan kepala 

daerah, misalnya, rekrutmen kepala daerah harus diserahkan kepada 

masyarakat daerah melalui DPRD atau melalui mekanisme pemilihan 

langsung.29 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh para staf pengajar Fisipol UGM 

kemudian diikuti oleh mahasiswa UGM. Mereka juga menawarkan naskah UUD 

kepada MPR berjudul Undang-Undang Dasar Menuju Tatanan Indonesia 

Baru Sebagai Pengganti UUD 1945. Beberapa muatannya antara lain tentang 

pengaturan dan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, 

pelarangan rangkap jabatan bagi seorang menteri, penghapusan Dewan 

                                                 
29

 Ibid. hal. 59, mengutip: UGM Rekomendasikan Sistem Desentralisasi, Kompas, 7 

September 1998. 

 



21 

 

  

Pertimbangan Agung (DPA), serta pengaturan dan pembatasan peran Polisi dan 

ABRI.30 

 

2 .  G a g a s an  K al a n g an  P r a kt i s i  H uk u m  

Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Adnan 

Buyung Nasution, mengusulkan agar segera dilakukan perubahan atau 

pembaruan terhadap UUD 1945, sebab secara konseptual negara yang 

dipersepsikan oleh UUD 1945 melalui pikiran-pikiran Soepomo sebagai 

perumusnya ialah negara yang bersifat feodal, otoriter, dan bahkan fasistis. Kalau 

UUD Negara RI 1945 ini dibiarkan, negara Indonesia akan menjurus kepada 

nazisme dan fasisme.  

Kalau dilihat dari aspek konstruksi hukum, menurut Adnan Buyung 

Nasution, UUD 1945 yang hanya terdiri atas 37 pasal itu terlalu sederhana. 

Kesederhanaan ini dimaksudkan supaya fleksibel, mudah diubah, dan 

pelaksanaannya bisa diatur lebih lanjut dengan UU. Hal itu berbahaya karena 

dapat memberikan peluang kepada siapa pun yang berkuasa untuk bersekongkol 

dengan DPR membuat UU yang menguntungkan kekuasaan. 

Dalam pandangan Adnan Buyung Nasution, terdapat dua hal yang sangat 

penting dilakukan dalam perubahan UUD 1945. Pertama, melakukan pembatasan 

kekuasaan presiden dengan rumusan ketentuan yang terperinci. Kedua, 

melengkapi UUD 1945 dengan pasal-pasal yang lebih terperinci tentang jaminan hak 

asasi manusia. Jaminan itu tidak hanya terbatas pada declaration of human rights, 

tetapi juga harus mengakomodasi konvensi-konvensi hak asasi manusia, baik 

generasi pertama, kedua, maupun ketiga.31 

Praktisi Hukum Bambang Widjojanto juga melihat UUD 1945 memang 

didesain supaya terjadi executive heavy hingga memungkinkan terjadinya state 

centralism dan penumpukan kekuasaan yang menyulitkan terjadinya internal built 

in control, intra dan antarlembaga tinggi dan tertinggi negara. Dari titik inilah 

                                                 
30

 Ibid. mengutip: Yang Penting Desakan Politiknya, Merdeka, 21 September 1998. 
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 Ibid. hal. 60, mengutip Adnan Buyung Nasution: UUD 1945 Hanya Bisa Diubah 

dengan Amandemen, Detak N0. 014 Tahun Ke-1, 13-19 Oktober 1998.  
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dapat dilihat bahwa berbagai problema yang menjerat bangsa Indonesia 

sebenarnya berasal dari konstitusi. 

Pada masa mendatang, menurut Bambang, suka atau tidak suka, 

konstitusi harus mewujudkan kedaulatan rakyat secara sungguh-sungguh. 

Partisipasi politik rakyat di dalam seluruh sendi kehidupan harus didorong agar 

rakyat makin berdaya dan mampu mewujudkan segala kepentingan dan 

kehendaknya. Segala hak dasar rakyat harus dijamin negara agar mereka 

mampu mengaktualisasi segala prakarsa dan kemampuannya. Power blocking 

harus dihancurkan dan kekuasaan harus didistribusikan sehingga memungkinkan 

terjadinya mekanisme kontrol serta checks and balances. 

Menurut Bambang, beberapa hal yang harus disebut secara limitatif dalam 

konstitusi baru ialah (1) public authority hanya dapat dilegitimasi sesuai dengan 

ketentuan konstitusi; (2) pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan 

menggunakan prinsip universal and equal suffrage dan pemilihan eksekutif secara 

demokratis (popular sovereignty and democratic government); (3) pemisahan 

kekuasaan serta pembatasan kewenangan yang diberikannya; (4) adanya 

kebebasan kekuasaan kehakiman yang mampu menegakkan rule of law dan 

melaksanakan law enforcement terhadap constitutional order, (5) sistem 

konstitusi mempunyai sistem yang bisa mengontrol lembaga kepolisian dan 

militer untuk mewujudkan hukum yang demokratis dan menghormati hakhak 

rakyat; dan (6) negara memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.32 

Praktisi hukum yang juga anggota Kelompok Kerja Forum Demokrasi, Todung 

Mulya Lubis, menekankan pentingnya memiliki Mahkamah Agung (MA) yang bebas, 

mandiri, dan berwibawa. Dalam pandangan Todung, MA harus memiliki hak uji 

materiil (judicial review) atas semua produk perundangundangan sehingga MA 

bisa membatalkan semua produk perundang-undangan yang menghambat, 

memperlemah, dan menindas. Dengan adanya hak uji materiil di tangan MA, para 

                                                 
32

 Ibid. hal. 61, mengutip Bambang Wijojanto, Reformasi Konstitusi: Sebuah 

Keniscayaan Detak,   No. 014 Tahun ke-1, 13-19 Oktober 1998. 
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pembuat UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) 

akan lebih berhati-hati. 

Selain itu, Todung juga mengusulkan agar dilakukan pemisahan kekuasaan. 

Menurutnya, selama pemisahan kekuasaan tidak berdiri, kekuasaan yang 

sewenang-wenang tak bisa dihindari. Keberadaan suatu pemerintahan yang kuat 

akan selalu inheren dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di 

dalamnya hak berserikat dan berkumpul.33 

 

3. Gagasan Kalangan Pejabat Publik  

Pandangan mengenai perlunya perubahan UUD juga muncul dari 

lingkungan pejabat pemerintah. AM Saefuddin, Menteri Negara Pangan dan 

Holtikultura Kabinet Reformasi Pembangunan, ketika menghadiri pembukaan 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di 

Gedung Persatuan Haji Indonesia, Jakarta, pada 12 Juni 1998, mengemukakan 

perlunya mengubah paradigma politik yang mensakralkan UUD 1945. 

Menurutnya, pada era reformasi UUD boleh diubah melalui amendemen. 

Saefuddin mencontohkan, apabila rakyat lebih suka memilih presiden 

secara langsung ketimbang melalui MPR, harus ada UUD yang mendukung 

keinginan itu. Demikian juga dengan masa jabatan presiden atau wakil presiden 

yang dalam UUD 1945 tidak dibatasi, dengan dilakukannya amendemen akan 

menjadi jelas bahwa masa jabatan Presiden/ Wakil Presiden maksimal dua 

periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. 

Di kalangan anggota MPR/DPR juga sudah ada beberapa tokoh yang 

memandang perlu dilakukannya perubahan UUD. Wakil Ketua Fraksi Persatuan 

Pembangunan MPR, H.M. Buang, menyatakan bahwa UUD 1945 perlu diubah atau 

dilengkapi supaya mampu mengakomodasikan keseimbangan antara kedaulatan 

rakyat dan kekuasaan pemerintahan negara. UUD 1945 yang ringkas, supel, dan 

kurang lengkap, dipandang mengandung kelemahan, yakni membuka peluang 

                                                 
33Ibid. mengutipTodung Mulya Lubis, Masa Depan Kebebasan Berserikat, Merdeka, 

29 Juli 1998. 

 

http://pemerintah.am/


24 

 

  

penafsiran yang berbeda-beda dan terlalu memberikan kekuasaan kepada 

eksekutif. 

Menurut H.M. Buang, perubahan UUD 1945 dapat dilakukan secara 

menyeluruh, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara mengamendemen pasal-

pasal tertentu sesuai dengan kebutuhan melalui ketetapan MPR sebagaimana 

Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 mengamendemen Pasal 9 UUD 1945. Dalam 

Pasal 9 UUD 1945 dinyatakan bahwa sebelum memangku jabatan, Presiden dan 

Wakil Presiden bersumpah menurut agama masing-masing di hadapan MPR/DPR. 

Ketetapan MPR No. VII/MPR/i973 meng-amandemen pasal itu untuk 

pengambilan sumpah Wakil Presiden yang menggantikan Presiden karena 

berhalangan tetap, pengucapan sumpah dapat dilakukan di depan MA jika 

DPR tidak bisa mengadakan rapat untuk itu.  

Untuk memperlancar proses perubahan UUD 1945, menurut H.M. 

Buang, UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang mempersulit 

mekanisme perubahan harus dicabut. UU Referendum telah mengalahkan 

Pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk 

melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Karena tingkatan UU sesungguhnya 

berada di bawah UUD, UU Referendum harus batal demi hukum. 

Dalam pandangan H.M. Buang, di antara pasal-pasal dalam UUD 1945 

yang harus diubah dan diperinci secara lebih jelas supaya tidak mudah 

ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-masing ialah Pasal 7 yang 

berkaitan dengan masa jabatan Presiden yang tidak ditegaskan 

pembatasannya. Begitu juga dengan Pasal 22 yang memberikan kewenangan 

penuh kepada presiden membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu). Kewenangan membuat Perpu dan 

mempraktikkannya tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR 

menunjukkan bahwa Presiden lebih kuat daripada DPR. Selain itu, H.M. Buang, 

menilai pasal-pasal yang berhubungan dengan hak warga negara dalam 

UUD 1945 masih terlalu umum sehingga dalam praktiknya pengekangan 
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terhadap hak-hak warga negara yang universal mudah dilakukan. Oleh 

karena itu, ketentuan tersebut harus diperinci.34 

Sementara itu, Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPR, Andi Mattalatta, 

S.H., M.H. mengemukakan bahwa perubahan UUD hanya dimungkinkan apabila 

Tap MPR tentang Referendum dihapuskan. Apabila Tap tersebut disepakati oleh 

para anggota MPR untuk dicabut, prosedur perubahan UUD akan menjadi 

mudah karena MFR tidak perlu menanyakan lebih dahulu kepada rakyat sebelum 

mengubah UUD.35 

Hal senada diungkapkan Y.B. Wiyanjono dari Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia yang mengatakan bahwa MPR mempunyai kewenangan mengubah UUD 

sebagaimana diatur oleh Pasal 37 UUD 1945. Akan tetapi, untuk melaksanakan Pasal 

37 UUD 1945, MPR perlu mencabut lebih dahulu UU Referendum. Menurut Y.B. 

Wiyanjono, perubahan UUD 1945 tidak perlu dilakukan secara keseluruhan karena 

hal itu hanya akan merepotkan. Perubahan cukup dilakukan untuk ketentuan-

ketentuan yang perlu disempurnakan saja melalui amendemen yang merupakan 

kesatuan total dari UUD 1945. Demi penyempurnaan UUD, tidak perlu menjadi 

persoalan apabila ternyata pasal yang diajukan untuk diubah berjumlah 

banyak.36 

 

4. Respons MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998 

Di tengah maraknya tuntutan perubahan UUD, MPR menggelar Sidang 

Istimewa (SI) pada 10-13 November 1998. SI MPR mengagendakan pembahasan 

mengenai tuntutan reformasi. Berbagai isu yang mengemuka selama reformasi 

dikaji dan kemudian dituangkan dalam bentuk ketetapanketetapan MFR.  

Meskipun dalam SI MPR 1998 belum dicapai kesepakatan untuk melakukan 

perubahan UUD 1945, jalan menuju perubahan UUD sudah dipersiapkan. Dalam 

                                                 
34

 Ibid. hal. 62-63, mengutip HM Buang: UUD 1945 Memberi Peluang Kepada Presiden 

Jadi Diktator, Suara Pembaruan, 5 Agustus 1998. 
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forum permusyawaratan MFR tersebut dikeluarkan tiga TAP MPR yang 

berkaitan langsung dengan tuntutan reformasi konstitusi. Tiga ketetapan itu 

memang tidak secara langsung mengubah UUD 1945, tetapi telah menyentuh 

muatan UUD 1945.37 

Pertama, TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR 

No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang 

Referendum adalah dasar bagi pembuatan UU No. 5/1985 tentang 

Referen-dum. TAP MPR dan UU Referendum tersebut dinilai banyak kalangan 

sebagai penghalang utama terjadinya perubahan UUD karena memuat ketentuan 

bahwa sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 harus dilakukan 

referendum nasional yang disertai dengan berbagai persyaratan yang demikian sulit. 

Kedua, TAP MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa 

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 TAP 

MPR No. XIII/MPR/1998 berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Ketiga, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 

Terbitnya Ketetapan itu merupakan respons atas tuntutan reformasi yang 

mendesak agar UUD mengatur ketentuan mengenai hak asasi manusia lebih 

terperinci. Ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 27, Pasal 28, dan 

Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 dinilai banyak kalangan kurang memadai untuk 

menjamin hak asasi manusia di tanah air. Sehubungan dengan itu, TAP MPR No. 

XVII/MPR/1998 memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi 

manusia dan piagam hak asasi manusia yang terdiri atas 10 bab dan 44 pasal. 

Ketetapan  tersebut ditindaklanjuti dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi 

                                                 

37
A Hamid,SA Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, dalam buku 

Himpunan Bahan Penataran, Latihan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta,hal. 15. 
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Manusia sekaligus memuat ketentuan tentang pembentukan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).38 

 

5.  Respons Pemerintah  

Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 juga menjadi perhatian 

Presiden B.J. Habibie. Pada 7 Desember 1998, Presiden Habibie membentuk 

Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani berdasarkan Keppres No. 

198/1998 yang kemudian diubah dengan Keppres No. 18/1999, Keppres No. 

41/1999, dan Keppres No. 102/1999. Tim Nasional tersebut terdiri dari 

beberapa kelompok di mana salah satunya adalah Kelompok Reformasi Hukum 

dan Perundang-undangan yang mengemban tugas untuk merespons 

tuntutan perubahan UUD 1945 melalui kajian ilmiah dari berbagai aspek.39 

Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh 

Jimly Asshiddiqie selaku koordinator yang membawahi tiga sub kelompok, 

yaitu Kelembagaan Hukum dan Konstitusi, Perundang-undangan, dan 

Penegakan dan Pemberdayaan Hukum. Sub Kelompok Kelembagaan Hukum 

dan Konstitusi dipimpin oleh Bagir Manan dengan tujuh anggota, yaitu Jimly 

Asshiddiqie, Ismail Suny, Harun Alrasid, Erman Radjagukguk, Adnan Buyung 

Nasution, Hartono Mardjono, dan M. Yudho Paripurno. Sementara itu, Sub 

Kelompok Perundang-undangan dipimpin oleh H.A.S. Natabaya dengan 

empat anggota, yaitu Lambock V. Nahattands, Sofian Djalil, Ridwan Sani, dan 

Albert Hasibuan. Ada pun Sub Kelompok Penegakan dan Pemberdayaan Hukum 

dipimpin oleh Loebby Loeqman dengan enam anggota, yaitu Karni Ilyas, 

Harkristuti Harkrisnowo, Farouk Muhammad,     S. Kayatmo, Andi Hamzah, dan 

Andi Mattalatta. 

Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan berhasil 

menyelesaikan tugasnya pada Juli 1999 dengan menyusun hasil kajian mengenai 
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2006, hal. xiv 

 



28 

 

  

perubahan UUD Negara RI 1945 dan pemilihan presiden secara langsung. Hasil 

kajian kelompok tersebut mencakup antara lain dasar-dasar perlunya 

perubahan UUD Negara RI 1945. Model pembaruan UUD yang dipilih adalah 

perubahan yang tidak menghilangkan nilai historis, substansi perubahan, dan 

pilihan bentuk hukum perubahan. Secara umum juga telah dirumuskan 

substansi tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, struktur 

ketatanegaraan, dan masalah penduduk dan kewarganegaraan. Masalah 

pengisian jabatan Presiden mendapatkan perhatian khusus dan dibahas 

tersendiri dengan mengusulkan mekanisme pemilihan langsung untuk 

meningkatkan taraf demokrasi. Pembahasan mengenai pemilihan Presiden 

secara langsung juga disertai dengan perbandingan pengaturan dan praktiknya 

di beberapa negara.40 

Pada masa kepemimpinan BJ Habibie, bersama dengan DPR pada bulan 

Pebruari 1999 membentuk UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum 

(Pemilu), UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 4 Tahun 1999 

tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, dan DPRD.  Setelah 

lahirnya ketiga Undang-undang tersebut maka diadakan Pemilihan Umum 

(Pemilu) tahun 1999 sesuai dengan perintah Ketetapan MPR XIV/MPR/1998, 

yang kemudian dilanjutkan dengan Sidang Umum MPR hasil Pemilu tersebut 

yang kemdian nanti akan menghasilkan suatu produk hukum baru putusan MPR 

yang bukan ”ketetapan” juga bukan ”keputusan”.  

Terlepas dari suka atau tidak suka terhadap kepemimpinan B.J. Habibie 

dan terlepas pula dari keterlibatannya yang sangat dalam kepada mantan 

Presiden Soeharto selama memimpin Pemerintahan Orde Baru, terlepas pula 

dari ”dosa besar” Beliau dengan ”lepasnya” Timor Timur dari pangkuan Ibu 

Pertiwi, pada masa kepemimpinan Presiden Habibie (22 Mei 1998-13 Oktober 
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1999), secara kuantitas produktivitas pembentukan peraturan perundang-

undangan sangat besar. 41 

 

C. Tujuan Perubahan UUD 1945 

Tujuan Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:42 

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih 

mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945 clan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 

1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan 

kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan 

perkembangan paham demokrasi. 

3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak 

asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi ma-

nusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi 

suatu negara hukum dicita-citakan oleh UUD 1945.  

4. Menyempurnakan aturan dasar penvelenggaraan negara secara 

demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang 

lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, 

dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk 

mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. 
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 Peraturan perundang-undangan yang dibuat selama masa Habibie berjumlah 67 (enam 

puluh tujuh) undang-undang (UU), 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(Perpu), 118 (seratus delapan belas) Peraturan Pemerintah (PP),  253 (dua ratus lima puluh tiga) 

Keputusan Presiden (Keppres), dan 31 (tiga puluh satu) Instruksi Presiden (Inpres).
 
Instruksi 

Presiden dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Lampiran II Huruf A) tidak ada. Yang ada 

adalah Instruksi Menteri. Secara akademis Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri ini oleh 

kebanyakan ahli perundang-undangan, tidak dimasukkan ke dalam bentuk/jenis peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini memang diakui bahwa dari 253 Keppres tersebut tidak 

semuanya bersifat regeling misalnya Keppres No. 127/1998 tentang Pemberian Amnesti dan 

Rehabilitasi kepada Terpidana Drs. H. Andi Mappetahang Fatwa adalah bersifat beschikking 

(individual dan konkret). 
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 A Hamid SA … op. cit. hal. 15-17  
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5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan 

kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehi-

dupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara 

kesejahteraan. 

6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat 

penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan 

demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. 

7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan 

berbangsa sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan 

bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi 

kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. 

Terlepas dari banyak orang mengatakan bahwa perubahan UUD 1945 

(1999-2002) tidak punya konsep dasar (grand design)  sehingga hasilnya carut 

marut seperti yang kita hadapi sekarang, pada prinsipnya keinginan mengadakan 

perubahan tersebut didasarkan pada UUD 1945 tersebut lebih mencerminkan 

kekuasaan eksekutif (executive heavy) kurang atau bahkan tidak ada checks and 

balances antara ketiga  pemegang kekuasaan pemerintahan negara karena 

kekuasaan bertumpuk di tangan Presiden.43  

Kelemahan UUD 1945 ini dipergunakan oleh para penguasa baik Orde 

Lama maupun Orde Baru untuk menopang bahkan “melanggengkan” 

kekuasaannya atau kepentingan politiknya. Perubahan terhadap UUD 1945  juga 

secara yuridis (dan politis) selama kurun waktu Orde Lama (1959-1966) dan 

kurun waktu Orde Baru (1967-1998) tidak dimungkinkan karena konfigurasi 

politik --infra dan supra struktur-- pada saat itu memang diarahkan oleh 

penguasa (eksekutif) yang didukung oleh DPR dan MPR tidak akan mengubah 

                                                 
43

 Menurut Djoko Sutono dan Harmaili Ibrahim yang mengutip pendapat Carll Schmit 

dalam bukunya Verfassunglehre mengatakan bahwa Konstitusi adalah keputusan rakyat tertinggi 

(de hoogste politieke beslissing van het olk). Dengan demikian UUD 1945 yang merupakan 

keputusan politik tertinggi rakyat Indonesia untuk membentuk negara adalah sah terlepas dari 

kelemahan atau kekurangannya. 
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UUD 1945. Di samping itu dari sudut teknis-yuridis (legislative drafting) dan 

rancang bangun (architectuur van wetgeving) UUD 1945 memang harus 

disempurnakan, sehingga kelemahan-kelemahan yang tidak jarang menimbulkan 

kontroversi dalam pelaksanaannya dapat dihindari.  Berdasarkan keseluruhan 

uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Perubahan UUD 1945 harus 

dilakukan dengan beberapa alasan baik politis maupun yuridis, sebagai berikut:44 

                                                 
44

 Kesimpulan di atas ini dituangkan dalam Tesis berjudul “Implikasi Yuridis dan Politis 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap 

Pembentukan dan Tata Susunan (Hierarki) Peraturan Perundang-undangan” pada Program 

Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta (2000-2001). Bandingkan dengan latar 

belakang Perubahan UUD 1945 yang dimuat dalam Buku: Panduan… sebagai berikut:   Dasar 

pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 menurut Sekretariat Jenderal 

MPR-RI antara lain sebagai berikut. 

1.  UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di 

tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak 

terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penguasaan terhadap 

MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara yang seakanakan tanpa ada 

hubungannya lagi dengan rakyat. 

2.  UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan 

eksekutif (presiden). Sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah executive heavy yakni 

kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan 

menjalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapi dengan berbagai hak kons-

titusional yang laz im disebut hak prerogatif (an tara lain memberi grasi, amnesti, 

abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk 

undang-undang. Hal ini tercermin jelas dalam Penjelasan UUD 1945, yang berbunyi Presiden 

ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis. Dua cabang ke-

kuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda 

tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip 

checks and balances dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter. 

3.  UUD 1945 mengandung pasalpasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan lebih 

dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1 945  ( sebelum d iubah)  yang 

berbunyi  "Pres iden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali". Rurnusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, 

yakni tafsir pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkaii-kali dan 

tafsir kedua yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh memangku 

jabatan maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh lain adalah 

Pasal 6 ayat (I) Undang-UUD 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi "Presiden ialah orang 

Indonesia asli". UUD 1945 tidak memberikan penjelasan dan memberikan arti kata "orang 

Indonesia asli" itu, sehingga rumusan ini membuka penafsiran beragam, antara lain, orang 

Indonesia asli adalah warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau warga negara 

Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia. 

4.  UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur 

hal-hal penting dengan undang-undang. UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden juga 

memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai 

kehendaknya dalam undang-undang. Hai ini menyebabkan pengaturan mengenai MPR, 

DPR, BPK, MA, HAM, dan pemerintah daerah disusun oleh kekuasaan Presiden dalam bentuk 

pengajuan rancangan undang-undang ke DPR. 

5.  Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung 

ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi 

hukum, pemberdayaan  rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi 
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a) UUD 1945 diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  Naskahnya sudah mulai dibahas melalui 

rangkaian rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kedua Badan ini telah membahas 

penyusunan UUD 1945 dalam rapat-rapatnya  dari tanggal 28 Mei 1945 

sampai dengan tanggal 22 Agustus 1945, di mana UUD 1945 oleh para  

founding father/mothers sebenarnya dirancang sebagai UUD sementara. 

45 Mengenai sifat “sementara” dan “tetap”, JCT Simorangkir 

berkesimpulan bahwa UUD 1945 sudah bersifat “tetap”. Artinya sudah 

kehilangan sifat kesementaraannya. Namun demikian beberapa pakar 

hukum tata negara (antara lain Harun AlRasyid dan Harmaili Ibrahim) 

mengatakan bahwa UUD 1945 masih bersifat “sementara”.  Hal ini 

didasarkan pada perkataan Soekarno sebagai Ketua PPKI pada rapat 

tanggal 18 Agustus 1945 pukul 11.16 WIB sebagaimana dicatat dalam 

                                                                                                                                      
daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang 

tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut. 

a.  Tidak adanya checks and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada 

Presiden. 

b.  Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat, 

kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mana 

mestinya. 

c.  Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal 

karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. 

d.  Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang 

berkembang adalah sistem monopoll, oligopoli, dan monopsoni. 

 
45

  JCT Simorangkir, Penetapan UUD …,  op. cit. hal. 144-158, berkesimpulan bahwa UUD 

1945 sudah bersifat “tetap”. Artinya sudah kehilangan sifat kesementaraannya. Lihat juga, CST 

Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Falsafah Negara Pradnya Paramita, 

Jakarta,  1976   hal. 212, yang menyatakan bahwa berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 jis TAP MPRS 

No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. V/MPR/1973, dan TAP MPR No. IX/MPR/1978,  “MPR 

telah menetapkan UUD 1945”  Kalau kita perhatikan dalam Pasal 115 TAP MPR No. I/MPR/1978 

tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dinyatakan bahwa: Majelis 

berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan 

perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Ketentuan 

semacam ini dimuat pula dalam Pasal 104 TAP MPR No. I/MPR/1983. Untuk lebih mempersulit 

perubahan UUD 1945 (desakan atau dorongan politik penguasa) lahir pula TAP MPR No. 

IV/MPR/1983 jo UU No. 5/1985 tentang Referendum yaitu pada dasarnya kalau ingin mengubah 

UUD 1945 harus minta persetujuan rakyat terlebih dahulu melalui referendum dengan persyaratan 

yang sangat ketat yang sulit untuk dipraktikkan. Pendapat Kansil dan JCT Simorangkir yang 

menyatakan UUD 1945 bersifat tetap dan MPR sudah menetapkan UUD 1945 secara diametral 

bertentangan dengan Harun Alrasyid yang mengatakan UUD 1945 masih bersifat  sementara 

karena sampai saat ini MPR belum pernah menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara RI 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD 1945. Penulis berpendapat bahwa UUD 1945 secara 

de facto dan de yure sudah hilang sifat “kesementaraannya”. 
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Buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI), tanggal 28 Mei 1945-22 Agustus 194546, yaitu:  

”… Sidang saya buka lagi. Saya beri kesempatan untuk membuat 
pemandangan umum, yang singkat, cekak aos, hanya mengenai 
pokok-pokok saja dan Tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa 
Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-
Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini 
adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah 
bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita  tentu akan 
mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan 
lebih sempurna.Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah 
sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar 
kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie 
grondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih 
sempurna dan lengkap...”.   

 

Pendapat beberapa pakar (ahli) hukum tata negara yang menyatakan 

bahwa UUD 1945 sudah bersifat tetap kemudian didukung secara politis 

dan yuridis oleh Presiden, DPR, dan MPR dengan mengelurkan Ketetapan 

MPR. Hal ini didasarkan pada dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 jis 

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, 

Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978, Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 (Pasal 

115), dan Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 (Pasal 104), serta Ketetapan 

MPR No. IV/MPR/1983 dan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. 47 

b) Kita menyadari bahwa aturan dasar yang dimuat dalam UUD 1945 sangat 

berat ke pihak eksekutif (executive heavy). Dilihat dari sudut kepentingan 

politik penguasa, aturan dasar yang bersifat luwes dan singkat (pokok-

                                                 
46

 Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 28 Mei 1945-22 

Agustus 1945, disusun oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 544. 

 
47

  TAP MPR No. IV/MPR/1983 dan UU No. 5/1985 dicabut oleh TAP MPR No. 

VIII/MPR/1998 dan UU No. 6/1999 tentang Referndum., bukan berarti dengan dicabutnya kedua 

peraturan perundang-undangan tersebut UUD 1945 hilang sifat “tetapnya”, kembali kepada sifat 

“sementara”. Pencabutan kedua peraturan tersebut dalam rangka mengembalikan prosedur 

perubahan UUD 1945 kepada Pasal 37 UUD 1945 (prosedur formal). Mengenai hal ini lihat juga 

uraian sebelumnya dalam Bab III. 
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pokok) sangat menguntungkan dalam menjalankan roda pemerintahan 

sehari-hari sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu pemerintahan 

yang kuat. Sayangnya, para pemegang kendali kekuasaan (baca politik) 

kurang menyadari bahwa apabila suatu kekuasaan dipegang terlalu 

banyak oleh seseorang/lembaga   penyelenggara pemerintahan negara, 

maka kekuasaan tersebut akan cenderung dilaksanakan secara 

sewenang-wenang karena kurang adanya keseimbangan dan pengawasan 

(checks and balances) di antara para pemegang kekuasaan pemerintahan 

negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, aturan-aturan dasar dalam 

Batang Tubuh UUD 1945 memang perlu diubah agar lebih mencerminkan 

keseimbangan dan pengawasan diantara lembaga eksekuitf, legislatif, 

dan yudikatif. Sebagai contoh Pasal-pasal yang berkaitan dengan 

pembentukan undang-undang (Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 

UUD 1945) terlalu berat ke eksekutif  (Presiden) padahal pembentuk 

undang-undang utama (legislator utama atau primaire wetgever) adalah 

lembaga legislatif (DPR). 

c) Rumusan norma (aturan) dasar yang dimuat dalam Batang Tubuh UUD 

1945 karena terlalu luwesnya sering ditafsirkan macam-macam (multi 

interpretable), dan apabila dilihat dari teori perundang-undangan norma-

normanya banyak yang menggunakan istilah yang bersifat samar-samar 

(vague).  Sebagai contoh adalah frasa “garis-garis besar daripada haluan 

negara” dalam Pasal 3 UUD 1945, dan frasa “dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali”  dalam Pasal 7 UUD 1945. Demikian pula antara Batang 

Tubuh UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 ada yang kurang sinkron atau 

harmonis, misalnya Pasal 18 UUD 1945 jelas-jelas hanya menitikberatkan 

kepada pembagian “daerah besar dan kecil”, dalam Penjelasan Pasal 18 

UUD 1945 ada “wilayah administratif”. Rumusan norma dalam Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat 

dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, seharusnya dibaca dan ditapsirkan 

bahwa pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat adalah MPR. Namun 
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berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UUD 1945, MPR “hanya dianggap” 

sebagai penjelmaan rakyat. Jadi bukan “benar-benar” penjelamaan rakyat 

sehingga antara Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam Batang Tubuh tidak 

sinkron (harmonis) dengan Penjelasannya. Secara politis, hal ini dapat 

dipermasalahkan apakah memang MPR “benar-benar” “pelaksana 

sepenuhnya” kedaulatan rakyat. Oleh karena itu secara politis tidak salah 

kemudian dilahirkan TAP MPR No. IV/MPR/1983 jo UU No. 5/1985 

tentang Referendum yang hakekatnya bahwa MPR tidak sepenuhnya 

melaksanakan kedaulatan rakyat. Rumusan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 

yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut UUD, menimbulkan pula penapsiran apakah 

Presiden boleh membuat keputusan yang bersifat pengaturan (regeling) 

ataukah hanya boleh membuat keputusan yang bersifat penetapan 

(beschikking). Pendapat A.Hamid SA yang melahirkan “Keppres mandiri” 

adalah didasarkan penapsiran terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Di 

samping itu apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang 

berbunyi: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, menimbulkan 

penapsiran yang tumpang tindih dengan Pasal 4 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan Presiden hanyalah 

Peraturan Pemerintah, sedangkan Keputusan Presiden hanya bersifat 

beschikking.  

d) Oleh karena UUD 1945 memang dibuat dalam jangka waktu yang sangat 

sempit dan dalam suasana yang repressif di bawah penjajahan Jepang, 

maka aturan dasar yang diatur dalam UUD 1945 hanya bersifat yang 

pokok-pokok saja, sehingga ketika menghadapi berbagai perkembangan 

di masyarakat nasional maupun internasional sering terjadi kekosongan 

hukum atau peraturan (rechts/wetvacuum). Sebagai contoh adalah 

masalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang masih sangat minim 

diatur dalam UUD 1945.  Demikian pula belum diaturnya secara lengkap 
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hak dan kewajiban Presiden dalam UUD 1945 sering pula menimbulkan 

penapsiran berbeda yang bermuara kepada konflik antara penguasa 

(eksekutif)  dan masyarakat atau penguasa dengan lembaga legislatif.  

e) Jatuhnya Pemerintah Orde Baru tanggal 21 Mei 1998, yang dimulai 

dengan krisis moneter di pertengahan tahun 1997, yang kemudian 

meledak menjadi krisis multi dimensional (politik, hukum, ekonomi, 

sosial, budaya, ideology, dan hankamnas), semakin membuktikan bahwa 

UUD 1945 perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman menuju 

masyarakat Indonesia yang demokratis, melindungi dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia (HAM) di bawah supremasi hukum, dalam 

rangka menciptakan keseimbangan dan pengawasan (checks and 

balances)  antara ketiga lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan 

negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang dituangkan dalam pasal-

pasal Perubahan UUD 1945, sehingga dapat dicegah sistem pemerintahan 

yang otoriter. 

f) Dalam perjalanan sejarahnya, UUD 1945 sejak ditetapkan tanggal 18 

Agustus 1945 s/d 1949, telah mengalami pasang  surut. Pada periode 

berlakunya Kontitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (27 Desember 

1949-15 Agustus 1950) UUD 1945 berlaku di Negara Bagian Republik 

Indonesia Yogyakarta. Setelah itu “mati suri” antara tanggal 17 Agustus 

1950 s/d 5 Juli 1959, dan “dihidupkan” kembali pada tanggal 5 Juli 1959 

dengan Dekrit Presiden  Terlepas dari pro dan kontra keabsahan Dekrit 

tersebut dilihat dari sudut hukum tata negara, faktanya Dekrit tersebut 

yang semula dituangkan ke dalam Keppres No. 150 Tahun 1959 yang 

kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 

(yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia),  kemudian 

dikukuhkan oleh Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jis Ketetapan MPR 

No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Sesudah itu 

secara politis (konfigurasi politik yang berkuasa yang menghendaki) 

berdasarkan Pasal 115 Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 jo Pasal 104 
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Ketetapan MPR No. I/MPR/1983, UUD 1945 dinyatakan tidak akan diubah 

dan akan dilaksanakan secara muni dan konsekuen, dan kalau juga tetap 

ada yang “ngotot” untuk mengubah UUD 1945 maka “dihadang” oleh 

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 jo UU No. 5 Tahun 1985 tentang 

Referendum yang dengan tegas dalam norma-norma yang terkandung 

dalam kedua jenis peraturan perundang-undangan sangat berat untuk 

dapat dilaksanakan. Walhasil UUD 1945 secara de yure dan de facto telah 

hilang sifat kesementaraannya. Sedang keberlakuannya dilihat dari teori 

“nilai konstitusi” sebagaimana dikatakan Harmaili Ibrahim,48 apakah 

suatu konstitusi itu telah berlaku sebagaimana mestinya (normatif) 

ataukah masih bernilai nominal, atau bahkan semantik, maka selama 

masa Orde Lama dan Orde Baru pada umumnya UUD 1945 hampir semua 

pasal-pasalnya yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan 

eksekutif masih bernilai semantik. Mengapa masih bernilai semantik, 

karena memang pasal-pasalnya dirumuskan secara tidak tegas dan lugas 

(zakelijk) sehingga sangat luwes (flexible) untuk dipraktikkan melalui 

berbagai macam interpretasi (multi-interpretable). Di satu sisi sifat 

keluwesan ini baik karena dapat dengan mudah menyesuaikan diri 

dengan perkembangan masyarakat. Di lain sisi, dengan sifat yang luwes 

dan multi-interpretable semacam itu, membuka peluang kepada siapa 

saja khususnya penyelenggaraan negara untuk memanipulasikannya 

dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan baik kekuasaan legislatif, 

eksekutif, maupun yuidikatif. Dalam  konteks ini, maka manipulasi 

                                                 
48

 Harmaili Ibrahim dan Mohammad Koesnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

Pusat Studi Hukum TataNegara Fakultas Hukum Universitas Indoneia, Jakarta, 1978, hal. 33. 

mengatakan bahwa suatu konstitusi  bernilai normatif apabila konstitusi itu telah diterima oleh 

suatu bangsa (UUD 1945 sejak tanggal 18 Agustus 1945 s/d pengukuhannya oleh MPR sebagaia 

pemegang kedaulatan rakyat) telah diterima oleh bangsa Indonesia) di mana keberlakuannya 

tersebut tidak hanya dari sudut hukum (legal) saja tetapi secara faktual juga telah berlaku secara 

efektif di masyarakat bangsa. Sedangkan secara nominal, artinya suatu konstitusi menurut hukum 

berlaku, tetapi tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh wilayah negara yang bersangkutan. 

Misalnya ketika Irian Barat masih dalam cengkeraman Belanda, maka UUD 1945 tidak berlaku di 

sana. Sedangkan bernilai semantik, suatu konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam 

kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk 

melaksanakan kekuasaan politik. Artinya konstitusi tersebut hanya diberlakukan untuk 

kepentingan pemegang kekuasaan (dalam hal ini eksekutif).   
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interpretasi tersebut adalah yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif 

yang selama ini dipraktikkan oleh penguasa Orde Lama dan Orde Baru, 

seperti yang dikatakan oleh Sri Soemantri dalam wawancara dengan 

Kompas 16 Mei 1999 yang mengatakan antara lain:  

“…Perlunya dibentuk Komisi Ad Hoc MPR yang bertugas 
mempelajari berbagai aspek dan substansi amendemen UUD 1945 
dan tujuan amendemen adalah untuk menghindari manipulasi 
seperti yang pernah terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru. 
Perubahan UUD 1945 “ditempelkan” dalam UUD 1945 dalam 
bentuk Amendemen I, Amendemen II dst…” 49 

Rekomendasi Sri Soemantri50 untuk mengubah UUD 1945 secara 

addendum kemudian diterima MPR dan yang kemudian melahirkan 

Perubahan Pertama UUD 1945 (1999), Perubahan Kedua UUD 1945 

(2000), Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001), dan Perubahan Keempat 

UUD 1945 (2002) yang “ditempelkan” pada UUD 1945 yang asli. 

Judul/nama “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945” nama resmi dari UUD kita yang dipilih MPR dengan merujuk pada 

nama atau judul UUD yang asli yang didekritkan oleh Presiden Soekarno 

tanggal 5 Juli 1959 dituangkan dalam Keppres No.  159 Tahun 1959 dan 

diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 75. 

Adapun pasal-pasal yang mengalami perubahan dan atau penambahan dalam 

amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat adalah sebagai 

berikut:  

1. Perubahan pertama terhadap UUD Negara RI 1945 dilakukan dalam Sidang 

Umum MPR pada bulan Oktober 1999. Perubahan pertama ini mengubah 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 

ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945 Perubahan pertama 

terhadap UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada bulan Oktober 

1999. Perubahan pertama ini mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, 

                                                 
49

Wawancara dengan Kompas tersebut yang menjadi ilham Penulis (Machmud Aziz) untuk 

menuangkannya dalam suatu Tesis sebagaimaan diuraikan pada catatan kaki di atas. 

 
50

 Sri Soemantri menjadi Ahli yang diminta khusus oleh MPR untuk memberikan masukan-

masukan dan selanjutnya sesudah perubahan keempat UUD 1945 menjadi Ketua Komisi  

Konstitusi yang diberi tugas membenahi hail perubahan UUD 1945.  
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Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan 

Pasal 21 UUD Negara RI 1945. Beberapa aspek penting dari perubahan 

tersebut antara lain: 

- Penegasan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang (RUU) kepada DPR (Pasal 5 ayat (1)); 

- Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjabat sebanyak-

banyaknya dalam 2 (dua) kali masa jabatan; 

- Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 

Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 9 ayat 

(2); 

- Dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta 

negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (2) dan (3)); 

- Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbangan   Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1)); 

- Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat (2)); 

- Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan 

(Pasal 17 ayat  (3)); 

- Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama  untuk menjadi undang-undang (Pasal 21); 

Dalam batas-batas tertentu, perubahan pertama ini telah menggeser 

titik berat pemerintahan dari pihak eksekutif ke pihak legislatif. 

Perubahan pertama tersebut kemudian dilanjutkan dengan 

perubahan kedua dan ketiga. Hal ini nampak dengan penegasan 

Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang “Penugasan Badan Pekerja 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk 
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Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”’ yang memerintahkan agar Badan Pekerja 

MPR mempersiapkan rancangan termaksud untuk disahkan dalam 

Sidang Tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000. 

2.  Perubahan Kedua UUD Negara RI 1945 pada akhirnya dilakukan pada Sidang 

Tahunan MPR pertama yang diselenggarakan pada tanggal 7 – 18 Agustus 

2000. Dalam perubahan kedua ini, MPR mengubah dan/atau menambah 

beberapa pasal, seperti Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat 

(5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25E, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), 

Pasal 27 ayat 93), Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 

28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36A, Pasal 36B, 

dan Pasl 36C UUD 1945. Perubahan itu diantaranya dilakukan dengan 

mengubah rumusan pasal-pasal yang bersangkutan dan atau dengan 

menambah beberapa ayat dari pasal yang bersangkutan. 

3. Perubahan ketiga UUD Negara RI 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 

kedua, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Nopember 2001. Dalam 

perubahan ketiga ini, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) 

dan (3); Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6A 

ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 22C ayat 

(1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22E ayat (1), (2), 

(3), (4), (5) dan (6); Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Pasal 

23E ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F ayat (1) dan 92); Pasal 23G ayat (1) dan (2); 

Pasal 24 ayat (1) dan (2); Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B 

ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUD 

1945. 

Di dalam perubahan ketiga ini antara lain diatur tentang hal-hal yang bersifat 

mendasar, seperti adanya penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, juga penarikan ketentuan mengenai 

Indonesia sebagai negara hukum dalam Penjelasan UUD Negara RI 1945 ke 

dalam Batang Tubuh UUD Negara RI 1945. Disamping itu ditetapkan pula 
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tentang kewenangan-kewenangan MPR, mekanisme putaran pertama sistem 

pemilihan Presiden secara langsung, mekanisme impeachment Presiden, 

tentang Dewan Perwakilan Daerah, tentang Pemilihan Umum, dan Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

4.  Perubahan keempat UUD Negara RI Tahun 1945 disahkan dalam Sidang 

Tahunan MPR ketiga, yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2002. 

Dalam perubahan ketiga ini, MPR mengubah dan/atau menambah Pasal 2 

ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 

23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (5); Aturan 

Peralihan Pasal I, II dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. Proses 

pembahasan rancangan perubahan keepat UUD 1945 ini, semula 

diperkirakan akan mengalami jalan buntu (deadlock). Namun pasal-pasal 

yang semula diperkirakan rumit proses pembahasannya, justru dapat 

diputuskan dengan kompromi politik, misalnya adalah Pasal 29 UUD Negara 

RI Tahun 1945. Sedangkan alternatif perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD Negara 

RI Tahun 1945 akhirnya dapat diputuskan melalui pemungutan suara (voting). 
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BAB III 

IMPLIKASI AMANDEMEN KONSTITUSI TERHADAP 

SISTEM HUKUM NASIONAL 

 

A. Mempertegas Supremasi Hukum 

 Melalui dekrit 5 Juli 1959, Soekarno telah menempatkan dirinya 

melampaui hukum. Tindakan itu jelas bertentangan dengan prosedur demokrasi 

dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, dekrit Presiden 5 Juli 1959 mesti 

dianggap sebagai suatu penyelewengan yang luar biasa dalam praktik 

ketatanegaraan kita.  

Penyelewengan dalam praktik ketatanegaraan itu, juga penyelewengan 

yang dilakukan oleh Soeharto di masa Orde Baru, berakar pada pandangan 

negara Integralistik yang diperkenalkan oleh Soepomo. Dalam pandangan negara 

integralistik, pemimpin dianggap sebagai penjelmaan dari keadilan dan 

kebijaksanaan. Pemimpin dan rakyat dianalogikan sebagai suatu keluarga yang 

utuh, dengan kepala keluarga yang menjadi pemandu anggota keluarga lainnya. 

Dengan demikian, pemimpin dianggap sebagai penentu arah kehidupan keluarga 

tersebut. 

Pandangan negara integralistik menghendaki adanya uniformitas total 

dan mengharamkan adanya perbedaan. Kehidupan berbangsa dan bernegara 

harus sesuai dengan langgam yang ditentukan oleh pemimpin yang sekaligus 

menjadi katalisator bagi seluruh kelompok dan kepentingan yang ada. Hukum 

hanya menjadi semacam aturan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan yang 

tidak dikehendaki oleh penguasa. Dengan demikian, negara yang menganut 

pandangan negara integralistik mustahil ada rule of law, melainkan rule by 

decree. 

Setelah kekuasaan Orde Lama berakhir, dilakukan evaluasi untuk 

memperbaiki penyelewengan dalam praktek ketatanegaraan kita. Orde Baru 

menjanjikan hadirnya demokrasi dan negara hukum. Namun, tidak ada kemauan 
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politik dari penguasa saat itu untuk mewujudkan janji-janji di awal pemerintahan 

Orde Baru. 

Dalam kenyataannya, Soeharto tidak lebih baik dari Soekarno. Di masa 

Orde Baru, aliran pikiran integralistik kembali dihidupkan dan menjadi ruh dari 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Soeharto pun perlahan-lahan menjelma 

sebagai aktor utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soeharto 

mengkultuskan dirinya melebihi hukum sehingga mudah bagi Soeharto untuk 

menentukan bekerja atau tidaknya hukum.  

Segala penyelewengan tersebut, baik di masa Orde Lama dan Orde Baru 

dapat terjadi karena kelemahan fundamental yang terdapat dalam UUD Negara 

RI Tahun 1945. Itu juga sebabnya, upaya untuk merubah UUD Negara RI Tahun 

1945 selalu dihalangi oleh penguasa. UUD Negara RI Tahun 1945 sekian lama 

bahkan disakralkan. 

Penolakan untuk merubah UUD Negara RI Tahun 1945 Asli karena 

penguasa tidak menginginkan kewenangan mereka dibatasi. Salah satu hal yang 

paling ditolak oleh pendukung ide negara integralistik adalah pembatasan 

terhadap kekuasaan Presiden. Presiden, sebagaimana terlembagakan dalam 

pasal ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945 Asli, memegang dua kekuasaan 

negara sekaligus. Kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan membentuk undang-

undang. Dengan kewenangan yang sedemikian besar itulah maka tatanan hukum  

sepenuhnya tergantung kepada penguasa.   

Logika atau semangat integralistik yang menjiwai UUD Negara RI Tahun 

1945 itulah pula yang menempatkan Presiden sebagai penyelenggaran 

kekuasaan Negara pada posisi tertinggi, hanya di bawah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat 

Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat Indonesia. Padahal, MPR pada saat 

itu tidak lebih dari simbol dan otomatis tidak pernah menggunakan kewenangan-

kewenangan konstitusionalnya.  

Manipulasi hukum berlangsung secara telanjang tanpa dapat dikoreksi 

oleh lembaga-lembaga hukum. Pengadilan yang merupakan unsur utama dalam 
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negara hukum yang demokratis berfungsi sepenuhnya sebagai alat kekuasaan. 

Desain kelembagaannya juga diletakan pada pemerintahan. 

  

1.  UUD Negara RI Tahun 1945 dan Keunggulannya 
 

a. Pengakuan Terhadap Negara Hukum 
 

Konstitusi pada hakikatnya adalah endapan dari ide-ide agung suatu 

bangsa dan merupakan panduan menuju hari esok yang lebih baik. Di 

antara nilai-nilai agung dalam konstitusi itu adalah prinsip negara hukum. 

Meski demikian, penegasan mengenai negara hukum semata tidak serta 

merta menjamin terciptanya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang demokratis serta terwujudnya keadilan.  

Konstitusi Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 1787 tidak 

mencantumkan prinsip negara hukum secara eksplisit. Konstitusi Perancis 

yang dikenal sebagai konstitusi Republik Kelima juga tidak menegaskan 

Perancis sebagai negara Hukum. Tetapi sejatinya kedua negara itu adalah 

negara hukum yang demokratis.  

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa penegasan 

negara hukum sebenarnya telah dilakukan dalam UUD Sementara Tahun 

1950. Pada Pasal 1, Ayat (1) UUDS 1950 dinyatakan: "Republik Indonesia 

yang berdaulat  ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk 

kesatuan". Namun demikian, pada prakteknya negara hukum itu tidak 

dapat dihadirkan. Dengan demikian, prinsip negara hukum itu tidak lebih 

dari sekedar teks agung yang kerap dijadikan slogan penguasa, tanpa 

implementasi yang nyata. 

Oleh karena itu, walaupun penegasan mengenai negara hukum secara 

eksplisit dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasca Perubahan mesti dicatat 

sebagai suatu kemajuan yang sangat berarti, namun yang lebih utama 

adalah aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu 

saya tegaskan kembali bahwa hadirnya negara hukum tidak ditentukan 

semata-mata karena penegasannya pada konstitusi. Karakter negara 
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hukum lebih ditentukan oleh pembatasan  kekuasaan negara; jaminan 

terhadap Hak-Hak Asasi Manusia; Independensi peradilan; dan adanya due 

process of law. 

 
b. Mahkamah Konstitusi 

 
Konstitusionalime klasik memandang konstitusi sebagai desain 

organik atas kekuasaan negara. Aliran itu didasarkan pada perspektif 

Montesqieu yang sayangnya sering disalahmengerti oleh berbagai kalangan 

sebagai sebuah paradigma yang mengharuskan pemisahan kekuasaan 

secara rigid, yang mengambil contoh desain kekuasaan negara seperti 

dalam konstitusi Amerika Serikat.  

Konstitusi Indonesia, khususnya UUD Negara RI Tahun 1945 pasca 

perubahan, jelas tidak mengikuti perspektif konstitusionalisme klasik. 

Selain melembagakan tiga organ utama Montesqieu di dalamnya, UUD 

Negara RI Tahun 1945 pasca perubahan juga melembagakan beberapa 

lembaga baru. Di antara lembaga baru itu adalah Mahkamah Konstitusi 

yang dibentuk untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum 

demokratis.  

Mesti diakui bahwa jangkauan kewenangan Mahkamah Konstitusi, 

masih cukup terbatas. Namun demikian, dalam keterbatasan itu, MK telah 

mampu secara efektif menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum.  

Kewenangan MK yang antara lain adalah penyelesaian sengketa pemilu; 

pemeriksaan terhadap tuduhan DPR terhadap Presiden atas tindak pidana 

berupa penghianatan negara, menerima suap, korupsi atau melakukan 

perbuatan tercela; merupakan cara penyelesaian persoalan bangsa yang 

sangat bermartabat.  Penyelesaian model ini sesuai dengan prinsip due 

process of law dalam negara hukum.  

Kewenangan MK untuk melakukan review konstitusionalitas suatu 

Undang-Undang terhadap UUD adalah sebuah terobosan yang sangat 

penting. Lewat kewenangan itu MK dapat membatalkan Undang-Undang 
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yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Jika 

sebelumnya lembaga legislatif menjadi penafsir dan sekaligus penjabar 

tunggal dari nilai-nilai konstitusi, kini MK dapat menguji konstitusionalitas 

dari produk legislator yang sangat mungkin bias oleh berbagai kepentingan 

dan merugikan warga negara. 

Ide mengenai Judicial Review sebenarnya telah mengemuka dalam 

rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat itu Mr. Yamin 

yang menyadari berbagai substansi diskriminatif dalam peraturan 

perundangan mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan 

untuk melakukan Judicial Review.  

Pada masa yang akan datang, patut dipertimbangkan untuk memberi  

kewenangan kepada MK untuk memeriksa dan mengadili constitutional 

complaint. Hingga kini kewenangan itu tidak diberikan pada MK, padahal 

apabila kita simak sejarah awal Judicial Review pada kasus Madison vs. 

Marburry di tahun 1801, sejatinya kewenangan Judicial Review itu berawal 

dari adanya constitutional complaint. Pemberian kewenangan pada MK 

untuk mengadili constitutional complaint diharapkan dapat meningkatkan 

jaminan perlindungan hak-hak warga negara. 

 
c. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia 

 
Sejarah panjang perkembangan negara hukum dan demokrasi adalah 

kisah mengenai upaya untuk mewujudkan penghargaan terhadap harkat 

dan martabat manusia. Magna Charta yang lahir setelah perjuangan 

panjang melawan absolutisme para raja, adalah keberhasilan upaya 

penghargaan terhadap eksistensi individu.  

Di Indonesia, pada awal pembentukan republik, Bung Hatta dan Mr. 

Yamin adalah figur-figur utama yang begitu gigih memperjuangkan agar hak 

asasi manusia dimasukan ke dalam konstitusi. Akan tetapi, gagasan mulia 

kedua tokoh tersebut mendapat hadangan, terutama dari kubu Soepomo. 
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Walaupun demikian, berkat kegigihan Bung Hatta, berhasil dimasukkan 

Pasal 27 yang memberi pengakuan terhadap warga negara.  

Perjuangan demi pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam 

konstitusi sebenarnya mendapatkan titik terang ketika Dewan Konstituante 

merancang UUD yang baru untuk menggantikan UUD Sementara tahun 

1950. Pada saat itu Dewan Konstitusi telah berhasil merumuskan 

serangkaian Hak Asasi Manusia. Namun sayang, lembaga itu pun akhirnya 

dibubarkan. Buah perdebatan dan pemikiran mereka digugurkan oleh 

tangan kekuasaan. 

Kesadaran bangsa Indonesaia tentang perlunya jaminan 

konstitusional terhadap Hak-Hak Asasi Manusia mendapatkan 

momentumnya dalam proses perubahan UUD Negara RI 1945 yang dimulai 

sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. MPR berhasil merumuskan sejumlah 

pasal hak asasi manusia dalam UUD Negara RI 1945. 

Namun demikian, penempatan pasal-pasal Hak-Hak Asasi Manusia 

itu, atau sistematika dari konstitusi kita mesti disusun ulang. Pasal-pasal 

yang mengatur mengenai jaminan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi 

Manusia semestinya diletakkan di bagian awal sebab secara konseptual 

warga merupakan pembentuk negara. Sejarah historis, pengakuan 

terhadap Hak-Hak Asasi Manusia pula yang mendahului atau membuka 

pintu bagi terciptanya Republik, sebagaimana yang terjadi di Perancis pada 

tahun 1789, juga yang terjadi sebelumnya di Inggris pada tahun 1688 dan 

Amerika pada tahun 1776. 

 

d. Check and Balances   

Anggota MPR yang mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 

memberikan perhatian  besar pada pelembagaan prinsip-prinsip check and 

balances  ke dalam konstitusi. Hal ini sangatlah wajar karena pemahaman 

atas sejarah panjang otoritarianisme di Indonesia yang kemunculan dan 
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perkembangannya banyak dipengaruhi oleh kurangnya kontrol terhadap 

kekuasaan dan tidak berjalannya sistem check and balances. 

Presiden memang tidak lagi memegang kekuasaan membentuk 

Undang-undang, karena kekuasaan ini telah diletakkan atau dialihkan 

menjadi hak DPR. Tetapi DPR tidak dapat menggunakan kekuasaan  ini 

tanpa keikutsertaan Presiden.  Presiden dapat menolak untuk tidak ikut 

dalam pembahasan satu Undang-Undang yang diajukan atau diprakarsai 

pembentukannya oleh DPR.  

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam mengangkat 

duta besar; membuat perjanjian dengan negara lain; juga memegang 

kekuasaan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan 

negara lain. Namun kekuasaan Presiden itu harus melalui pertimbangan 

dan persetujuan dari DPR.  

Perubahan-perubahan di atas di satu sisi hendak mengurangi 

kekuasaan eksekutif agar penyelewang sebagaimana yang terjadi di masa 

pemerintahan sebelumnya dapat diminimalisir. Namun demikian, yang 

terjadi adalah suatu kekacauan sistemik. Peran eksekutif menjadi sangat 

lemah dan terjadi pergeseran kekuasaan pada legislatif (legislative heavy) 

yang berpotensi eksesif. 

Tidak hanya itu, juga terdapat kelemahan dalam konstruksi organ 

Legislatif. Konstruksi hukum atas status organ dari MPR, DPR, dan DPD 

seperti pada saat ini  menunjukan bahwa bentuk organik kekuasaan 

legislatif Indonesia dapat disebut trikameral. Masalahnya bukan terletak 

pada penamaannya, melainkan pada skema dan sifat hubungan hukum 

antarfungsi dari ketiga organ tersebut. Fungsi legislasi DPD terbatas pada 

“memberikan pertimbangan” kepada DPR, pada saat DPR membahas 

sejumlah UU yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Pengawasan DPD kepada pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan  di daerah pun masih harus disampaikan pada DPR. DPR 

leluasa untuk mengabaikan  pertimbangan DPD. Dengan demikian, DPR 
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menjadi organ yang memonopoli kekuasaan legislatif dan DPD menjadi 

organ subordinasi dari DPR. Ketidakseimbangan ini melemahkan, sekaligus 

memperlihatkan kekacauan konstruksi mekanisme check and balances 

dalam internal organ pembentuk undang-undang. Ke depan, mekanisme 

check and balances ini perlu ditinjau ulang dan dibenahi. 

 

e. Sistem Pemerintahan 

Menjelang dilakukannya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 telah 

disepakati untuk tetap mempertahankan dan bahkan memperkuat sistem 

presidensialisme. Alasan utama dari hal itu adalah ketakutan akan 

penerapan sistem parlementarisme yang dipercayai tidak akan mampu 

menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil. 

Mitos presidensialisme itu sedemikian kuat bahkan membutakan dari 

pertimbangan konseptual maupun praktis mengenai inkompatibilitas 

sistem pemerintahan Presidensial yang bersanding dengan sistem 

multipartai. Hal ini menjadi semakin parah ketika Presiden yang menang 

dalam pemilihan secara langsung ternyata tidak memiliki dukungan yang 

kuat di legislatif.  Kenyataan itu terbukti menghambat penyelenggaraan 

pemerintahan sehingga menjadi semakin tidak efektif dan efisien. Padahal, 

sedari awal dipilihnya sistem presidensial adalah demi penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif dan efisien. 

Oleh karena itu, jika sistem multipartai tetap tidak bisa 

disederhanakan secara alamiah, maka perlu dipikirkan adanya suatu 

terobosan/penyesuaian dalam hal sistem pemerintahan. Model semi 

presidensial sebagaimana halnya di Prancis, yang terdiri dari Presiden dan 

Perdana Menteri dapat menjadi suatu alternatif. 

Harus diakui bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah diubah oleh 

MPR sebanyak empat kali secara berturut-turut sejak tahun 1999-2002, jauh 

lebih baik dibandingkan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 Asli. Walaupun 
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demikian, harus diakui bahwa terdapat beberapa kelemahan yang dimasa datang 

memerlukan penyempurnaan.  

Salah satu kelemahan yang tidak kalah pentingnya, adalah kekacauan 

konstruksi pengorganisasian kedudukan DPD, yang kewenangannya begitu 

terbatas, sehingga memunculkan kesan seolah-olah lembaga ini sebagai 

subordinat DPR. Oleh karena itu penyempurnaan UUD Negara RI Tahun 1945 ke 

depan salah satunya adalah untuk memberdayakan lembaga DPD. 

Namun demikian, pemberdayaan DPD semestinya tidak menjadi satu-

satunya agenda dari perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang Kelima. 

Perubahan konstitusi harus dilakukan secara komprehensif, tidak dilakukan 

secara tambal sulam. Meminjam istilah Prof Sadjipto Rahardjo, kita harus 

menciptakan suatu "konstitusi yang visioner", yang dapat menjawab problem-

problem bangsa dan negara ini di masa kini dan masa yang akan datang.  

 

B. Penataan Sistem Hukum Nasional 

 Penataan sistem hukum nasional sebagai konsekuensi dari perubahan 

konstitusi merupakan suatu keniscayaan, pada dasarnya amandemen konstitusi 

telah mengubah tatanan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di 

Indonesia, baik pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun judisial. Yang 

dimaksud dengan pengubahan tatanan kelembagaan eksekutif tidak lagi memiliki 

kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga kekuasaan membentuk 

undang-undang diberikan kepada lembaga legislatif. Selanjutnya pada lembaga 

judisial diselenggarakan oleh dua mahkamah dan satu komisi, yakni Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Penataan sistem hukum 

dimaksud mengacu pada kelembagaan dan penataan hukum yang sesuai dengan 

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. 

Pengubahan penataan hukum tersebut memiliki implikasi positif dan 

negatif,  mengacu pada salah satu tujuan pengubahan konstitusi yakni; 
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Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara 
demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan 
yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan 
transparan .... 

 
sehingga perlu diajukan kajian sistemik terhadap pengubahan tersebut untuk 

dirumuskan solusi yuridik yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pengubahan 

konstitusi secara efektif. Kajian sistemik diajukan dengan menelusuri norma-

norma dalam konstitusi dan interpretasi konsekuensi yuridik perumusan norma 

dimaksud.  

A. Eksekutif 

Presiden dan Wakil Presiden 

a. Cara Pengisian diatur dalam Pasal 6A ayat (1), bahwa: “Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 

rakyat”, dan Pasal 6A ayat  (2) dirumuskan, bahwa:  “Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum”, sedangkan dalam Pasal 6A (3) 

dirumuskan, bahwa: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

yang mendapatkan suara lebih dari limapuluh persen dari jumlah 

suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya duapuluh persen 

suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 

provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. 

Namun dalam  Pasal 6A ayat (4) dirumuskan, bahwa: “Dalam hal 

tidak ada calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih,  dua pasangan 

calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik menjadi Presiden 

dan Wakil Presiden”, sedangkan dalam Pasal 6A ayat (5) ditentukan, 

bahwa: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”; jo. Pasal 22E ayat 

(1), bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 

Analisis: Implikasi negatif norma tersebut tidak memadainya alasan 

pemberhentian Presiden/Wakil Presiden oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, sehingga pada hakikatnya tidak ada alasan 

yang mendukung terselenggaranya check and balances system, 

antara eksekutif dan legislatif. Legitimasi yang diperoleh antara 

kedua lembaga tersebut bersumber langsung pada legitimasi rakyat 

melalui pemilihan umum, sehingga inkonsistensi dengan pasal 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh lembaga 

perwakilan (Pasal 3 ayat (3) Perubahan UUD Negara RI 1945). 

Solusi: demi terselenggaranya check and balances system dan Pasal 3 

ayat (3) Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 hendak 

dipertahankan, sistem pemilihan Presiden dan/Wakil Presiden harus 

mengacu pada sistem demokrasi perwakilan, bukan demokrasi 

langsung. 

 

b. Pemberhentian diatur dalam Pasal 7A dirumuskan sebagai berikut, 

bahwa: 

1. “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 

masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas 

usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”;  

sedangkan dalam  

2. Pasal 7B ayat (1) dirumuskan sebagai berikut, bahwa: “Usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 

diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu 

mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.  

3. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (2) dirumuskan 

sebagai berikut, bahwa: “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 

pelanggaran hukum tersebut ataupun tidak dapat lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat”;  

4. Pada Pasal 7B ayat (3) dirumuskan sebagai berikut, bahwa: 

“Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan 

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangya 2/3 dari jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat”; 

5. Pasal 7B ayat (4) dirumuskan sebagai berikut, bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan 

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilanpuluh hari 

setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh 

Mahkamah Konstitusi”; 
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6. Pasal 7B ayat (5) dirumuskan sebagai berikut, bahwa: “Apabila 

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 

penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau 

pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna 

untuk meneruskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”; 

7. Pasal 7B ayat (6) dirumuskan sebagai berikut, bahwa: “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 

untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 

paling lambat tigapuluh hari sejak Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menerima usul tersebut”; 

8. Pasal 7B ayat (7) dirumuskan sebagai berikut, bahwa: 

“Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil 

dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 

disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi 

kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna 

Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 

Analisis: 

Implikasi negatif pada norma pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden terdapat ketidaktegasan penilaian lembaga-negara 

yakni penilaian hukum (oleh Mahkamah Konstitusi) serta penilaian 

politik (oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). Bahkan dalam 

sistematik pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
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Presiden tidak terdapat relevansi antara penilaian hukum dan 

penilaian politik tersebut. Dalam pada itu, implikasi positif pada 

norma pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

dimungkinkannya dua penilaian terhadap dugaan untuk 

memberhentikan kedua pejabat tersebut. 

Solusi:  

Demi terselenggaranya check and balances system perlu ditegaskan 

bahwa penilaian hukum harus mengikat dan diajukan sebagai 

referensi utama penilaian politik, sehingga pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden bermuara pada penilaian hukum. 

 

c. Tugas dan Wewenang 

1. Kepala Negara 

a. Pasal 13 ayat (1), bahwa:  “Presiden mengangkat Duta dan 

Konsul. Dan   Pasal 13 ayat (2), bahwa:  Dalam mengangkat 

duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat”, serta Pasal 13 ayat (3), bahwa: “Presiden 

menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat”; 

b. Kekuasaan Kepala Negara (Head of State) diatur dalam Pasal 14 

ayat (1), bahwa: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 

dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”; 

serta Pasal 14 ayat (2), bahwa: “Presiden memberi amesti dan 

abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat”; 

c. Kekuasaan Kepala Negara (Head of State) diatur dalam Pasal 

15, bahwa: “Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain 

tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang”;  

Analisis: 
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Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut perlu dipahami kekuasaan 

kepala negara bukan merupakan kekuasaan riel melainkan kekuasaan 

simbolik saja sehingga pengaturan penerimaan duta negara lain tidak 

perlu dengan pertimbangan DPR, demikian juga dengan pemberian 

amnesti dan abolisi. Impilikasi negatif terhadap norma tersebut, 

memperpanjang prosedur penerimaan duta dan pemberian amnesti, 

abolisi. Implikasi positif, dimungkinkan adanya check and balances 

pemberian amnesti dan abolisi.  

Solusi: 

Memberlakukan kembali rumusan pasal terkait kepada rumusan awal 

sebelum perubahan, karena pasal terdahulu lebih memungkinkan 

terselenggaranya check and balances system. 

 

B. Legislatif 

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Dalam Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), bahwa: 

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-

undang”, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa: “Presiden memegang 

berhak mengajukan rancangan undang-undang  kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.” Dalam Pasal 20 ayat (2) ditentukan, bahwa:  “Setiap rancangan 

undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama; Pasal 21 (1) Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. 

Analisis: 

Hakikat dari undang-undang merupakan derivasi penyelenggaraan negara 

dalam arti luas, sehingga undang-undang merupakan instrumen yang harus 

diajukan eksekutif, namun legislatif harus memiliki pengawasan terhadap 

undang-undang yang diajukan oleh eksekutif.  Selanjutnya eksekutif 

memiliki sumberdaya yang memadai bagi penyusunan dan perumusan 
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undang-undang sesuai dengan program kerja yang diajukan. Norma ini 

mengandung implikasi negatif berupa perumusan undang-undang 

cenderung didominasi oleh alasan politik, sedangkan implikasi positif dari 

norma tersebut berupa akomodasi dan partisipasi masyarakat dalam 

perumusan undang-undang 

Solusi: 

Memberlakukan kembali ketentuan pasal yang terdahulu sebelum 

Perubahan UUD 1945, sehingga check and balances system dapat 

terselenggara dengan efektif. 

  

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Tugas dan Wewenang 

a. Pengajuan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 22D ayat (1), bahwa: “Dewan Perwakilan Daerah dapat 

mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 

daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah”; 

b. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 22D ayat (2), bahwa: “Dewan Perwakilan Daerah ikut 

membahas ran-cangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah…”;  

c. Pertimbangan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 22D ayat (2),  bahwa: “…. serta memberikan pertimbangan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 
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anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”; 

d. Pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 22D ayat (3), bahwa: “Dewan Perwakilan Daerah dapat 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: 

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta 

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”; 

Analisis: 

Dewan Perwakilan Daerah merupakan keterwakilan daerah dalam rangka 

pembangunan nasional, sehingga lembaga-negara ini merupakan “cermin” 

kepentingan daerah yang bertugas menjaga kecenderungan peraturan 

nasional yang mungkin berpotensi diskriminatif terhadap satu atau 

beberapa daerah. Dengan demikian Dewan Perwakilan Daerah merupakan 

“pintu gerbang” dan “muara” kepentingan daerah. Norma tersebut 

mengandung implikasi positif berupa pengakuan pada kepentingan daerah 

dalam lingkup kebijakan nasional, sedangkan implikasi negatif berupa 

kewenangan terbatas yang dimiliki DPD dalam pembahasan, pengajuan 

usul, dan pengawasan undang-undang yang terkait dengan otonomi 

daerah.  

Solusi: 

Check and balances system secara vertikal dapat terselenggara apabila 

Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan legislasi mutlak hanya 

terkait dengan: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
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C. Yudisial  

1. Mahkamah Agung (MA) 

Dalam Pasal 24A ayat (1), bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan”; serta Pasal 24A ayat (2), bahwa:   

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah 

Konstitusi”; sedangkan –di samping itu- dalam Pasal 24 ayat (3) 

dirumuskan, bahwa: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. 

Analisis: 

Dalam Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dikenal dua mahkamah yang 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yakni mahkamah agung dan 

mahkamah konstitusi. Keduanya memiliki kewenangan tidak sederajat 

dalam kekuasaan kehakiman, sehingga secara gramatikal-sistematik 

perumusan konstitusi, terdapat ketidaktegasan puncak peradilan sebagai 

“muara masyarakat mencari keadilan” berada pada Mahkamah Agung 

sebagaimana dapat ditafsirkan dalam penggalan frase ““Kekuasaan 

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya …” Norma tersebut mengandung implikasi 

negatif berupa ketidaktegasan perumusan norma, sedangkan implikasi 

positif adanya pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi terhada pencari hukum dan keadilan. 

Solusi: 

Agar check and balances system dapat terselenggaranya, harus ditegaskan 

bahwa Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan mencakup 

Mahkamah Konstitusi. 
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2. Komisi Yudisial 

Wewenang  

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)]; 

b. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)]. 

Analisis: 

Komisi Yudisial merupakan komisi yang bersifat permanen yang berwenang 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. Perumusan lembaga ini berada di tengah-tengah rumusan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Norma ini mengandung 

implikasi positif berupa lembaga pengawasan eksternal kepada hakim, 

sedangkan implikasi negatif komisi ini ditafsirkan sebagai lembaga 

penunjang yang diatur dalam konstitusi (auxilaries constitutional 

institution) (Mochamad Isnaeni Randhan, 2003: 114).  

Solusi: 

Keberadaan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mengawal hakim 

baik hakim agung maupun hakim konstitusi, sehingga memiliki kewenangan 

mengawasi, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

dan putusan hakim di segenap tingkat pengadilan, baik Mahkamah Agung 

maupun Mahkamah Konstitusi.  

    

3. Mahkamah Konstitusi (MK)  

Dalam Pasal 24C ayat (1), bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; serta Pasal 24C 
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ayat (2), bahwa: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar” 

Analisis: 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final merupakan suatu hal 

yang menutup kemungkinan para pencari keadilan, sehingga mengurangi 

kesempatan pencari keadilan memperoleh keadilan yang hakiki dalam 

bentuk upaya hukum banding maupun kasasi, apabila ditemukan bukti 

baru (novum). Norma ini berimplikasi positif berupa adanya ketegasan 

suatu badan yang mengemban kewenangan menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara, membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan tentang 

hasil pemilu. Implikasi negatif dari norma ini berupa pengingkaran hak-hak 

seseorang atau lembaga negara, maupun partai politik untuk melakukan 

upaya banding maupun kasasi, serta peninjauan kembali.  

Solusi: 

Agar check and balances system dapat terselenggaranya, harus ditegaskan 

bahwa Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan mencakup 

Mahkamah Konstitusi, sehingga masih tersedia upaya hukum masyarakat 

memperoleh keadilan, sedangkan mahkamah konstitusi masuk pada salah 

satu badan peradilan di bawah konstitusi. Solusi ini dimungkinkan mengacu 

pada penafsiran sistematik-gramatikal rumusan Pasal 24A ayat (1), bahwa: 

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”  

Pembaharuan dan Pembentukan Hukum dan Kelembagaan yang baru 

menurut Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 harus disertai dengan 

perumusan konstitusi yang mengacu pada paradigma filosofik sebagai 

grand design perubahan konstitusi, sehingga terdapat konsistensi antara 

materi ideologik dengan materi konstitusi. Demikian juga dengan 

perumusan pembaharuan dan pembentukan hukum serta penataan 
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kelembagaan harus dikaitkan dengan tujuan (teleologik) perumusan 

norma dalam konstitusi.  

 

C. Penegakan Hukum dan HAM 

Rejim otoriter berbeda dengan rejim demokratis, terutama dalam dua 

hal; penegakan hukum dan penghargaan hak asasi manusia. Rejim otoriter 

memperlakukan hukum tidak lebih dan tidak kurang sebagai alat kekuasaan. 

Persis seperti yang terjadi pada rejim Soekarno dan Soeharto, ketika hukum 

diselewengkan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.  

Rejim otoriter tidak memberikan penghargaan terhadap Hak-Hak Asasi 

Manusia. Penghargaan terhadap individu tidak dipandang sebagai norma utama. 

Rejim otoriter malah memanipulasi dan merendahkan hak-hak individual. Rejim 

otoriter memandang masyarat sebagai suatu totalitas sehingga keunikan dan ciri 

khas individual hendak dihilangkan dan dilebur dalam satu kesatuan yang utuh. 

Untuk tujuan itu, hukum digunakan untuk membatasi ruang-ruang publik 

sehingga memudahkan penguasa untuk mengontrol tindak-tanduk individu, 

terutama mereka yang memiliki orientasi politik yang berbeda dengan penguasa.   

Rejim otoriter cenderung memberlakukan norma-norma yang ketat. 

Hukum yang berlaku di rejim otoriter tidak membebaskan dan meninggikan 

harkat dan martabat manusia. Materi muatan hukum seperti itu membentuk 

watak hukum yang konservatif dan ortodoks. Berbeda dengan watak hukum di 

rejim demokratis yang responsive dan progresif. Konstitusi pada rejim otoriter 

berbeda dengan konstitusi rejim demokratis pada umumnya. Paling tidak kita 

dapat melihat pembedaan itu pada dua hal yang paling utama, yaitu bahwa 

konstitusi rejim demokratis memuat pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-

Hak Asasi Manusia; dan mengatur mengenai pembatasan kekuasaan. 

UUD Negara RI Tahun 1945 Asli (sebelum perubahan) mengandung begitu 

banyak kelemahan, diukur berdasarkan nilai-nilai negara hukum demokratis dan 

hak asasi manusia. Namun demikian, Soeharto malah mensakralisasi UUD Negara 

RI Tahun 1945 dan menolak untuk melakukan perubahan barang satu titik atau 
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satu koma sekalipun. Manipulasi Soeharto disandarkan pada paham integralistik, 

dengan cara tafsir sedemikian rupa, sehinga memunculkan tesis bahwa 

perubahan UUD Negara RI 1945 akan membahayakan eksistensi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar mitos sakralisasi UUD Negara RI 1945 

hasil manipulasi itu, Soeharto kemudian memanfaatkan kelemahan UUD Negara 

RI 1945 untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya hingga tanpa 

batas. 

Di Era Reformasi, Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 berhasil 

dilakukan sebanyak 4 (empat) kali secara fundamental. Norma Hak-Hak Asasi 

Manusia telah diadopsi dan diatur secara lebih rinci dalam pasal-pasal konstitusi 

kita. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasca Perubahan juga melembagakan prinsip-

prinsip check and balances. Selain itu, Perubahan UUD 1945 melembagakan pula 

Mahkamah Konstitusi yang jangkauan kewenangannya meliputi judicial review 

yang menilai konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 

1945.   

Lalu, apa konsekuensi Perubahan UUD Negara RI 1945 itu terhadap 

penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia? Apakah jaminan hak asasi 

manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasca perubahan serta-merta 

menghasilkan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang 

menghormati Hak-Hak Asasi Manusia? Apakah praktik penegakan hukum telah 

terbebas dari cara-cara yang biasa dipraktikan dalam rejim non demokratis, yang 

sangat sewenang-wenang?   

 

1. Penghargaan Hak Asasi Manusia Demi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan 

Sejarah peradaban bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa 

penghargaan terhadap hak asasi manusia adalah kunci bagi penegakan hukum 

yang berkeadilan. Tesisnya, ketika penguasa tidak menghargai hak asasi 

manusia, maka wajah penegakan hukum adalah arbitrer, hukum menjadi alat 

konsolidasi kekuasaan. Jika demikian, kemauan penguasa menjadi patokan 

penegakan hukum. Aturan hukum, sejelas dan sepasti apapun selalu akan 
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dapat diselewengkan sesuai dengan kepentingan penguasa, sehingga tidak 

dapat menciptakan keadilan bagi setiap orang.  

Kepastian hukum semata memang tidak serta merta dapat 

mewujudkan keadilan. Sejarah Indonesia telah menunjukan hal tersebut. 

Penjajah Belanda menggunakan Hukum Pidana untuk membungkam para 

pejuang kemerdekaan. Bung Hatta memberikan penilaian yang sangat tepat 

mengenai hal ini lewat pernyataannya bahwa pemerintah Hindia Belanda 

boleh saja memiliki Regering Reglement yang kemudian diubah menjadi 

Indische Staatsreglement, tetapi hal itu tidak serta membuat pemerintahan 

diselenggarakan berdasarkan hukum – rechtstaat.  

Soekarno dan Soeharto, boleh selalu mengatakan Indonesia adalah 

negara hukum, akan tetapi tindak-tanduk mereka sama sekali jauh dari 

keharusan-keharusan normatif maupun etik yang mesti ada dalam negara 

hukum. Soekarno memenjarakan sejumlah orang, tanpa melalui proses 

peradilan, hanya karena mereka berbeda haluan politik dengan haluan politik 

dominan. 

Soeharto juga melakukan hal yang sama bahkan lebih parah. Sejak 

awal kekuasaannya ia kerap menyebut bahwa pemerintahannya berdasarkan 

pada demokrasi. Namun ternyata hal itu hanya merupakan taktik untuk 

mengelabui para penyokong gagasan rule of law. Begitu kekuasaan di 

tangannya telah terkonsolidasi, Soeharto menghidupkan lagi praktik buruk di 

masa Soekarno. Seperti Soekarno, Soeharto juga memenjarakan sejumlah 

orang yang berbeda haluan politik dengan dirinya, tanpa proses peradilan. Di 

masa rejim Soeharto bahkan telah terjadi sejumlah pelanggaran berat Hak 

Asasi Manusia. 

Sejarah di masa rejim Orde Baru dan Orde Lama membuktikan bahwa 

komitmen penguasa belaka tidak menjamin adanya penegakan hukum yang 

didasarkan pada hak asasi manusia dan berjalannya prinsip-prinsip negara 

demokrasi. Kecenderungan penguasa untuk menyelewengkan kekuasaannya 
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terjadi di manapun, oleh sebab itu maka perlu dibuka seluas mungkin saluran 

pengawasan oleh lembaga perwakilan maupun masyarakat luas. 

Sejak Era Reformasi harus diakui kita telah melangkah sedikit lebih 

maju. Kelompok-kelompok individu dan masyarakat telah diberikan 

kebebasan dan saluran untuk mempertahankan hak-haknya. Kehadiran 

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution telah membuka 

jalan bagi pelurusan norma konstitusional. Sengketa antar lembaga negara 

dan perselisihan mengenai hasil pemilihan juga dapat diadili secara terbuka ---

tidak lewat aksi jalanan-- secara lebih bermartabat dan beradab di ruang 

peradilan ini.  

Kekerasan yang menjadi ciri rejim-rejim non demokratis dalam 

menegakan hukum, perlahan-lahan digantikan dengan keadaban. Asal 

tangkap dan asal tahan yang juga menjadi ciri rejim non-demokratis, kini bisa 

dikoreksi secara beradab melalui penyelenggaraan peradilan yang fair. Due 

process of law yang begitu sulit ditampilkan pada masa lalu, kini perlahan-

lahan mulai dapat ditampilkan. Meski demikian, masih tersisa sejumlah 

persoalan yang belum tuntas dan mesti segera dibenahi. 

 

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Marjinal 

 Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap 

eksistensi dan Hak-Hak Asasi Manusia dari kelompok yang sekian lama 

dimarjinalkan, misalnya masyarakat adat dan rakyat miskin. Konstitusi kita 

hasil perubahan memang telah memuat pasal khusus yang secara eksplisit 

memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat Adat. Namun 

demikian, pengakuan dalam level normatif ini mesti dapat diwujudkan secara 

operasional.  

Perlu ada langkah yang lebih kongkrit untuk mengembangkan potensi 

dari kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan. Pengakuan 

terhadap eksistensi mereka mengharuskan pemerintah untuk menciptakan 

terobosan dalam cara dan mutu perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, 
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sosial, budaya dan hak-hak sipil dan politik dari masyarakat adat. Kebijakan-

kebijakan pemerintah di bidang investasi dan eksploitasi hutan dan tambang 

misalnya, harus  memperhitungkan secara tepat  segala dampak buruk yang 

dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat adat. 

Selain itu, negara perlu memberi perhatian khusus pada masyarakat 

miskin yang buta hukum. Kemiskinan dan kebodohan secara struktural telah 

menempatkan sebagian warga negara dalam posisi yang paling tidak berdaya 

di hadapan hukum. Prinsip equality before the law mensyaratkan bahwa selain 

negara tidak boleh melakukan praktik-praktik diskriminasi, negara juga harus 

dapat memastikan bahwa setiap warga negara (termasuk rakyat miskin) dapat 

memperoleh akses pada hukum dan keadilan. 

Oleh karena itu, negara wajib memberikan bantuan hukum bagi warga 

negara yang miskin, yang tidak mampu membayar biaya jasa advokat 

profesional. Selama ini program bantuan hukum (pro bono services) diberikan 

oleh Lembaga Bantuan Hukum, yang pendanaannya diperoleh secara mandiri. 

Kalaupun ada subsidi dari pemerintah, jumlahnya tidak seberapa dan masih 

jauh dari memadai. Padahal, warga negara miskin yang perlu mendapatkan 

pelayanan hukum pro bono jumlahnya banyak sekali. Dengan demikian, 

pemerintah sudah semestinya membangun mitra strategis dengan Lembaga 

Bantuan Hukum. 

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran negara, dan merancang 

program-program yang terukur, produktif dan berkelanjutan tentang bidang 

pelayanan bantuan hukum dan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan 

Hukum yang memiliki sumberdaya dan pengalaman panjang di bidang ini. 

Untuk itu, UU Bantuan Hukum perlu segera disahkan. 

 

3. Reformasi Birokrasi 

Salah satu hal yang sekian lama luput menjadi fokus di negara ini 

problem pada birokrasi.  Sebelum reformasi, kondisi birokrasi sedemikian 

parahnya. Kerja birokrasi yang lamban dan penyelewengan di tubuh birokrasi 
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telah sangat merugikan warga negara. Padahal, tugas utama aparat birokrasi 

adalah untuk memberikan pelayanan terhadap warga negara. Karena itu, 

pemerintah berkewajiban untuk terus menerus menata, dalam arti 

membereskan nilai-nilai penyelenggaraan administrasi atau birokrasi.  

Perilaku dan kinerja para abdi negara harus dibenahi secara sungguh-

sungguh. Upaya pembenahan birokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Penyakit yang terdapat dalam tubuh birokrasi kita sudah sedemikian akut dan 

telah lama berjangkit sehingga menjadi ladang persemaian yang subur bagi 

Korusi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Selama ini kegagalan dalam melakukan reformasi birokrasi terutama 

disebabkan oleh dinding birokrasi kita yang tebal dan sulit ditembus. Mereka 

membentengi diri sedemikian rupa sehingga segala penyelewengan menjadi 

sulit diendus pihak luar. Model birokrasi yang tertutup dan tidak 

bertanggungjawab seperti itu adalah tantangan bagi segala upaya untuk 

mereformasi birokrasi.  

Untungnya, semenjak Era Reformasi telah terdapat upaya yang serius 

dari pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Upaya mewujudkan 

good governance itu dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Dengan cara ini diharapkan 

birokrasi kita menjadi semakin sederhana (tidak rumit dan penuh dengan 

ketidakpastian), bersih, dan adil dalam melayani setiap warga negara tanpa 

pandang bulu. 

Konsep akuntabilitas dan pertanggungjawaban secara filosofis 

bersumber pada prinsip kedaulatan rakyat. Konsep itu menunjuk pada adanya 

keseimbangan antar pihak yang mendapatkan kewenangan dan pihak lain 

sebagai sumber kewenangannya.  Karena ada pihak yang mengalirkan 

memberi mandat bagi kewenangan itu, maka pihak yang berwenang 

diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pihak 

penyelenggara administrasi negara telah memperoleh mandat dari rakyat 

sehingga selalu dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat.  
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Agar prinsip akuntabilitas dapat berjalan maka dibutuhkan adanya 

suatu prinsip transparansi atau keterbukaan. Lewat prinsip transparansi maka 

penyelenggara administrasi negara diberikan kewajiban untuk membuka 

saluran informasi kepada publik mengenai kinerja dan kebijakan yang mereka 

hasilkan. Dengan itu diharapkan bahwa publik senantiasa dapat selalu 

memantau kerja aparat penyelenggara administrasi negara. 

Selain memantau dan mengawasi kinerja birokrasi, publik juga 

diberikan hak untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses 

perancangan kebijakan, terutama kebijakan yang sangat berpengaruh pada 

publik secara luas. Konsep partisipasi publik memungkinkan warga negara 

secara aktif memberikan saran dan masukan sehingga kebijakan yang 

dihasilkan nantinya pro-publik. 

Prinsip-prinsip good governance itu diharapkan mampu membersihkan 

dan memperbaiki kinerja birokrasi kita. Dengan demikian, maka birokrasi kita 

akan mampu melayani setiap warga negara secara adil dan mampu menjadi 

abdi negara yang mengemban amanat tujuan negara sebagaimana yang 

terdapat dalam konstitusi kita. 

 

4. Kepemimpinan, Kejujuran, dan Rasa Keadilan 

  Kita baru saja disuguhi drama penegakan hukum yang mengoyak-ngoyak 

rasa keadilan kita. Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dituduh 

menyalahgunakan kewenangan, sementara mafia peradilan semakin 

merajalela. Seorang nenek tua yang mengambil tiga buah kakao dipidana, 

padahal korupsi di birokrasi kita masih merajalela dan pelakunya masih 

banyak yang tak tersentuh hukum. Kenyataan tersebut sungguh tragis dan 

menggambarkan betapa postur penegakan hukum kita masih jauh dari nilai-

nilai kejujuran dan keadilan.  

Kekacauan ini salah satunya diakibatkan oleh rendahnya pemahaman 

aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Inilah yang 

terjadi jika aparat penegak hukum sebatas memahami law on text books. 
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Mereka memandang hukum seperti dengan kacamata kuda, padahal ada 

konteks dan substansi yang mesti diperhatikan untuk mencapai keadilan. 

Hukum seharusnya tidak  bebas nilai atau berdasarkan pada teks-teks hukum 

belaka. Nilai-nilai itu dapat terletak di luar teks hukum, dalam norma-norma 

yang sudah disepakati bersama dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Maka, aparat penegak hukum perlu menggali norma-norma 

itu secara cermat, dengan menggunakan pikiran dan hati yang jernih. 

Memang dipahami bahwa kondisi penegakan hukum kita sudah berada 

pada titik nadir. Aparat penegak hukum kita yang mestinya mengabdi pada 

nilai-nilai kebenaran dan keadilan justru telah diperhambakan oleh mereka 

yang hendak memperoleh keuntungan lewat penyelewengan hukum. Oleh 

sebab ditengarai bahwa praktek penyelewengan hukum yang telah berjalan 

sekian kini bahkan telah dilakukan dengan cara yang lebih lihai, lewat suatu 

organisasi serupa mafia yang dapat mempengaruhi aparat penegak hukum 

dan para pembuat kebijakan. 

Untuk dapat membereskan masalah tersebut dibutuhkan adanya 

kepemimpinan yang kuat dan bersih sehingga mampu bertahan dari segala 

jebakan penyalahgunaan wewenang. Tanpa kepemimpinan yang kuat, 

martabat hukum akan semakin dipandang rendah. Tingkat kepercayaan 

masyarakat pada hukum dan aparatnya akan semakin turun jika hukum terus 

dijual murah kepada mereka yang berduit, dan nilai-nilai keadilan menjadi tak 

tak terjangkau bagi masyarakat pendambanya. 

Selain itu, yang juga harus dibenahi adalah institusi pengawasan, baik 

internal maupun eksternal. kewenangannya terbatas, memang merupakan 

salah satu problem tersendiri. Organisasi pengawasan yang kuat, dengan 

kewenangan luas, disertai kepemimpinan yang kuat dan jujur adalah kunci 

menuju penegakan hukum yang berkeadilan. 

Sebaik apapun teks konstitusi tidak menjadi jaminan terwujudnya 

penegakan hukum untuk mewujudkan kehidupan berbangsa bernegara yang 

bermartabat. Apalagi jika pasal-pasal di dalam konstitusi itu tidak dapat 
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diimplementasikan dan aturan perundang-undangan dibawahnya justru bertolak 

belakang dengan norma konstitusional.  

Faktor lain yang juga sangat menentukan adalah kinerja aparat penegak 

hukum. Hal ini sangat penting karena penegakan hukum yang berkeadilan suliti 

diwujudkan jika aparat penegak hukum justru menjadi kaki-tangan pihak-pihak 

yang hendak menyelewengkan hukum. Oleh karena itu perlu ada perbaikan 

dalam hal pengawasan aparat penegak hukum. 

 

D. Peningkatan Kapasitas Profesional Hukum 

Profesional hukum tidaklah terbatas pada Polisi, Jaksa, 

Advocat/pengacara dan hakim- yang lazim dikenal sebagai “catur warga penegak 

hukum”, tetapi lebih luas dari itu, mencakup notaris, perancang peraturan 

perundang-undangan (legal drafter), biro hukum pada suatu instansi, konsultan 

hukum, pengajar ilmu hukum dan berbagai kelompok terbatas orang-orang yang 

memiliki keahlian khusus di bidang hukum dan dengan keahliannya itu dapat 

berfungsi dalam masyarakat dengan lebih baik dalam proses pembentukan, 

penerapan/penegakkan, pelembagaan dan pembangunan budaya hukum untuk 

mewujudkan masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. 

Kapasitas profesional hukum mempengaruhi tingkat pelaksanaan fungsi 

hukum di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang 

sedang dalam proses transformasi dari masyarakat otokratik birokratis menuju 

masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Dalam masyarakat demokratis 

berdasarkan hukum, fungsi hukum tidak hanya sebagai sarana untuk 

menciptakan ketertiban dan penyelesaian sengketa secara rasional dan 

melembaga, tetapi lebih dari itu hukum mempunyai fungsi konstruktif menata 

dan mengatur kehidupan bersama agar harmonis, dalam penyelenggaraan 

pembaharuan dan pembangunan dengan kata lain hukum harus menjadi guiding 

star dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang demokratis dan berkeadilan sosial. 
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Profesional hukum dari hulu sampai ke hilir harus memiliki kapasitas 

standar yang terus menerus ditingkatkan sesuai dengan dinamika perkembangan 

masyarakat pada era globalisasi yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi 

yang semakin pesat dan membawa perubahan mendasar dalam hubungan antar 

warga masyarakat, antar masyarakat dan pemerintahnya dan antar 

pemerintahan suatu negara dengan negara lainnya. 

Untuk meningkatkan kapasitas profesional hukum, perlu dilaksanakan 

program sebagai berikut : 

a Pendidikan hukum terintegrasi dengan bidang-bidang studi lain yang dimulai 

pada pendidikan dasar untuk mempersiapkan kader-kader profesional 

hukum sejak dini. 

b Penyempurnaan kurikulum dan silabus serta metode pengajaran ilmu hukum 

di perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan profesional hukum yang 

memiliki integritas, keahlian profesional, dan wawasan yang luas. 

c Penyempurnaan proses rekruitmen profesional hukum, agar dilaksanakan 

secara obyektif, transparan, berdasar kualifikasi kompetensi yang jelas untuk 

menghasilkan profesional hukum yang cocok untuk jabatan-jabatan tertentu 

(the right man in the right place). 

d Pendidikan dan pelatihan hukum berkelanjutan bagi profesional hukum 

sesuai dengan tugasnya untuk menyegarkan kembali pengetahuannya, 

menambah wawasan, mengikuti perkembangan-perkembangan baru di 

bidang hukum dan meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan ilmu 

pengetahuannya dalam memberi pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. 

e Pembinaan karier profesional hukum yang terarah, terpadu dengan 

penerapan reward and punishment secara obyektif berdasarkan kriteria, 

evaluasi dan prosedur yang jelas, dan transparan. 

f Pembangunan informasi hukum berbasis internet yang komprehensif yang 

mudah diakses oleh profesional hukum. 
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g Perbaikan kesejahteraan profesional hukum dengan sistem renumerisasi 

berbasis kinerja serta didukung oleh sarana dan prasarana pelaksanaan tugas 

berbasis teknologi. 

h Menyelenggarakan forum pertemuan nasional profesional hukum secara 

berkala untuk penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan saling 

bertukar pengalaman. 

i Menghadiri forum pertemuan regional dan internasional profesioanal hukum 

dalam rangka memperluas wawasan. 

 

E. Infrastruktur Sistem Kode Etik Profesi 

Meskipun berbagai profesi hukum mempunyai perbedaan fungsi, 

karakter dan lingkungan administrasi, namun mereka dihadapkan kepada respon 

dan tantangan yang sama dalam menyikapi manajemen etik mereka. Sebab 

profesi hukum dalam mengemban tugasnya didasarkan kepada kepercayaan 

publik. Masyarakat mengharapkan profesi hukum dapat memberikan pelayanan 

secara jujur dan cermat. Pelayanan yang jujur dan dapat dipercaya akan 

menyemaikan benih-benih kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang 

kondusif untuk tegaknya hukum. Sistem kode etik profesi hukum merupakan 

prasyarat untuk membangun kepercayaan publik dan merupakan kunci 

keberhasilan penegakan hukum. 

Profesi merupakan suatu moral community yang memiliki cita-cita dan 

nilai bersama yang hendak diwujudkan. Mereka yang termasuk dalam suatu 

profesi disatukan pula oleh latar belakang pendidikan yang sama, fungsi yang 

sama dan bersama-sama memiliki keahlian spesifik untuk mendukung fungsinya. 

Karena itulah profesi, termasuk profesi hukum menjadi suatu kelompok yang 

mempunyai tanggung jawab yang khusus. Karena itu mempunyai kewenangan 

tersendiri dan mempunyai tanggung jawab yang khusus. Karena itu 

keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab profesi harus benar-benar 

dijaga oleh kalangan profesi yang bersangkutan. Jika tidak, akan mudah terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan, lebih-lebih lagi bagi kalangan profesi hukum yang 
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merupakan profesi terhormat dan luhur (of ficium nobile) dituntut untuk 

melaksanakan tugas profesinya menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai 

dengan keahliannya secara otonom (bebas dan mandiri) tanpa tekanan dari 

pihak manapun dengan menjunjung tinggi kehormatan dan prinsip-prinsip moral. 

Sistem kode etik profesi hukum yang berisi daftar kewajiban khusus, 

larangan-larangan yang tidak boleh dilakukannya, sanksi yang dapat dijatuhkan, 

lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik serta prosedur 

penegakannya yang fair. 

Sistem kode etik tersebut diperlukan untuk menjaga perilaku para 

pengemban profesi hukum dalam melaksanakan tugasnya serta memperkokoh 

jati diri mereka dengan seperangkat nilai-nilai moral  yang wajib dipatuhi dalam 

menjalankan profesinya. Sistem kode etik profesi hukum diharapkan menjadi 

ukuran moralitas pengemban profesi hukum, karena didalamnya terkandung 

nilai-nilai  dan ukuran  moral yang dibuat sendiri oleh profesi hukum tentang baik 

dan buruk, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mereka. 

Oleh karena kode etik diterapkan sendiri oleh profesi hukum, karena itu 

menjadi self imposed atau menjadi kewajiban bagi dirinya sendiri untuk 

mematuhinya. 

Kode etik profesi hukum merupakan kompas yang mewujudkan arah 

moral bagi profesional hukum dan sekaligus menjamin mutu moralitas 

profesional hukum dimata masyarakat. 

Nilai-nilai utama yang paling sering dijadikan standar pelayanan 

profesional hukum adalah impartiality, legality, integrity, transparancy, 

efficiency, equality, responsibility dan justice. 

Dalam masyarakat demokratis berdasarkan hukum artikulasi nilai-nilai 

utama tersebut semakin sering dikemukakan dan harus direspon secara positif 

demi tegaknya hukum. 

Untuk membangun infra struktur sistem kode etik profesi hukum perlu 

dilakukan kebijakan sebagai berikut: 
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a Membentuk dan secara berkala meninjau kebijakan, prosedur, tindakan dan 

kelembagaan yang mempengaruhi sikap etis dikalangan profesional hukum. 

b Mempromosikan tindakan pemerintah untuk memelihara standar perilaku 

profesional hukum yang tinggi dan perang melawan korupsi disektor publik. 

c Memasukkan dimensi etik ke dalam kerangka manajemen pembangunan 

hukum untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip moralitas 

profesional hukum menjadi bagian dari manajemen dan dilaksanakan dalam 

praktek. 

d Mengkondinasikan secara bijak semua aspek sistem manajemen etik yang 

berbasis ideal dengan yang berbasis respek terhadap peraturan. 

e Melakukan penilaian efek reformasi manajemen publik dalam pelaksanaan 

perilaku etis profesional hukum. 

f Menggunakan prinsip pengelolaan etik dalam pelayanan publik sebagai 

referensi untuk memastikan standar yang tinggi dalam penilaian etik. 

Prinsip-prinsip pengelolaan etik dalam pelayanan publik yang perlu 

diperhatikan antara lain: 

a Ada kebijakan politik yang jelas mengenai standar dan prinsip-prinsip dasar 

etika yang harus dijatuhi oleh profesional hukum. 

b Standar etik tresebut harus direfleksikan kedalam kerangka legal. 

c Pedoman petunjuk perilaku etik harus tersedia bagi profesional hukum. 

d Para profesional hukum harus mengetahui dengan jelas hak dan 

kewajibannya bila melakukan tindakan yang salah. 

e Komitmen kepada kode etik disadari akan memperkuat perilaku etis dari 

profesional hukum. 

f Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk diuji. 

g Harus ada pedoman yang jelas mengenai interaksi antara sektor publik dan 

privat. 

h Keteladanan dari pimpinan dalam memajukan perilaku etis. 

i Kebijakan, prosedur dan tindakan manajemen harus memajukan perilaku 

etis. 



75 

 

  

j Kondisi pelayanan publik dan manajemen SDM harus mendukung 

penegakkan kode etik. 

k Akuntabilitas yang memadai harus menjadi bagian dari pembangunan 

hukum. 

l Adanya sanksi kelembagaan dan penegak kode etik yang berwibawa 

didukung oleh personalia yang memiliki integritas dan prosedur yang pantas 

untuk mengatasi pelanggaran kode etik. 
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BAB IV 

IMPLIKASI AMANDEMEN KONSTITUSI TERHADAP 

DEMOKRASI DI INDONESIA 

 

 

A. Sistem Demokrasi Konstitusional 

 Sejak reformasi 1998, ide melakukan perubahan konstitusi semakin 

terakselerasi. Bagaimanapun  perubahan sebuah tatanan kehidupan kenegaraan 

niscaya membutuhkan sebuah perubahan pada tataran substansi hukum 

tertinggi (grondwet) yaitu konstitusi. 

 Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang berlaku saat ini, maka sejak era 

reformasi telah berlangsung 4 (empat ) kali amandemen (perubahan). Sitem 

politik atau struktur ketatanegaraan mengalami perubahan, berbagai lembaga 

negara yang baru hadir dan hilang untuk memperkuat system check and 

balances kekuasaan, agar tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Meski 

disadari bahwa perubahan konstitusi ini masih diwarnai spirit politik yang berbau 

elitis, namun inilah realitas konstitusi yang merupakan fakta hukum saat ini yang 

harus ditegakkan secara inklusif. 

 Beberapa perubahan ketatanegaraan yang penting diantaranya format 

kedaulatan dengan prinsip demokrasi konstitusional, sistem perwakilan dengan 

lahirnya lembaga politk yang baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

Keanggotaan MPR (MPR) kesemuanya harus dipilih melalu Pemilihan Umum 

(Pemilu) termasuk anggota DPR di dalamnya, Presiden dan/atau Wakil Presiden 

(Pasangan Presiden) dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu; Sistem 

Pemerintahan Presidensial. 
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Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi (supreme power) yang bersifat 

asli, melekat alamiah pada pemilik kedaulatan itu.51 Dalam UUD Negara RI Tahun 

1945 pra amandemen disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, 

dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.  

Mungkin benar, dengan sifat tentatif dari UUD Negara RI Tahun 1945, 

sehingga dimaktubkannya pemikiran pelaksanaan kedaulatan sepenuhnya 

diberikan kepada MPR tidak diberikan langsung ke rakyat. Mengingat, bahwa 

pada saat itu untuk sementara sebelum kita merdeka penuh secara politik 

(political independence) dari kolonialisme maka pelaksanaan kedaulatan 

diberikan kepada wakil-wakil rakyat yang juga terdiri dari wakil utusan daerah 

dan golongan.  

 MPR dalam system politik UUD Negara RI Tahun 1945 pra amandemen 

sesungguhnya pemegang bukan pemilik kedaulatan. MPR dalam konteks hanya 

memiliki "kewenangan" untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya 

(Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945), rakyat tetap adalah pemegang 

kedaulatan. Filosofi normatif pasal ini disebabkan rakyat tidak bisa terlibat 

langsung segala urusan kenegaraan dan mempercayakan penuh kepada MPR 

untuk menjalankannya. Alasan lain juga bahwa, karena wakil-wakil rakyat yang di 

MPR inilah yang dianggap “mampu” oleh para founding fathers untuk 

melaksanakan kedaulatan. 

                                                 
 51 (sovereignty) dan kewenangan (authority). "Kedaulatan" berbeda dengan 

"kewenangan", namun keduanya dienergikan oleh kekuasaan (power). Kedaulatan adalah 

kekuasaan tertinggi (supreme power) yang asli, melekat alamiah pada pemilik kedaulatan itu. 

Kewenangan adalah kekuasaan derivatif yang diberikan oleh norma hukum (power by legal 

norms) di mana norma hukum itu sendiri bersumber dari sang pemegang kedaulatan. 

 

Dalam konsep teoritik, konstitusi sebagai norma hukum fundamental (grundnorm), merupakan 

kristalisasi kesepakatan rakyat (social contract) sebagai pemegang kedaulatan tentang bagaimana 

mereka hidup harmoni dalam manifestasi kedaulatannya. Konstitusi ini instrumen hukum dasar 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mendelegasikan kekuasaan berupa "kewenangan" 

kepada lembaga negara untuk menjalankan roda negara. (A. Irmanputra Sidin, Reberhalasasi UUD 

1945, 18 Agustus 2002, Kompas) 

 

 

. 
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Sedangkan UUD Negara RI Tahun 1945 pasca amandemen menyatakan 

secara tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. Makna filosofis adalah, rakyat merekontruksi 

dan bersepakat dalam era reformasi ini, bahwa manifestasi kedaulatan itu tidak 

lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR karena MPR "dapat" dan atau "telah 

menyalahgunakan kewenangan" yang diberikan kepadanya selama ini. 

Kedaulatan yang dimilikinya kembali dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan 

menurut konstitusi. 

Pada era reformasi ini rakyat sudah merasa cakap untuk melaksanakan 

kedaulatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, rakyat mengambil alih 

"kewenangan" untuk pelaksanaan kedaulatan itu namun rakyat tetap sepakat, 

pelaksanaan kedaulatannya merujuk pada konstitusi  sebagai the supreme rules, 

grondwet yang harus ditaati ketika diberikan lagi norma afirmatif konstitusional 

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karenanya prinsip 

kedaulatan negara kita saat ini adalah menganut paham kedaulatan rakyat yang 

berdasarkan konstitusi (contituional democracy). Amien Rais,  Ketua MPR RI 

periode 1999-2004 pada pidato penutupan Sidang Tahunan MPR 2004 yang 

sekaligus mengakhiri masa tugas MPR mengatakan bahwa sejak reformasi akibat 

perubahan ketatanegaraan kita telah terjadi perubahan dari “Supremasi MPR” ke 

“Supremasi Konstitusi”. 

 UUD Negara RI Tahun 1945 pasca amandemen memesankan juga bahwa 

rakyat masih memberi "kewenangan" kepada MPR, tidak melucutinya secara 

penuh. MPR masih diberikan kewenangan seperti mengubah dan menetapkan 

konstitusi, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden setlah melalui proses hukum konstitusional; termasuk 

menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun.  

Oleh karenanya, meski kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya 

oleh MPR, bukan berarti MPR pasca amandemen Konstitusi, MPR telah  

kehilangan semua kewenangan, alias bubar. Rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan melalui UUD Negara RI Tahun 1945 beserta perubahannya masih 



79 

 

  

sepakat memberikan beberapa kewenangan kepada MPR. Namun, untuk 

memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, rakyat ingin melaksanakannnya 

sendiri dan menarik kewenangan yang pernah diberikan kepada MPR seperti 

masa lalu ketika MPR diberikan kewenangan untuk memilih dan mengangkat 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 Pilar kedaualatan rakyat menurut Konstitusi yang utama adalah diadopsi 

sistem demokrasi konstitusional tentang eksistensi pemilu sebagai salah satu 

mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang menentukan wakil-

wakilnya di parlemen baik di tingkat pusat maupun daerah serta menentukan 

siapa yang harus memimpinnya menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 Dalam amandemen ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa 

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap lima tahun sekali  untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Pemilu terdiri dari 

peserta yang tidak lagi sebatas dari partai politik guna memilih anggota DPR dan 

anggota DPRD  tetapi juga dari perseorangan guna untuk memilih anggota DPD.  

Rakyat baik individu ataupun kelompok dijamin secara konstitusional 

HAM, hak konstitusional dan ataupun hak hukumnya dalam sebuah proses 

demokrasi melalaui pemilu. Konstitusi menjamin hak konstitusional warga 

negara bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya; rakyat berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, 

dan negaranya; berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan yang utama dalam proses 

pemilu ini bahwa rakyat berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. 
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Mekanisme kedaualatan melalui pemilu ini tidak diselenggarakan oleh 

pemerintah lagi, karena hal ini dapat merusak proses demokrasi tersebut. Proses 

pemilu yang dijalankan oleh pemerintah, dimana partai politik tunggangan 

pemerintah tersebut dapat saja mengkreasikan pemilu yang tidak jujur dan adil. 

Pemerintah akan dengan mudah menodai kedaulatan rakyat dengan 

“mengarahkan” kedaulatan rakyat terhadap kekuatan politik pemerintah agar 

tetap dapat duduk di kursi kekuasaan. Potensi inilah yang berusaha dipagari oleh 

Konstitusi kita pasca amandemen ketika Pemilu diselenggarakan oleh suatu 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

 Dalam UU Pemilu disebutkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana 

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 

diselenggarakan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU ) yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu yang 

akan  menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada 

Presiden dan DPR.   

  Oleh karenanya dengan mekanisme demokrasi melalui pemilu yang 

seperti ini, diharapkan kedaulatan rakyat dapat betul-betul terwujud, meski 

disadari terkadang kedaulatan rakyat akan menjadi sangat “bodoh” di tengah 

ranah politik yang akan menggunakan tameng kokoh bernama demokrasi dan 

kedaulatan rakyat. Namun harapan guna terciptanya kedaulatan rakyat, dengan 

diberikannnya kedudukan konstitusional tentang pemilu di amandemen ketiga 

ini sesungguhnyalah merupakan seberkas sinar guna masa depan demokrasi dan 

kedaulatan rakyat di republik ini.  

 Salah satu wujud pelaksanaaan kedaulatan rakyat dalam menentukan 

pemimpinnya, bahwa telah diadakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil 

Presiden untuk kedua kalinya di republik ini. Hal ini merupakan momentum 

ketika kedaulatan harus kembali di tangan rakyat yang pelaksanaanya harus 

berlangsung konstitusional.  
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B. Sistem Perwakilan 

 Seiring berubahnya format prinsip kedaulatan, maka MPR yang masih 

diberikan kewenangan konstitusional oleh sang pemilik kedaulatan (rakyat) 

seperti yang diuraikan diatas , maka format MPR pun mengalami perubahan. 

MPR yang dahulu terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-

utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan kini terdiri atas anggota DPR 

dan anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum . 

 Oleh karenanya tidak ada lagi anggota MPR yang tidak dipilih melalui 

Pemilu oleh rakyat, sehingga unsur representasi politik local melalui DPD 

maupun representasi politik kepartaian melalui DPR dapat terwujud. Dahulu 

dengan ditentukannya oleh konstitusi tentang format keanggotaan MPR, maka 

MPR menujukkan performa oligarki kekuasaan, ketika utusan golongan dan 

utusan daerah hadir dengan “penunjukkan” oleh rezim yang berkuasa, termasuk 

DPR yang tidak diharuskan kesemuanya dipilih melalui pemilu. Masuknya 

institusi militer dalam proses politik melalui penunjukan semakin memperunyam 

proses demokrasi, kekuatan senjata yang seharusnya berdiri netral menjaga 

politik negara, harus terseret oleh politik praktis partisan. 

Oleh karenanya performa parlemen seperti ini membuat Presiden akan 

semakin berenergi, performa  kekuasaan menjadi one man show, otoriter, 

oligarki bahkan totaliter. Hal ini dikarenakan di parlemen tidak hadir suatu 

kekuatan penyeimbang, dan format inilah yang membuat rezim orde baru di 

bawah kekuasaan Soeharto berkuasa hingga tiga dekade lebih. 

 Pasca amandemen konstitusi, kekuasaan Presiden lebih memiliki 

kekuatan penyeimbang meski dapat juga disalahgunakan guna kembali menjadi 

oligarki kekuasaan. Fenomena koalisi partai-partai besar pemenang pemilu yang 

ramai-ramai memberikan dukungan pada salah satu pasangan capres guna 

terpilih menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tentunya dengan sebuah 

kontrak politik guna kepentingan kekuasaan. Kontrak politik inilah nantinya 

dapat berubah menjadi oligarki (korupsi) yang performa kekuasaan akan tetap 
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seperti yang dulu ketika Pasangan capres yang didukung tersebut terpilih 

menjadi penguasa.  

 Pasca amandemen, hadir sebuah kekuasaan kehakiman yang bernama 

Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 

impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR ketika Presiden 

dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

  Kewenangan MPR yang juga berubah bahwa dahulu, MPR hanya 

berwenang menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada 

haluan Negara kini MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah 

dan menetapkan Undang-Undang Dasar; melantik Presiden dan Wakil Presiden 

berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR; memutuskan 

usul DPR berdasarkan putusan MK  untuk memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya  setelah Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang 

Paripurna MPR; melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden 

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

dalam masa jabatannya; memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan 

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; memilih Presiden 

dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa 

jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan 

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 

sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 

tiga puluh hari; menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR. Bahwa 

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan 

umum ..  
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Format Kewenangan regulasi DPR pasca amandemen juga mengalami 

perubahan dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, 

ketika  setiap RUU yang dibahas oleh DPR harus mendapatkan persetujuan 

bersama dengan Presiden. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR 

masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang, namun dalam hal RUU yang telah 

disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, rancangan undang-undang 

tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hal ini telah 

dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (UUP3) yang telah disetujui bersama oleh DPR 

dan Presiden sejak 24 Mei 2004 lalu sesuai dengan kewenangan delegasi 

(delegatie van wetgevingsbevoegdheid) yang diberikan oleh Pasal 22A UUD 1945 

bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 

diatur dengan undang-undang.  

Selain kamar DPR yang dijelaskan sekilas di atas akan format 

kewenangannya, juga adalah DPD yang merupakan reinkarnasi format utusan 

daerah parlemen pra amandemen. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi 

melalui pemilihan umum sebanyak 4 orang peringkat paling teratas dalam 

sebuah pemilu. Bahwa  Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan 

jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR 

dan bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Saat ini telah terpilih 132 anggota 

DPD dari 33 Propinsi yang akan melaksanakan kewenangan konstitusionalnya 

periode 2009-2014. 

 Menurut logika konsep demokrasi yaitu penerapan kedaulatan rakyat  

sebagai landasan keabsahan pemimpin politik, maka kita selayaknya 

mengharapkan agar tingkat kekuatan sebuah  majelis berkaitan dengan tingkat 

ketergantungannnya pada dukungan dari pemilih melalui pemilu. Pendirian ini 

berarti bahwa sebuah majelis yang misalnya tidak dipilih oleh rakyat, seharusnya 
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lebih lemah jika dibandingkan dengan majelis yang anggotanya dipilih oleh 

rakyat. Sebaliknya jika semua anggota dalam kedua majelis dipilih oleh rakyat, 

maka seharusnya kekuatan Konstitusi untuk masing-masing majelis menjadi agak 

berimbang. Misalnya kekuatan majelis atas di Kanada dan Inggris sangat lemah. 

Dalam kedua negara “mandat mewakili” dari anggota majelis atas juga sangat 

lemah, mereka diangkat pemerintah (ataupun keturunan, bukan dipilih rakyat). 

Sebaliknya Majelis Atas di Jepang dan Argentina cukup berimbang dengan 

Majelis Bawah , dimana semua anggota Majelis Atas  dipilih rakyat secara 

langsung. Dalam negara dimana anggota majelis atas hanya dipilih  secara tidak 

langsung , misalnya di India dan Jerman (anggota Majelis Atas ditunjuk oleh 

Pemerintah negara bagian yang semua anggota dipilih secara langsung oleh 

pemilih setempat), kekuatan majelis agak terbatas (lemah), meski lebih kuat 

dibandiungkan Inggris dan Kanada.52 

 Oleh karenanya melihat logika demokrasi diatas maka seharusnya sistem 

perwakilan kita menganut strong bicameral, ketika kekusaan DPD dan DPR 

menduduki posisi yang sama kuat. DPD (majelis Atas) seharusnya mempunyai 

otoritas menunda pengesahan suatu rancangan undang-undang, termasuk 

mengubah dan menolaknya juga termasuk inisiatif, memberhentikan Presiden 

dan seterusnya.  

 Namun, dari format kelembagaan DPD pasca amandemen bahwa  

kedudukan DPD sangat lemah terhadap DPR, yang hanya dapat mengajukan dan 

ikut membahas kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

DPD hanya memiliki sebatas kewenangan memberikan pertimbangan 

kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 

                                                 
52

 Kevin Evans , Seputar Sistem Bikameral,  dalam Eko Bambang Subiantoro et.al , 

Mengggas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan, CPPS Paramadina dan Partnership for 

Governance Reform, 2002; Jakarta    
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negara dan rancangan undang-undang yang terbatas hanya berkaitan dengan 

pajak, pendidikan, dan agama, sedangkan di sektor lainnya DPD, tidak 

berwenang memberikan pertimbangan. Pertimbangan itupun tidaklah imperatif 

dipenuhi oleh DPR, karena DPR memepunyai otoritas regulasi Undang-Undang.  

DPD bagai parlemen “anak bawang” dalam hal pengkreasian regulasi karena 

hanya diikut-ikutkan saja, tanpa punya otoritas, menganulir, menunda, 

mengesahkan dan seterusnya menyangkut representasi daerah yang 

disuarakannya. 

 DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

namun limitative mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada DPR terbatas hanya sebagai bahan pertimbangan 

untuk ditindaklanjuti. Otoritas pengelolaan terakhir berada pada DPR, sehingga 

hasil kerja DPD tersebut dapat saja di-null-kan oleh DPR. 

 DPD hanya memiliki energi, ketika DPD secara kelembagaan menjadi cair 

ketika berinterferensi dalam kamar di MPR bersama DPR dalam menjalankan 

tugas dan kewenangan konstitusional MPR. Namun, kedudukan DPD sangatlah 

lemah, padahal logika demokrasi sebagai pilihan langsung oleh rakyat, setidak-

tidaknya punya kewenangan determinasi yang dapat mengimbangi DPR, agar 

tidak terjadi legislative heavy.   

 

C. Sistem Multi Partai 

 Menurut Prof. Bagir Manan paling tidak ada empat agenda reformasi 

dalam rangka revitalisasi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang perlu mendapat perhatian yang salah satunya adalah reformasi 

diarahkan pada usaha pemberdayaan suprastruktur dan infrastruktur politik agar 

benar-benar menjadi wahana perjuangan mewujudkan dan melaksanakan 
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tatanan demokrasi (antara lain yang telah dieselenggarakan adalah pemilihan 

umum yang bebas tahun (1999) serta kebebasan mendirikan partai)53.  

 Di Negara demokrasi partai politik memegang peranan yang penting 

karena partai politik menjadi pilar demokrasi  yang utama yang  berperan 

sebagai penghubung antara pemerintahan Negara (the state) dan warga 

negaranya (the citizen). Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya 

kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang selanjutnya dijalankan 

melalui pelembagaan yang bernama partai politik. Kemudian partai politik saling 

berkompetisi secara sehat untuk memperebutkan kekuasaan pemerintahan 

Negara melalui mekanisme pemilihan umum legislative dan pemilihan presiden 

dan wakil presiden. 

 Dalam sejarahnya, Indonesia telah mempraktekan system kepartaian 

berdasarkan pada system multipartai meski dalam derajat dan kualitas yang 

berbeda. Pada Pemilu 1955 dari 29 partai ada 5 partai besar yang berlaga dalam 

Pemilu yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI dan PSI. Dengan system pemilu proporsional, 

menghasilkan anggota legislative yang imbang antara Jawa dan Luar Jawa. 

Pemilu pada dekade 1950-an 1960-an adalah system multipartai tanpa ada 

pemenang mayoritas54. Namun, di era demokrasi parlementer tersebut telah 

terjadi tingkat kompetisi yang tinggi. Memasuki dekede 1970-an sampai pemilu 

1971, Indonesia masih menganut system multi partai sederhana. Ada 9 partai 

ditambah Golkar yang berlaga dalam Pemilu 1971 dan Golkar menang mutlak 

saat itu sehingga Indonesia memasuki era baru yaitu era orde baru.  

 Pada masa orde baru , system kepartaian masih system multi partai 

sederhana, namun antar partai tidak terjadi persaingan karena Golkar menjadi 

partai hegemoni, yang mengarah pada system partai tunggal (single entry) 

karena Golkar berjuang demi status quo. Pada masa reformasi, Indonesia 

                                                 
53

 Zafrullah Salim, Dampak Sistem Multi Partai Dalam Kehidupan Politik Indonesia., 

http://www.legalitas.org/?q=content/dampak-sistem-multipartai-kehidupan-politik-indonesia, 

diakses tanggal 30 Desember 2009. 
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Lihat Agun Gunanjar Sudarsa, Sistem Multipartai di Indonesia, 

http://www.legalitas.org/?q=content/sistem-multipartai-indonesia, diakses tanggal 30 Desember 

2009. 

http://www.legalitas.org/?q=content/dampak-sistem-multipartai-kehidupan-politik-indonesia
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kembali menerapkan system multipartai. Pasca reformasi sistem demokrasi di 

Indonesia memasuki era baru khususnya dengan munculnya sistem multipartai 

dalam pemilu di Indonesia. Sistem multipartai ini sebagai manifestasi dari adanya 

kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dijamin dalam UUD 

Negara RI 1945. Hal tersebut memang patut dipahami karena selama masa orde 

baru kebebasan berserikat dan berkumpul dikekang. Sehingga ketika reformasi 

memberikan ruang kebebasan, hasrat para politisi untuk mendiirkan partai 

politik tersalurkan. Kebebasan mendirikan partai politik adalah bagian esensial 

dari hak konstitusional yang telah dirumuskan dalam Pasal 28 UUD Negara RI  

Tahun 1945.  

 Pada Pemilu 1999, yang menggunakan system proporsional dengan 

daftar calon tertutup diikuti 48 partai. Dari jumlah tersebut keluar enam partai 

besar pemenang pemilu yakni PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB. Sistem 

kepartaiannya multi partai dan tidak ada pemenang pemilu yang memperoleh 

suara mayoritas. Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Indonesia 

menyelenggarakan pemilu secara langsung yang diikuti oleh 24 partai politik. 

Demikian pula pada tahun 2009 pemilu secara langsung kembali diselenggarakan 

dengan diikuti 34 partai politik. 

 Setelah dua kali dilakukan pemilu secara langsung pasca reformasi 

dengan system multiparatai, Indonesia perlu melakukan evaluasi baik tehadap 

partai-partai politilk maupun terhadap system yang diterapkan. Apakah partai-

partai pasca reformasi telah berperan sebagai pilar demokrasi yang mendorong 

demokrasi kita lebih efektif dan pemerintahan yang stabil atau sebaliknya.  

Menurut Arbi Sanit55, perlu dilakukan penyederhanaan parpol karena selama ini 

parpol belum mampu mengelola masyarakat dengan baik. Sistem multipartai 

telah mengabaikan fungsi lembaga politik dan pemerintahan sebagai pengelola 

masyarakat secara efisien dan efektif. Semakin banyak partai justru tidak lagi 

berfungsi untuk mengintegrasikan bangsanya melainkan "memecah belah" 

                                                 
55Lihat Arbi Sanit: Sistem Multi-Partai Tidak Lagi Efisien, 

http://www.antara.co.id/view/?i=1181647782&c=NAS&s=, diakses tanggal 29 des 2009. 
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masyarakat karena masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. Sistem 

multipartai belum memberikan kontribusi dan intensif bagi efektifitas dan 

produktifitas sistem politik. 

Sistem kepartaian seharusnya mendukung terbentuknya sistem pemerintahan 

yang kuat dan bersih, namun kenyataannya setiap partai lebih mementingkan 

kepentingan masing-masing. Namun menurut J. Kristiadi penyederhanaan sistem 

partai ini belum tentu diperlukan oleh Indonesia. Bangsa Indonesia harus 

memiliki kemauan dan kemampuan untuk membangun sistem kekuasaan yang 

dianggap cocok sebagai sarana mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Bangsa 

yang ingin membangun kekuasaan yang demokratis tetapi tidak mempunyai 

kemampuan mengontrol elit penguasanya, maka penyederhanaan sistem 

kepartaian hanya akan menjerumuskan kita pada tatanan kekuasaan yang lalim 

dan otoriter.   

     Penyederhanaan partai politik saat ini dengan sistem proporsional dapat 

dilakukan dengan mekanisme tersendiri. Penyederhanaan partai politik dalam 

rangka menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang efektif, dalam era 

reformasi ini perundang-undangan menerapkan Electoral Threshold pada Pemilu 

1999 dan 2004, dan terbukti dari 48 partai politik peserta pemilu 1999 berkurang 

menjadi 24 partai politik pada pemilu 2004. Pada Pemilu 1999, Indonesia 

menerapkan electoral threshold sebesar 2% dari suara sah nasional. Peserta 

pemilu yang lolos berdasarkan perolehan suara ada enam partai. Sehingga hanya 

keenam partai yang berhak mengikuti Pemilu 2004 yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PPP, 

PAN, dan PBB. Tetapi dalam prakteknya partai lama yang tidak emmenuhi 

electoral tershold tersebut mengubah namanya atau menambah satu kata di 

belakang nama partai sebelumnya. Artinya, partai yang tidak memenuhi 

electoral threshold tetap ikut pemilu berikutnya dengan karakter partai serta 

pengurus partainya tidak berubah. 

Pemilu 2004 menerpakan angka electoral tershold menjadi 3% dari 

peorlehan suara sah nasional dengan maksud untuk memperketat partai-partai 

yang mengikuti pemilu berikutnya. Dengan threshold 3% partai yang bisa 
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mengiktui pemilu 2009 hanya tujuh partai yaitu Golkar, PDI-P, PKB, PPP, PAN, 

Partai Demokrat dan PKS. Tetapi faktanya di parlemen ada 17 partai. Hal ini yang 

mengurangi keefektifan parlemen dalam bekerja karena lambat. Artinya 

penerapan Electoral Treshold ternyata tidak membuat partai mengerucut dan 

mendukung tata kelola parlemen yang efektif. Oleh karena itu dalam UU No. 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tidak lagi dikenal 

electoral threshold melainkan parliamentary threshold yang artinya adalah 

syarat ambang batas perolehan suara parpol untuk bisa masuk ke parlemen. Jadi, 

setelah hasil jumlah suara masing-maisng partai politik diketahui seluruhnya, lalu 

dibagi dengan jumlah suara secara nasional. Jika suara partai politik itu mencapai 

angka 2,5% dari jumlah suara nasional, maka dia berhak menempatkan wakilnya 

di parlemen tanpa mempermasalahkan berapa jumlah kursi hasil konversi suara 

yang dimiliki partai politik tersebut.  Hal ini akan membuat fungsi-fungsi parpol 

yang dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akan 

berjalan efektif karena sebelum papol itu melakukan fungsi rekrutmen 

(penentuan calon legislative) partai politik pasti akan lebih dulu menjlaankan 

fungsi sosialisasi, fungsi edukasi, fungsi agrerasi dan fungsi kaderisasi. Selain itu 

mereka juga akan berkarya dan mengabdi kepada masyarakat. Disinilah adanya 

hubungan yang sangat signifikan antara UU NO. 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, 

DPD dan DPRD dalam system multipartai di Indonesia. 

 

     

D. Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sistem Presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang 

supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) 

menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang 

secara ideal diformulasikan sebagai “Trias Politica” oleh Montesquieu. Presiden 

dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya 

ditentukan konstitusi.  Konsentrasi kekuasaan ada pada Presiden sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem Presidensial para Menteri adalah 
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pembantu Presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Bentuk MPR sebagai Majelis Permusyawaratan perwakilan dipandang lebih 

sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin 

pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial, 

dan sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara, MPR 

berkedudukan sebagai supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. 

DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai legislative councils atau 

assembly. Presiden menjalankan tugas sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, 

sebagai mandataris MPR. DPR adalah bagian MPR yang menjalankan kekuasaan 

legislatif, sedangkan Presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan 

kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan presiden menyusun Undang-

Undang.  DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem 

parlementer.  

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan konstitusional yang dahulu 

dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak kini dengan pasca amandemen 

maka  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

mendapatkan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari jumlah suara dalam 

pemilihan umum dengan sedikitnya 20 (dua puluh) persen suara di setiap 

provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, 

dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.  

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang 

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden.  
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Presiden juga memiliki kekuasaan legislatif yang limitatif dalam hal 

pembuatan undang-undang yang tidak lagi lebih besar seperti dulu bahwa 

Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan 

persetujuan DPR. Setelah amaandemen Presiden disebutkan Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, artinya kekuasaan utama 

legislatif ada pada DPR sedangkan Presiden hanya dibutuhkan sebatas 

persetujuan bersama. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU 

itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu, disinilah 

kekuasaan kontrol Presiden terhadap suatu UU yang dibuat oleh DPR.  

Jika suatu RUU disetujui bersama antar Presiden dan DPR maka Presiden 

mengesahkan rancangan undang-undang, namun dalam hal RUU yang telah 

disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden, maka dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, rancangan undang-undang 

tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.  

Selain itu, pasca amandemen juga telah membatasi batas periode masa 

jabatan seorang Presiden, seorang Presiden tidak dapat lagi memegang jabatan 

Presiden hingga berkali-kali seperti zaman Soeharto yang berkuasa hingga 

kurang lebih 32 tahun. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 

masa 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 

sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Artinya bahwa  incumbent  Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa 

mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk satu kali 

periode berikutnya. Jika terpilih pada periode kedua dan sudah selesai maka 

sang Presiden/Wakil Presiden (mantan) tidak  boleh lagi ikut berkompetisi untuk 

merebut jabatan tertinggi di kekuasaan eksekutif tersebut. 

 Dalam pasca amandemen juga dikenal mekanisme “impeachment” 

bahwa Presiden dan/wakil presiden dapat diberhentikan di tengah jalan oleh 

parlemen. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
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penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

setelah diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK.  

DPR dapat “mendakwa” seorang Presiden di MK harus mendapatkan 

dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir 

dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota DPR menyetuju untuk mendakwa Presiden/wakil presiden.  

    MK kemudian akan memeriksa, mengadili dan memutus “dakwaan” DPR 

tersebut paling lambat 90 hari. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.  

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR 

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut 

yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui 

oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden 

dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam 

rapat paripurna MPR. 

 Oleh karenanya, meski MK memutuskan  bahwa Presiden dan/atau wakil 

presiden terbukti, namun berhenti atau tidaknya tergantung pada proses politik 

selanjutnya di MPR, tergantung keputusan politik selanjutnya apakah MPK akan 

memberhentikan atau tidak Presiden/wakil presiden yang didakwa tersebut, 

semuanya tergantung proses politik di MPR setelah mendengar penjelasan sang 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karenanya putusan hukum di MK masih 

bisa dianulir oleh proses politik di MPR.  

 Beberapa kekuasaan Presiden lainnya adalah bahwa dengan persetujuan 

DPR, Presiden dapat  menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
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dengan Negara lain dan dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 

dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Presiden juga 

mengangkat duta dan konsul dan dalam hal mengangkat duta dan menerima 

penempatan duta negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. 

 Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden yang tidak sebatas memimpin Departemen 

Pemerintahan tetapi membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

Presiden tidak lagi memiliki prerogatif membentuk bidang kementerian tetapi 

dalam Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur 

dalam undang-undang. UU tentang Kementerian negara tersebut saat ini sedang 

dalam tahapan perampungan Presiden bersama DPR. 

Sistem Presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan 

negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. 

Sehingga para anggota legislatif bisa lebih independen dalam membuat Undang-

Undang karena tidak khawatir dengan jatuh bangunnya pemerintahan. Sistem 

Presidensial mempunyai kelebihan dalam stabilitas pemerintahan, demokrasi 

yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih terbatas.  Adapun kekurangannya, 

kemandekan (deadlock) eksekutif-legislatif, kekakuan temporal, dan 

pemerintahan yang lebih eksklusif.  Secara konstitusional, DPR mempunyai 

peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat 

Undang-Undang dan peranan lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden 

tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih langsung oleh rakyat. DPR 

tak akan mudah melakukan impeachment lagi karena ada lembaga pengadilan 

yakni Mahkamah Konstitusi. Meskipun peranannya telah mengecil, DPR dengan 

kekuatan politik yang menyebar berpotensi untuk terus mengganggu eksekutif.  

Dengan perilaku politik yang tak banyak berubah, DPR masih punya peluang 

untuk mengganjal kebijakan Presiden dalam menentukan alokasi budget, DPR 

masih bisa bermanuver untuk membentuk pansus atau panja, DPR bisa 
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mengajukan Undang-Undang yang mungkin tak sejalan dengan kebijakan 

Presiden.  Di sinilah deadlock bisa terjadi. Konstitusi RI jelas telah menetapkan 

sistem pemerintahan Presidensial.  Pemerintahan Presidensial mengandalkan 

pada individualitas yang mengarah pada citizenship.  Sistem pemerintahan 

Presidensial bertahan pada citizenship yang bisa menghadapi kesewenang-

wenangan kekuasaan dan juga kemampuan DPR untuk memerankan diri 

memformulasikan aturan main dan memastikan janji Presiden berjalan.  

Pemerintahan Presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat 

yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa 

menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres. 

Adapun hal-hal yang harus lebih diperhatikan dalam penyelenggaraan sistem 

pemerintahan Presidential di Indonesia adalah : 

1. Bahwasanya tujuan Negara dapat diwujudkan apabila pembagian 

kekuasaan Negara dilakukan secara berimbang dan saling mengawasi 

(check and balances) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

2. Untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara 

adil dan efektif dalam pembuatan keputusan politik, maka kekuasaan 

legislatif diselenggarakan oleh dua lembaga perwakilan yang memiliki 

kedudukan setara (bicameral) sehingga memberi perasaan keterikatan 

emosional kepada pemerintah. 

3. Untuk menjamin stabilitas dan kapabilitas pemerintahan, maka 

kekuasaan eksekutif diselenggarakan mengikuti bentuk pemerintahan 

presidensial yang berarti Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung 

oleh rakyat. 

4. Revitalisasi lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan 

anggaran daripada pelaksanaan fungsi pengawasan, sedangkan lembaga 

eksekutif akan lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi administrasi 

pemerintahan daripada legislasi dan anggaran. 

5. Dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial pada suatu pihak 

maka kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh dua mahkamah yang 
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secara fungsional dan personil berbeda walaupun dalam sekretariat yang 

sama. Mahkamah Agung menjamin kepastian hukum dan keadilan, 

sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin tertib hukum dalam arti 

mencegah kebuntuan konstitusional, dan menyelesaikan persengketaan 

perundang-undangan. 

6. Demi kesejahteraan warga daerah yang adil dan merata, demokrasi 

pemerintahan lokal, dan demi integrasi nasional, maka daerah otonom 

diberi kewenangan yang sangat luas dalam rangka Negara kesatuan. 

7. Saling mengecek diantara penyelenggara kekuasaan Negara dalam 

bentuk: 

a. Pembuatan Undang-Undang yang memerlukan persetujuan DPR, 

DPD     dan Presiden yang masing-masing memiliki kewenangan 

veto. 

b. Pengawasan dan pendakwaan (impeachment) oleh lembaga 

legislative terhadap Presiden. 

c. Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-

Undang dan produk dibawahnya. 

d. Pemerintah pusat dapat membatalkan keputusan daerah otonom 

bila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tetapi daerah otonom dapat mengajukan gugatan 

terhadap keputusan pusat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. 

e. Pengangkatan Menteri memerlukan pertimbangan DPR. 

8. Kekuasaan Negara yang dibagi secara berimbang dan saling mengecek 

sebagian berasal dari rakyat melalui pemilihan umum, yakni kekuasaan 

legislatif dan ekekutif baik tingkat nasional maupun daerah otonom, dan 

melalui referendum apabila hendak mengadakan perubahan UUD, 

sedangkan sebagian secara tidak langsung melalui kekuasaan legislatif 

dan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 

 Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk keempat 

terbesar di dunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari suku 



96 

 

  

bangsa, etnisitas, anutan agama, maupun dari segi-segi lainnya. Wilayahnyapun 

sangat luas, terdiri atas lebih dari 17.000-an pulau besar dan kecil, dan sebagian 

terbesar terpencil dari kehidupan ramai. Kompleksitas dan keragaman itu sangat 

menentukan peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, 

sehingga tidak dapat dihindari keharusan berkembangnya sistem multi partai 

dalam sistem demokrasi yang hendak dibangun.  Agar peta konfigurasi kekuatan-

kekuatan politik dalam masyarakat tersebut dapat disalurkan dengan sebaik-

baiknya menurut prosedur demokrasi (procedural democracy), berkembang 

keinginan agar sistem pemerintahan yang dibangun adalah sistem parlementer 

ataupun setidak-tidaknya varian dari sistem pemerintahan parlementer. 

 Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sistem parlementer itu pernah 

gagal dipraktekkan dalam sejarah Indonesia modern pada masa lalu, dan karena 

itu membuatnya kurang popular di mata masyarakat, realitas kompleksitas 

keragaman kehidupan bangsa Indonesia seperti tersebut diatas justru 

membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Jika kelemahan sistem 

presidensiil yang diterapkan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang 

cenderung sangat executive heavy sudah dapat diatasi melalui pembaruan 

mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar ini, 

maka ekses-ekses dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan 

presidensiil tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem Presidensiil itu 

justru lebih menjamin stabilitas pemerintahan.  Sistem ini juga dapat 

dipraktekkan dengan tetap menerapkan sistem multi partai yang dapat 

mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang 

dilengkapi dengan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif 

atau kelemahan bawaan dari sistem Presidensiil tersebut. 

 Pertama, dalam sistem Presidensiil ini,  Presiden dan Wakil Presiden 

merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif Negara yang 

tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan 

tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.  

Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan 
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pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan 

Presiden (concentration of power and responsibility upon the president). 

 Kedua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, 

dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab 

langsung kepada rakyat yang memilihnya. 

 Ketiga, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung 

jawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 

pelanggaran hukum dan konstitusi. Dalam hal demikian, Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dapat dituntut pertanggung jawaban oleh Dewan perwakilan Rakyat 

untuk disidangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu sidang 

gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, 

menurut prosedur hukum tata negara, sebelum proses hukumnya (pidana) dapat 

diteruskan untuk diselesaikan menurut prosedur peradilan pidana. 

 Keempat, dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden atau 

Wakil Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam Sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi, hal itu tetap tidak mengubah 

prinsip pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat, dan tidak kepada 

parlemen. 

 Kelima, para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil Presiden. 

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggung 

jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. 

Kedudukannya tidak tergantung kepada Parlemen. Akan tetapi, karena 

pentingnya kedudukan para Men teri itu, maka kewenangan Presiden untuk 

mengangkat dan memberhentikan Menteri tidak boleh bersifat mutlak, tanpa 

kontrol parlemen.  Para Menteri adalah pemimpin pemerintahan dalam 

bidangnya masing-masing. Merekalah yang sesungguhnya merupakan pemimpin 

pemerintahan sehari-hari. Karena itu, para Menteri hendaklah bekerjasama yang 

seerat-eratnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 

Untuk itu, dalam mengangkat Menteri, meskipun tidak mengikat, Presiden harus 
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sungguh-sungguh memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, 

susunan cabinet dan jumlah menteri yang akan diangkat, karena berkaitan 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditetapkan oleh Presiden 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak 

dapat mengangkat dan memberhentikan para Menteri dengan seenaknya. 

 Keenam, untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya 

dalam sistem presidensiil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin 

stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima 

tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. 

Disamping itu, beberapa badan atau lembaga Negara dalam lingkungan cabang 

kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan tugas 

utamanya. Lembaga-lembaga eksekutif yang dimaksudkan adalah Bank Indonesia 

sebagai bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sebagai aparatur 

penegakan hukum, dan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparatur pertahanan 

negara.  

 Meskipun keempat lembaga tersebut berada dalam ranah kekuasaan 

eksekutif, tetapi dalam menjalankan tugas utamanya tidak boleh dipengaruhi 

oleh kepentingan politik pribadi Presiden. Untuk menjamin hal itu, maka 

pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara 

Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian para pejabat tinggi 

pemerintahan tersebut tanpa didahului dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Presiden apabila yang bersangkutan terbukti 

bersalah dan karena itu dihukum berdasarkan vonis pengadilan yang bersifat 

tetap karena melakukan tindak pidana menurut tata cara yang diatur dengan 

Undang-Undang.   
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E. Hubungan Antar Lembaga 

 Amandemen UUD 1945 membuat perubahan yang sangat mendasar 

karena hampir 90% substansi (normative) nya diubah dan secara esensiil telah 

mengubah UUD 194556. Hal ini dapat terlihat dengan dibentuknya beberapa 

Lembaga Negara (baru) atau mengubah esensi Lembaga Negara (lama) dan 

bahkan ada yang dihapuskan. Selain itu, pembagian kewenangan baik antar 

lembaga Negara (baru) dan lembaga Negara (lama) dan menjadi berubah secara 

mendasar. 

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga 

pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara 

saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, 

ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan 

ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.  

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur 

pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau 

wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya 

(Inggris: form, Jerman: vorm) , sedangkan functie adalah gerakan wadah itu 

sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut 

secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya 

fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya 

maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih 

rendah.  

Lembaga-lembaga Negara menurut UUD Negara RI 

Tahun 1945. Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dalam UUD Negara 

                                                 
56

 Hasil-hasil perubahan UUD 1945 berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Apalagi perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 

1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami 

perubahan materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. 
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RI 

1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam 

UUD Negara RI 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah: 57 

1. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD Negara 

RI 

 1945 yang juga diberi judul “Majelis permusyawaratan Rakyat”. Bab III ini 

berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga 

terdiri atas tiga ayat;  

2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD Negara RI 

1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai 

Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;  

3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada 

ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD Negara RI 

1945 itu menegaskan, “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden 

dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”;  

4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V 

UUD Negara RI 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat(1), (2), dan (3);  

5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 

8 ayat (3) UUD Negara RI 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas 

kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan 

dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;  

6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri 

Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 

Negara RI 

1945;  

7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan 

Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut 

                                                 
57

 Jimly Ashhiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945., 
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Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Ketiganya perlu disebut secara 

sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa 

kewenangan konstitusional di antara sesama mereka, atau antara mereka 

dengan menteri lain atau lembaga negara lainnya;  

8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang 

Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, “Presiden membentuk 

suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan 

pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-

undang.29  

9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);  

10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal13 ayat (1);  

11. Pemerintahan Daerah Provinsi30 sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 

ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD Negara RI  

1945;  

12. Gubemur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 

ayat (4) UUD Negara RI 1945;  

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat 3 UUD  Negara RI 1945;  

14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 

ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD Negara RI 

1945;  

15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD  Negara RI 1945;  

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI 1945;  

17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), 

(3), (5), (6) dan ayat (7) UUD Negara RI 1945;  

18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 

18 ayat (4) UUD Negara RI 1945;  
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19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 

ayat (3) UUD  Negara RI 1945;  

20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti 

dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD Negara RI 

Tahun 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang 

khusus dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD Negara RI 1945. 

Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan 

Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan 

mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-

undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang demikian ini perlu 

disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang 

keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara.  

21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD Negara RI 

Tahun 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;  

22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri 

atas Pasal 22C dan Pasal 22 0 ;  

23. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 

Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus 

diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri. Nama “Komisi Pemilihan Umum bukanlah nama yang ditentukan 

oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang;  

24.  Bank sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D, yaitu “Negara 

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. 

Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum 

menentukan nama bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama 

bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank 

Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh 
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undang-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa 

lalu.  

25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIII A 

dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu 

Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat);  

26. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 

24 dan Pasal 24A UUD 1945;  

27. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur kebera-daannya dalam Bab 

IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;  

28. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 

sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam 

Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;  

29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu 

dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 

UUD Negara RI 1945;  

30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI 1945;  

31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD Negara RI 1945;  

32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD  Negara RI 1945;  

33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab 

XII Pasal 30 UUD Negara RI 1945;  

34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti 

kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI 1945 yang berbunyi, “Badan-badan lain 

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

undang-undang”  

Hubungan diantara lembaga-lembaga tersebut diantaranya  sebagai berikut: 

1) MPR dengan DPR, DPD dan Mahkamah Konstitusi 

Keberadaan MPR dalam system perwakilan dipandang sebagai cirri yang 

khas dalam system demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang 
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terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR 

masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena 

keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR 

untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggota 

DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan 

daerah tidak terabaikan. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, 

pemahaman wujud kedaulatan rakyat tercermin dalam tiga cabang 

kekuasaan, yaitu lembaga perwakilan, presiden, dan pemegang 

kekuasaan kehakiman. 

 Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan 

menetapkan UUD, memilih presiden dan/atau wakil presiden dalam hal 

terjadi kekosongan jabatan presiden dan/atau wakil presiden, serta 

kewenangan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden menurut 

UUD. 

 Dalam konteks pelaksanaan kewenangan, meskipun jumlah 

anggota DPD tidak boleh melebihi 1/3 jumlah anggota , peran DPD dalam 

MPR cukup besar, misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri 

oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan presiden yang harus dihadiri 

oleh ¾ anggota MPR, sehingga peran DPD dalam kewenangan tersebut 

merupakan suatu keharusan. 

 Dalam hubungannya dengan DPR, khususnya mengenai 

penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk 

memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, proses tersebut 

hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR (setelah ada 

keputusan Mahkamah Konstitusi) yang diajukan kepada MPR. 

 Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa 

salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
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UUD. Karena kedudukannya sebagai lembaga negara sehingga apabila 

MPR bersengketa dengan lembaga negara lain yang sama-sama memiliki 

kewenangan yang ditentukan oleh UUD, konflik tersebut harus 

diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 

2) DPR dengan Presiden, DPD, dan MK 

Berdasarkan UUD 1945, kini dewan perwakilan terdiri dari DPR dan DPD. 

Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya, 

DPR untuk mewakili rakyat secara generik, sedangkan DPD untuk 

mewakili daerah. 

 Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan 

membentuk Undang-Undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR 

sebagai pemegang kekuasaan legislative, pada Pasal 20 ayat (5) 

ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan 

oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, sah 

menjadi UU dan wajib diundangkan. 

 Dalam hubungan dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal 

ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, DPD 

memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil 

pengawasan pelaksanaan UU tertentu kepada DPR. 

 Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi terdapat 

hubungan tata kerja, yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk 

memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. 

Disamping itu, terdapat hubungan tata kerja lain, misalnya dalam hal 

apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses pengajuan 

calon hakim konstitusi, serta proses pengajuan pendapat DPR yang 

menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK. 
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3) DPD dengan DPR, BPK, dan MK 

Tugas dan wewenang DPD yang berkaitan dengan DPR adalah 

dalam hal mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU 

tertentu bersama dengan DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama 

dengan DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, 

dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR atas RUU tertentu, 

dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada 

DPR. Dalam kaitan itu, DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili 

daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut adalah dengan 

mengedepankan kepentingan daerah. 

Dalam hubungannya dengan BPK, DPD berdasarkan ketentuan UUD 

menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan pada 

saat pemilihan anggota BPK. 

Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil 

laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas 

dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan 

keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, 

laporan BPK akan dijadikan sebagai  bahan tindak lanjut untuk 

mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. 

Dalam kaitannya dengan MK terdapat hubungan tata kerja terkait 

dengan kewenangan MK dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga 

negara lainnya. 

4) MA dengan lembaga negara lainnya 

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan 

puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan 
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MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus 

bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam 

hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan tiga orang 

hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah 

Konstitusi. 

Di antara lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD Negara 

RI Tahun 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer 

(primary constitutional organs), dan ada pula yang merupakan organ pendukung 

atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan di antara 

keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah 

(domain) yaitu : 

a. Kekuasaan Eksekutif atau Pelaksana;  

Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada presiden 

dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. 

b. Kekuasaan Legislatif atau Fungsi Pengawasan; 

Dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ 

atau lembaga, yaitu (i). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (ii). Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), (iii). Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), dan 

(iv). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

c. Kekuasaan Yudikatif atau Fungsi Kekuasaan Kehakiman. 

 Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau 

pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial 

sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. 

Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (auxiliary) terhadap 

cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak 

hukum (the enforcer of the rule of law), tetapi merupakan lembaga penegak 

etika kehakiman (the enforcer of the rule of judicial ethics). 
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 Ada tiga lembaga dalam cabang kekuasaan judicial sebagaimana tersebut 

diatas, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, 

yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi, 

dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja 

hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk 

lembaga tersendiri yang bemama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat 

independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun 

Mahkamah Agung, dan karena itu kedudukannya bersifat independen dan 

tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap 

bersifat penunjang (auxiliary) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial 

ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai 

kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. 

 Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan 

kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan 

dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, pencantuman ketentuan tentang 

kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan 

untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada 

Kejaksaan Agung. Dalam setiap negara hukum yang demokratis, lembaga 

kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki constitutional importance yang 

serupa sebagai lembaga penegak hukum. Di pihak lain, pencantuman 

ketentuan mengenai kepolisian negara itu dalam UUD 1945, juga tidak dapat 

ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu menjadi 

lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan lembaga-

lembaga tinggi negara lainnya, seperti presiden, Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Artinya, hal disebut 

atau tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan sesuatu lembaga dalam 

undang-undang dasar tidak serta merta menentukan hirarki kedudukan 

lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik 
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Indonesia berdasarkan UUD 1945.58 

Dengan demikian, dari segi keutamaan kedudukan dan fungsinya, lembaga 

(tinggi) negara yang dapat dikatakan bersifat pokok atau utama adalah: 

1. Presiden; 

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); 

3. DPD (Dewan Perwakilan Daerah); 

4. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); 

5. MK (Mahkamah Konstitusi); 

6. MA (Mahkamah Agung); dan 

7.BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). 

Lembaga – lembaga  tersebut di atas dapat disebut sebagai lembaga tinggi 

negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang lainnya bersifat 

menunjang (auxiliary). Oleh karena itu, seyogyanya tata urutan protokoler 

ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat-sifat 

keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan 

tersebut. 

 Oleh sebab itu, seperti hubungan antara KY dengan MA, maka faktor 

fungsi keutamaan atau fungsi penunjang menjadi penentu yang pokok. Mes-

kipun posisinya bersifat independen terhadap MA, tetapi KY tetap tidak 

dipandang sederajat sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan 

protokolemya tetap berbeda dengan MA. Demikian juga Komisi Pengawas 

Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat disederajatkan secara 

struktural dengan organisasi POLRI dan Kejaksaan Agung, meskipun komisi-

komisi pengawas itu bersifat independen dan atas dasar itu kedudukannya 

secara fungsional dipandang sederajat. Yang dapat disebut sebagai lembaga 

tinggi negara yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang 

mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislature, 

executive, dan judiciary.59 

                                                 
58

 Jimly ashiddiqie., ibid. 

 
59

 Ibid. 
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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara 

seperti Komisi Yudisial (KY), TNI, POLRI, Menteri Negara, Dewan 

Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan 

kewenangannya dalam UUD 1945 seperti Presiden/Wapres, DPR, MPR, MK, 

dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga tersebut bersifat 

auxiliary atau memang berada dalam satu ranah cabang kekuasaan. 

Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat dengan MA dan MK, maka 

kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa kewenangan KY itu seperti halnya 

kewenangan MA dan MK ditentukan dalam UUD NegaraRI 1945. Karena, 

kewenangan TNI dan POLRI juga ditentukan dalam Pasal 30 UUD  Negara RI 

Tahun 1945. Namun, tidak dengan begitu, kedudukan struktural TNI dan 

POLRI dapat disejajarkan dengan tujuh lembaga negara yang sudah diuraikan 

di atas. TNI dan POLRI tetap tidak dapat disejajarkan strukturnya dengan 

presiden dan wakil presiden, meskipun kewenangan TNI dan POLRI 

ditentukan tegas dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 

 Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya, 

meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai kelembagaannya tidak 

diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi kedudukannya tidak dapat 

dikatakan berada di bawah POLRI dan TNI hanya karena kewenangan kedua 

lembaga terakhir ini diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Kejaksaan 

Agung dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak ditentukan kewe-

nangannya dalam UUD, melainkan hanya ditentukan oleh undang-undang. 

Tetapi kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan 

lebih rendah daripada TNI dan POLRI. Oleh sebab itu, sumber normatif 

kewenangan lembaga-lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status 

hukumnya dalam hirarkis susunan antara lembaga negara.  
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Prinsip-Prinsip Hubungan Antar Lembaga Negara 

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang bersifat mendasar 

mengakibatkan perubahan kelembagaan negara. Hal ini tidak saja karena 

adanya perubahan terhadap butir-butir ketentuan yang mengatur tentang 

kelembagaan negara, tetapi juga karena perubahan paradigma hukum dan 

ketatanegaraan. Beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan 

hubungan antar lembaga negara diantaranya adalah Supremasi Konstitusi, 

Sistem Presidentil, serta Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances.  

1. Supremasi Konstitusi 

      Salah satu perubahan mendasar dalam UUD Negara RI Tahun 

1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi 

dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan 

Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di 

atas lembaga-lembaga tinggi negara. 

   Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 

1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan 

kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh 

organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya 

berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Jika berdasarkan ketentuan Pasal 

1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum perubahan kedaulatan 

dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada 

lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 

1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 kedaulatan tetap berada di tangan 

rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional 

(distributed functionally) kepada organ-organ konstitusional.  

   Konsekuensinya, setelah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 

tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. 

Lembaga-Iembaga negara yang merupakan organ konstitusional 
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kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, tetapi sejajar 

dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing 

berdasarkan UUD Negara RI 1945.  

2. Sistem Presidentil 

Sebelum adanya Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, sistem 

pemerintahan yang dianut tidak sepenuhnya sistem presidentil. Jika dilihat 

hubungan antara DPR sebagai parlemen dengan Presiden yang sejajar 

(neben), serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan (fix term) 

memang menunjukkan ciri sistem presidentil. Namun jika dilihat dari 

keberadaan MPR yang memilih, memberikan mandat, dan dapat 

memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem 

parlementer. Presiden adalah mandataris MPR dan sebagai konsekuensinya 

Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan 

Presiden. 

Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 

terkait Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah “sepakat untuk 

mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus 

menyempumakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem 

presidensiil).  Penyempurnaan dilakukan dengan perubahan ketentuan UUD 

Negara RI Tahun 1945 terkait sistem kelembagaan. Perubahan mendasar 

pertama adalah perubahan kedudukan MPR yang mengakibatkan 

kedudukan MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, 

sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Perubahan selanjutnya untuk 

menyempurnakan sistem presidentil adalah menyeimbangkan legitimasi 

dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal ini 

terutama antara DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan dengan pengaturan 

mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara 

langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD Negara RI Tahun 
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1945. Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh 

rakyat, maka memiliki legitimasi kuat dan tidak dapat dengan mudah 

diberhentikan kecuali karena melakukan tindakan pelanggaran hukum.  

Proses usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak 

lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan 

mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran 

hukum, maka proses hukum melalui Mahkamah1 Konstitusi harus dilalui. Di 

sisi yang lain, kekuasaan Presiden membuat Undang-Undang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum 

Perubahan, diganti dengan hak mengusulkan rancangan undang-undang 

dan diserahkan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) 

UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu juga ditegaskan Presiden tidak dapat 

membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C UUD Negara RI 

Tahun 1945.  

3. Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances 

Sebelum perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, sistem kelembagaan 

yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (separation of power) tetapi 

sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (distribution of power). 

Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 

(eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang 

atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR sebagai co-legislator-

nya. Sedangkan, masalah kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam UUD 

Negara RI Tahun 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang 

Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang 

yang semula dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan 

hasil Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal 20 ayat (1), maka yang disebut sebagai lembaga legislatif (utama) 



114 

 

  

adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden. Walaupun 

dalam proses pembuatan suatu undang-undang dibutuhkan persetujuan 

Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai co-legislator 

sama seperti DPD untuk materi undang-undang tertentu, bukan sebagai 

legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 

1945. 

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, 

kekuasaan legislatif oleh DPR (dan dalam hal tertentu DPD sebagai co-

legislator), dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK 

merupakan perwujudan sistem checks and balances. Sistem checks and 

balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang 

dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga 

pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan 

antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu 

ada peran lembaga lain. 

Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, 

walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh 

DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-

legislator, yaitu Presiden dan DPD (untuk rancangan undang-undang 

tertentu). Bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah 

mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan 

dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat oleh MK jika dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI 

Tahun 1945. 

Di sisi lain, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya 

mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan 

setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat 
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perencanaan pembangunan dan alokasi anggarannya. Bahkan kedudukan 

DPR dalam hal ini cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara 

khusus selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur 

pada Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945. Namun demikian kekuasaan 

DPR juga terbatas, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dan atau Wakil 

Presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum. Usulan DPR tersebut 

harus melalui forum hukum di MK sebelum dapat diajukan ke MPR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

  

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan bagian integral dan 

konsekuensi logis dari tuntutan reformasi yang mengalir begitu saja tanpa 

grand design yang jelas bersamaan dengan reformasi di segala bidang 

yang dimulai pada pertengahan Mei 1998 setelah lengsernya Soeharto 

dari tampuk kekuasaan yang digenggamnya selama lebih dari 3 dekade. 

2. Gagasan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 mendapat respon positif 

dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pejabat publik, MPR dalam 

Sidang Istimewa Tahun 1998 dan pemerintah sendiri, dengan tujuan 

utama menyempurnakan aturan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan 

kenegaraan yang demokratis, berdasarkan hukum, menjamin dan 

melindungi hak asasi manusia , menegaskan pemisahan kekuasaan antar 

cabang-cabang kekuasaan Negara dengan system check and balances. 

3. Dalam kurun waktu 1999-2002, MPR telah empat kali melakukan 

perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Perubahan tersebut 

membawa implikasi kepada prinsip penyelenggaraan Negara yaitu : 

a. Mempertegas supremasi hukum; 

b. Penataan sistem hukum nasional; 

c. Penegakan hukum dan HAM; 

d. Peningkatan kapasitas profesional hukum; dan 

e. Penyempurnaan infrastruktur kode etik profesi. 

4. Implikasi perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 terhadap demokrasi di 

Indonesia mencakup : 

a. penegasan demokrasi kontitusional; 
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b. reformasi sistem perwakilan; 

 c. sistem multipartai; 

 d. sistem pemerintahan presidensial; dan 

 e. reformasi hubungan antar lembaga. 

5. Permasalahan yang masih dihadapi pasca perubahan UUD Negara RI 

Tahun 1945 pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

a. Supremasi hokum yang dicita-citakan belum menjadi realitas dalam 

kehidupan demokrasi, karena dalam praktek hukum tunduk kepada 

kepentingan politik yang berdampak kepada lemahnya dan tidak 

konsistennya penegakan hukum. 

b. Meskipun UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan sistem 

pemerintahan presidensial, namun dalam praktek penyelenggaraan 

Negara cenderung legislative heavy, karena kepemimpinan eksekutif 

hasil pemilu yang tidak memperoleh dukungan mayoritas suara di DPR 

gamang dalam mengambil keputusan politik yang penting untuk 

tegaknya demokrasi, hukum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat. 

c. Sistem check and balances antar cabang-cabang kekuasaan Negara 

belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam konstitusi, 

sehingga ada lembaga Negara yang cenderung semakin dominan 

peranannya dan di lain pihak ada lembaga Negara yang semakin 

marginal peranannya. 

d. Sistem multipartai membuka peluang bertambah banyaknya jumlah 

partai politik, tetapi tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas partai 

politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik, seleksi dan 

rekruitmen kader kepemimpinan, artikulasi dan agregasi aspirasi 

rakyat dan fungsi integrative masyarakat majemuk.   

e. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 belum mampu mengubah 

perilaku budaya politik dan budaya demokrasi menjadi lebih santun, 

jujur, aspiratif, terbuka, responsive dan akuntabel. 
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B. Rekomendasi 

1. Pemerintah agar membentuk Panitia Persiapan Perubahan kelima UUD 

Negara RI Tahun 1945 dengan tugas pokok : 

a. Menyusun grand design perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 

yang komprehensif dan visioner mengacu kepada prinsip 

penyelenggaraan Negara sebagaimana termaktub dalam 

pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945; 

b. Menghimpun aspirasi berbagai kalangan masyarakat untuk bahan 

penyusunan naskah perubahan UUD; 

c. Melakukan kajian akademik; 

d. Menyusun naskah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945; 

e. Melaporkan hasil-hasil kerjanya kepada Presiden. 

2. Menata kembali prinsip check and balances antar lembaga-lembaga 

kenegaraan dalam rangka memperkokoh penyelenggaraan Negara yang 

demokratis dan berdasarkan hukum. Penataan kembali system 

kelembagaan Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

3. Menata kembali sistem kepartaian yang kompatibel dengan sistem 

pemerintahan. 

4. Pemerintah agar lebih serius melakukan reformasi di bidang hukum 

secara komprehensif termasuk memberantas korupsi dan mafia hukum 

untuk mengembalikan wibawa hukum dan mewujudkan kepastian dan 

keadilan hukum. 
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