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PENDAHULUAN 

 
 

 

A.   Latar Belakang 

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan landasan dalam 

penyelenggaraan suatu negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi suatu negara dapat 

berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis lazim disebut Undang-

Undang dasar. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai 

dan norma hukum dasar yang tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi 

ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk dalam 

pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitusionnel) suatu negara.  

Ketentuan konstitusi merupakan sendi-sendi ketatanegaraan yang paling 

utama, yang melandasi sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial 

dan budaya suatu negara. Konstutisi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi 

keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak 

dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil dari penyesuaian dan 

penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan 

dengan keinginan hati nurani rakyat.   

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi, ditetapkan oleh para 

pendiri Negara Republik Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 

Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek 

pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan 

menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945, telah 

menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut 

konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, 

upaya memahami suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang menjadi latar 

belakang  perumusan yuridis dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu 

keniscayaan.   
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Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipahami hanya melalui tekstual 

saja. Untuk dapat memahami sungguh-sungguh, harus mengerti latar belakang 

filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-yuridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang 

mempengaruhi perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.  

Kerangka pemikiran (frame of reference), medan pengalaman (field of 

experience) dan muatan kepentingan yang  berbeda  dapat  dipengaruhi oleh kondisi-

kondisi kehidupan setiap kurun waktu dalam sejarah ketatanegaraan. Bahkan proses 

pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terus 

berkembang dalam praktik ketatanegaraan dikemudian hari. Oleh karena itu, 

penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di masa lalu, masa kini, dan di 

masa yang akan datang memerlukan rujukan standar yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Undang-Undang Dasar 

1945 tidak menjadi alat kekuasaan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak 

manapun juga.   

Sebelum dilakukan perubahan, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai sumber hukum tertinggi memiliki sifat yang elastis karena hanya memuat 

hal-hal pokok yang pengaturan lebih terincinya diserahkan kepada Undang-Undang 

dengan mengedepankan semangat penyelenggaraan negara dan para pemimpin 

pemerintahan yang baik dalam praktiknya. Akibatnya, sifat Undang-Undang Dasar 

1945 yang elastis tersebut, dalam praktik menimbulkan berbagai penafsiran terhadap 

rumusan pasal-pasal yang dimuatnya. Pengutamaan semangat para penyelenggara 

negara dan para pemimpin pemerintahan ternyata belum cukup karena tidak 

didukung dengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan 

yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi 

manusia, dan otonomi daerah. Hal tersebut penting, karena membuka peluang untuk 

berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945.       

Berkenaan dengan hal tersebut, dan sejalan dengan tuntutan reformasi untuk 

mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang didengungkan sejak pertengahan Tahun 

1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang-sidangnya pada 
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Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 telah melakukan perubahan terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu rangkaian perubahan yang sistematis, 

holistik, dan komprehensif.  

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-

Undang Dasar 1945, antara lain sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu 

pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR RI yang sepenuhnya melaksanakan 

kedaulatan rakyat. Hal tersebut berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi 

dan mengimbangi (check and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan. 

Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang 

menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki 

hubungan dengan rakyat.  

2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada 

pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut oleh Undang-

Undang Dasar 1945 adalah domina eksekutif (executive heavy), yaitu kekuasaan 

yang dominant berada di tangan Presiden. Pada diri Presiden terpusat kekuasaan 

menjalankan pemerintaan (chief executive) yang dilengkapi dengan berbagai hak 

konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif dan kekuasaan legislative karena 

memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas dalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa ―Presiden ialah 

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis‖. Dua cabang 

kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga 

negara yang berbeda, tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang 

menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi 

(check and balances) dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang 

otoriter. 

3. Undang-Undang Dasar 1945, mengandung pasal-pasal yang ―luwes‖ sehingga 

dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multi tafsir). 

4. Undang-Undang Dasar 1945, terlalu banyak memberikan kewenangan kepada 

kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang. 
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5. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara 

belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang 

kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan 

hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang 

berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, MPR merumuskan tujuan dilakukannya 

perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. yaitu: 

1. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan 

nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan 

rakyat serta memperluas partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan tujuan negara 

agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 

3. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi 

manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia. 

4. menyempurnakan aturan dasar penyelengaraan negara secara demokratis dan 

modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling 

mengawasi dan saling mengimbangi (check and balances) yang lebih ketat dan 

transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk 

mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. 

5. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban 

negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera. 

6. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara 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 dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan 

negara Indonesia. 
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Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan MPR guna 

menyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman 

utama dalam mengisi tuntutan reformasi dan memandu arah perjalanan bangsa dan 

negara pada masa yang akan datang, dengan harapan dapat berlaku untuk jangka 

waktu ke depan yang cukup panjang. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 

1945 juga dimaksudkan untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa dan negara agar 

tetap mengacu pada cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mewujudkan konstitusi 

Indonesia yang memungkinkan terlaksana penyelenggaraan negara yang modern dan 

demokratis. Semangat yang diemban dalam perubahan tersebut, adalah supremasi 

hukum, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan dan 

kekuasaan antarcabang kekuasaan negara secara lebih tegas, penguatan sistem checks 

and balances antarcabang kekuasaan, penguatan  perlindungan dan penjaminan hak 

asasi manusia, dan pengaturan hal-hal yang mendasar di berbagai bidang kehidupan. 

Secara rinci, beberapa penyempurnaan aturan dasar tersebut antara lain tentang 

kedaulatan rakyat, negara hukum, otonomi daerah, hak asasi manusia, pemilu, 

wilayah negara, pertahanan dan keamanan, serta struktur sistem kelembagaan negara 

termasuk pembentukan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Dewan Penasehat Presiden (DPP) 

serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur menjadi bab tersendiri dan 

pengaturan bank sentral. 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan untuk menyempurnakan 

Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan untuk mengganti Undang-Undang Dasar 

1945. Oleh karena itu jenis perubahan tersebut adalah mengubah, membuat rumusan 

baru, menghapus atau menghilangkan, serta memindahkan tempat pasal atau ayat 

sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Perubahan Undang-Undang Dasar 

1945 dilakukan berdasarkan lima kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; tetap mempertahankan negara kesatuan 

Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; meniadakan 
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Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945; hal-hal yang normatif dalam Penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 di masukkan ke dalam pasal-pasal; serta melakukan 

perubahan dengan cara addendum.   

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR RI secara 

bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, harus dipahami bahwa 

perubahan tersebut merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Perubahan 

dilakuan secara bertahap dengan mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh 

semua fraksi MPR RI, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal-pasal yang 

lebih sulit memperoleh kesepakatan. Dengan demikian, wajar jika kemudian dalam 

sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, diketahui bahwa hanya terdapat satu 

materi yang putusannya diambil berdasarkan pemungutan suara (voting), yaitu 

mengenai susunan Keanggotaan MPR RI, selebihnya disetujui secara aklamasi. 

Naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan kesepakatan MPR  

mengenai cara penulisan dengan sistem addendum adalah naskah asli tetap dibiarkan 

utuh, sementara naskah perubahan diletakkan setelah naskah asli. Dengan demikian, 

naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 adalah naskah yang terdiri dari lima 

bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli); Perubahan Pertama Undang-

Undang Dasar 1945; Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; Perubahan 

Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 

1945. Selain itu, MPR RI juga menyepakati bahwa penyebutan resmi Undang-

Undang Dasar 1945 diubah menjadi ―Undang-Undang  Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945‖. Penyebutan itu  sudah mencakup keseluruhan naskah resmi 

Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak perlu menyebut perubahan pertama, 

perubahan kedua, perubahan ketiga atau perubahan keempat. Setelah perubahan, 

ketentuan dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

berubah dari berjumlah 71 butir ketentuan menjadi 199 butir ketentuan.  

Setelah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 diubah, sistem 

ketatanegaraan Indonesia pun telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. 

Perubahan-perubahan itu juga membawa perubahan struktur ketatanegaraan, serta 

berimplikasi terhadap mekanisme pemerintahan negara, karena perubahan konstitusi 
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pada suatu negara berarti peralihan dari tertib ketatanegaraan yang lama kepada tertib 

ketatanegaraan yang baru. 

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi), yakni 

pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah rakyat. Dalam sistem 

konstitusional  Undang-Undang Dasar,  pelaksanaan kedudukan rakyat disalurkan 

dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum 

dan konstitusi (constitutional democracy). Karena itu negara Republik Indonesia 

disebut sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum. 

Kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung dilakukan melalui pemilu 

untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih presiden. Sistem 

perwakilan diwujudkan dalam cabang tiga kekuasaan yang tercermin dalam MPR 

yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD; Presiden dan Wakil 

Presiden; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan 

MK. 

Prinsip kedaulatan setelah perubahan tidak lagi diwujudkan hanya dalam 

MPR,  tetapi dibagi-bagikan secara  horizontal  dengan  cara membedakan 

(distriction of power) menjadi kekuasaan fungsi lembaga negara  yang  sederajat  dan  

saling  mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip ―checks and balances”. 

Untuk melengkapi tugas pengawasan, di samping lembaga legislatif, dibentuk BPK. 

Dengan prinsip tersebut, maka  kekuasaan negara dapat diatur, diawasi dan bahkan 

dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga terhindari penyalahgunaan kekuasaan. 

Adapun dilakukannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh 

rakyat akan memperkuat diterapkannya sistem presidential. Secara politik presiden 

tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada MPR atau lembaga parlemen, 

melainkan bertanggung jawab langsung  kepada rakyat yang memilihnya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, di samping lembaga Negara seperti 

tersebut di atas, dilakukan penataan kelembagaan negara/organ atau  badan-badan 

negara yang bersifat independen seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), 

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Bank Indonesia (BI). Bahkan muncul 

lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), 
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Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi  Ombudsman, Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU), KPKPN, KPK, KKR, dan lain-lain. Organ-organ 

tersebut, ada yang  disebut  secara eksplisit namanya di dalam UUD 1945, dan ada 

pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya saja. Ada pula lembaga atau organ 

yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsinya atau kewenangannya akan 

diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Lembaga yang secara eksplisit disebut 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada 34 

lembaga. Namun  demikian perubahan yang telah dilakukan terhadap Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari perubahan pertama 

hingga keempat dan sampai pada kajian ulang yang dilakukan oleh Komisi 

Konstitusi, di samping berimplikasi luas terhadap kehidupan ketatanegaraan 

Republik Indonesia termasuk sistem hukum nasional itu sendiri, juga menimbulkan 

banyak kritik dan ketidakpuasan banyak pihak. Kritik yang dimaksud antara lain 

adanya kenyataan berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan khususnya Pasal 8 ayat (2) dan 

(3) dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden atau keduanya) dan Pasal 3 ayat (3), 

Pasal 7A dan 7B. Hal tersebut menunjukkan MPR merupakan lembaga Negara yang 

berdiri sendiri di samping  DPR dan DPD, sehingga Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 memperkenalkan sistem parlemen trikameral 

(trikameralisme). 

Keberatan lain terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 adalah kecilnya kewenangan dari DPD yang kemudian melahirkan 

istilah plesetan akronim dari DPD sebagai Dewan Pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat, karena berdasarkan Pasal 22D hanya mempunyai kewenangan antara lain: 

dapat ikut mengajukan Rancangan Undang-Undang tertentu dan memberikan 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang 

Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang tertentu. 

Masalah kewenangan MK sebagai ―the guardian of the Indonesian Constitution”  

yang dapat memutuskan secara final dan mengikat terhadap Undang-Undang yang 

telah dihasilkan secara ―susah‖ oleh DPR bersama Presiden.  
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B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah menganalisis dan mengevaluasi secara 

komprehensif struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca perubahan Undang-

Undang Dasar 1945, serta implikasi yang ditimbulkannya. Sedangkan tujuan yang 

akan dicapai adalah adanya review yang mendalam dan rekomendasi tentang bentuk 

ideal struktur  ketatanegaraan Republik Indonesia untuk masa yang akan datang 

sebagai koreksi dari yang sekarang ada dan berlaku. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan penulisan ini adalah pada prinsip-prinsip 

penyelenggaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

D. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam analisis dan evaluasi hukum tentang 

Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Sistem  Ketatanegaraan Negara Republik 

Indonesia Sesudah Tahun 2002 ini adalah studi kepustakaan terhadap data-data 

sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum, kemudian menganalisisnya  secara  

deskriptif,  bila  diperlukan akan dilakukan studi komparatif terhadap sistem 

ketatanegaraan Negara lain. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I  :   Pendahuluan 

Bab II  :  Tinjauan Filosofis 

Bab III  :  Tinjauan Yuridis dan Historis 

Bab IV  :  Tinjauan  Sosiologis 

Bab V             :  Analisis dan Evaluasi 

A. Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945 

(perubahan keempat) 

B. Perubahan UUD 1945 ditinjau dari Tekhnik Perundang-

undangan. 

 

Bab VI :  Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 
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F. Jadual Kegiatan 

Kegiatan analisis dan evaluasi ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2006. 

Perinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Januari – Maret, masa persiapan penyusunan proposal 

2. April – Juni, memulai rapat-rapat tim 

3. Juli – Agustus, rapat-rapat lanjutan, pembagian tugas 

4. September – Oktober, pembahasan, diskusi 

5. Nopember, Pemantapan hasil kerja tim 

6. Desember, Penyerahan laporan akhir tim. 

 

G. Personalia Tim 

Ketua  : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, SH..MH 

Sekretaris : Drs. Sularto, SH 

Anggota : 1.  Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH. 

     2.  Prof. Dr. Maria Farida, SH.MH 

     3.  Dr. Muhammad Isnaeni Ramdhan, SH.MH 

     4.  Sri Hariningsih, SH, M.H. 

     5.  Achfadz, SH 

     6.  Yunan Hilmy, SH.MH 

     7.  Suharsih, SE 

     8.  Giyanto, SH 

Asisten : 1.   Wiwin Mardiyani, SE 

    2.  Elly Supriyanti, S.Sos 

Pengetik : 1.   Tukimin 

2. Darti 
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BAB  II 

TINJAUAN FILOSOFIS 
 

 

 

Alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa ―sesungguhnya 

kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan‖ 

dilatar belakangi oleh falsafah, bahwa semua bangsa di muka bumi ini berhak untuk merdeka 

dan tidak boleh : 

a. dijajah oleh bangsa lain; 

b. dibatasi keinginannya untuk maju; 

c. dibatasi kebutuhan hidupnya; dan 

d. dicegah untuk bahagia 

 

Oleh sebab penjajahan merupakan perbudakan bangsa yang satu oleh bangsa yang lain, 

yang bertentangan dengan hak-hak dasar (grondrechten) atau hak-hak alamiah (natuurrechten) 

atau hak-hak asasi manusia, manusia, yang mengakui bahwa semua dan setiap manusia, 

sebagai mahluk ciptaan Tuhan mempunyai kebutuhan hidup, keinginan untuk maju dan 

semakin bahagia, yang sama. Karena itu, dianggap bahwa setiap manusia harus diakui dan 

dihormati sejumlah hak-hak dasar atau Hak Asasi Manusia, yang mengakui bahwa tidak 

seorangpun boleh diperbudak, sehingga perbudakan harus dihapuskan dari muka bumi. 

Ada empat nilai filsafat yang dianggap sebagai kebenaran dalam alinea pertama, yaitu 

nilai (1) persamaan derajat antara semua bangsa (nation) di dunia dan (2) asas peri-

kemanusiaan (humanity), nilai (3) peri-keadilan (justice) yang didasarkan pada (4) nilai ke 

Tuhanan Yang Maha Esa, yaitu keyakinan bahwa sepandai-pandainya manusia, tidak selalu 

dan semua hal akan mampu dikerjakannya, tanpa ridho Tuhan Yang Maha Esa. 
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Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 bertolak pada ―Hak segala bangsa untuk 

merdeka” yang sekaligus mengutarakan latar belakang terbentuknya bangsa dan perjuangan 

bangsa Indonesia. 

Dalam alinea kedua, yang berbunyi : 

 

― Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia  

dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan 

Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur‖. 

Dijelaskan, bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai : 

1. Setelah rakyat Indonesia secara gigih memperjuangkan kemerdekaan itu, 

sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945  (saat UUD 1945 diterima sebagai konstitusi 

Negara Republik Indonesia) 

2. Rakyat Indonesia dengan selamat sentosa melalui Proklamasi Kemerdekan telah 

sampai ke depan pintu gerbang kehidupan sebagai bangsa Indonesia 

3. Bahwa tujuan hidup berbangsa itu adalah agar bangsa Indonesia tetap merdeka, 

bersatu, berdaulat, dan semakin adil dan makmur. 

4. Bahwa rakyat Indonesia tidak menerima‖jadi‖ segala sesuatu yang diidam-idamkan, 

tetapi rakyat Indonesia sendiri dari masa ke masa, dari generasi ke generasi masih 

harus membangun Negara dan bangsanya, karena perjuangan kita baru membawa 

bangsa kita ke ―pintu gerbang‖ kemerdekaan bangsa dan Negara, jadi belum merdeka 

sepenuhnya secara instant dan mendadak 

5. Bahwa pembangunan kehidupan berbangsa satu dalam negeri Republik Indonesia 

merupakan suatu proses yang mungkin saja akan berlangsung selama beratus-ratus 

tahun, seperti misalnya Inggris, yang kini sudah berusia hampir 1000 tahun. 

 

Di dalam alinea ini ternyata diungkapkan fakta, bahwa  : 

a. bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa lain sehingga sangat tertinggal dengan bangsa 

lain; 

b. bangsa Indonesia telah lama berjuang untuk memerdekakan diri dari penjajahan; 
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c. bahwa pada saat itu (18 Agustus 1945) rakyat Indonesia berbahagia, karena perjuangan 

kemerdekaan itu telah mengantarkan kita ke ―depan pintu gerbang Negara Indonesia‖; 

d. bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang modern dan berdasarkan 

Konstitusi/UUD 1945. 

 

Tetapi di samping itu alinea kedua Pembukaan UUD 1945 juga menyebut asas atau prinsip 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.   

 

Dalam alinea ketiga berbunyi, bahwa : 

― Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, 

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya‖. 

Yang sangat penting dalam alinea ketiga ini ialah filsafat, bahwa rakyat Indonesia merasakan 

bahwa asalkan perjuangan bangsa didorong atau didasarkan kepada keinginan yang luhur 

(dalam hal ini supaya dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas),  maka Allah yang Maha 

Kuasa akan meridhoi dan memberkati setiap keinginan luhur kita. 

Di samping itu dalam alinea ketiga ini tercetus pernyataan, bahwa rakyat Indonesia 

berterimakasih kepada Allah yang Maha Kuasa karena kemerdekaan yang dicapai dan 

dinyatakan/diproklamasikan oleh bangsa Indonesia itu hanya dapat terjadi berkat rahmat Allah 

yang Maha Kuasa. Jelas tampak dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 sifat religius dan 

pengakuan bangsa Indonesia atas satu Tuhan yang Maha Esa, dan bahwa cita-cita kehidupan 

berbangsa kita hanya dapat tercapai apabila benar-benar didorong oleh keinginan yang luhur, 

agar diberkati dan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. 

Alinea keempat adalah alinea yang terpanjang, dan mungkin perlu kita bagi dalam 

beberapa anak kalimat sebagai berikut : 

 

a.― Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

b. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan  

ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

c. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 
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d. Maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

 Dengan membagi alinea keempat UUD 1945 ke dalam 4 (empat) Sub alinea seperti di atas 

menjadi lebih jelas, bahwa : 

 

1. Bangsa Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaanya perlu diatur secara lebih konkrit 

dalam suatu Undang-undang Dasar, pernyataan ini menjelaskan, bahwa para pendiri 

Negara Republik Indonesia berpendirian, bahwa Negara ini harus merupakan Negara 

modern (abad  ke-20) bukan suatu kelanjutan dari salah satu kerajaan (lama), yang pernah 

terdapat dan jaya di kepulauan Indonesia, sebelum kedatangan orang asing seperti Cina, 

Portugis, Inggris dan Belanda, sejak abad ke-8 Masehi. 

2. Yang akan disusun atau dibentuk ialah Negara Republik Indonesia, sehingga tidak 

mungkin diakui atau diangkat atau dipilih seorang raja di Indonesia menjadi raja dari 

Negara Republik Indonesia, seperti misalnya di Malaysia atau Kongo sesudah Presiden Idi 

Amin. 

3.  Undang-Undang Dasar secara implisit menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah  

Negara Hukum  yang demokratis, modern yang filsafah hukum dan kenegaraan serta 

nilai-nilai etikanya termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tersebut. 

4.  Lagi pula dengan adanya Undang-undang Dasar ini para pendiri bangsa dan Negara ingin 

memastikan bahwa hukum yang akan berkembang di Negara Republik Indonesiakan 

mengacu pada UUD itu. 

5. Menurut alinea keempat Pembukaan UUD 1945 negara melindungi segenap bangsa 

Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (atau wlayah) Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. .  
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6.  Akhirnya alinea keempat UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia 

harus : 

      a.   berkedaulatan rakyat (demokrasi) 

b.  berdasarkan pada ke Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil  dan beradab, 

persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia 

Dengan kata lain negara harus berdasarkan pada  dan dijiwai oleh Pancasila. 

Maka apabila kita merangkum Pembukaan UUD 1945 dan mencari landasan atau  latar 

belakang falsafah yang mengilhami penulisan keempat alinea UUD 1945 dapatlah kita 

simpulkan hal-hal seperti di bawah ini : 

a.  Pejuang Kemerdekaan Indonesia dan Pendiri Bangsa dan Negara kita meyakini, bahwa  

setelah mereka mempelajari falsafah local (seperti misalnya yang dilakukan oleh, Mr. 

Mohamad Yamin, Mr. Takdir Alisyahbana, Abdul Muis, Ir. Soekarno), maupun 

filsafah asing modern (seperti yang dilakukan oleh Dr. Mohamad Hatta, Mr. 

Soebardjo, Mr. Sunario, Dr. Halim dan lain-lain tokoh yang belajar di Eropa pada 

permulaan abat ke-20 dan falsafah agama, maka para pendiri bangsa berkesimpulan 

bahwa falsafah dan teori kenegaraan yang pernah ada itu dalam rangka memerdekakan 

rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, lepas dari penjajahan Belanda, perlu 

dipersatukan menjadi satu kelompok yang besar, kuat, dan mempunyai satu tekad 

untuk hidup bersama dimasa yang akan datang (le desir vivre ensemble) sebagai satu 

kesatuan bangsa Indonesia. 

Pada akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika bermunculan bangsa-bangsa baru, yang 

terdiri dari orang-orang yang berasal dari keturunan yang berbeda-beda, tetapi 

mempunyai niat untuk hidup bersama secara turun temurun sehingga perlu, 

membentuk masyarakat baru. 

Contoh yang  paling jelas adalah  bangsa Amerika Serikat, atau bangsa  Canada, yang 

tidak hanya mencakup penduduk asli, tetapi juga mencakup orang pendatang/kulit 

putih, keturunan Eropa (Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dsb), kemudian ditambah 

dengan keturunan Afrika (bekas budak belian) keturunan Jepang, keturunan Korea dan 
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Vietnam, Cina, Kuba dan lain-lain dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Bangsa 

Australia pun bukan satu keturunan etnis, tetapi dari berbagai keturunan etnis yang 

dipersatukan kedalam satu nation berdasarkan ―le desir de vivre ensemble‖ atau 

keinginan untuk hidup  bersama dalam satu ikatan kebahagiaan. 

Abad ke-20 menjadi abad kehidupan berbangsa, atau diwarnai oleh kehidupan dalam 

Negara bangsa (nation states). Inilah juga yang menjadi tekad para pejuang 

Kemerdekaan yang ingin melihat bangsanya tidak bercerai berai, tetapi bersatu padu 

membentuk Negara bangsa (bangsa Indonesia) yang kuat dan modern. 

Proses ini juga tercermin dalam bahasa yang digunakan di dalam alinea pertama 

sampai ketiga Pembukaan UUD 1945 yang masih menggunakan kata ― rakyat‖  

Indonesia, tetapi dalam alinea ketiga sudah berbicara tentang ―kehidupan kebangsaan‖  

yang bebas. 

Hal ini berlanjut ke alinea empat di mana sudah digunakan kata-kata ―melindungi 

segenap bangsa Indonesia‖, mencerdaskan kehidupan bangsa‖ Dalam dokumen-

dokumen sebelum Proklamasi Kemerdekaan juga jelas sekali, betapa teori Prof. Ernest 

Renan dari Universitas Sorbonne di Paris, yang tercakup dalam pidato diesnya  pada 

Tahun 1893 sangat mengilhami  para pemikir dan pejuang kemerdekaan kita, sehingga 

tercetuslah Peristiwa Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 

tanggal 28 Oktober 1928. 

Saat itulah lahir bangsa Indonesia (the Indonesia nation), yang mestinya juga kita 

rayakan setiap tahun,: bukan hanya tanggal 17 Agustus, sebagai Hari Proklamasi 

Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sebab tanpa adanya bangsa Indonesia sebelumnya, 

Proklamasi Kemerdekaan kurang mempunyai arti. 

b. Falsafah yang kedua yang melatarbelakangi Pembukaan UUD 1945 ialah falsafah Hak 

Asasi Manusia, terutama hak hidup dan hak meningkatkan kemerdekaan  dan 

kesejahteraan bangsa, lebih dari pada hak asasi individu-individunya. 

Sebab sebagai bangsa yang rata-rata miskin, sesungguhnya seluruh Perjuangan 

Kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan untuk mengangkat harkat hidup orang 

miskin menjadi bangsa yang semakin sejahtera dan makmur, setara dengan bangsa-

bangsa lain di dunia. 
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Tekad dan alasan pembentukan bangsa maupun Negara Republik Indonesia 

untuk menghapus kemiskinan dengan meningkatkan kecerdasan bangsa,  di abad 

ke-21 ini menjadi tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa, yang mulai meyakini, bahwa 

kemerdekaan politik saja  tidak berarti banyak, tanpa didukung dengan 

kemerdekaan ekonomi. 

   c.  Pemikiran lain yang melatarbelakangi UUD 1945 adalah  bahwa seluruh upaya 

untuk mengangkat harkat hidup bangsa adalah melalui perjuangan, yang senantiasa 

harus berkeinginan luhur, yaitu meningkatkan harkat hidup sesama manusia, agar 

diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian dapat berhasil dengan 

sukses, sebagaimana terjadi dengan perjuangan untuk mencapai Kemerdekaan kita. 

Hal tersebut dapat kita temukan kembali di dalam Pasal 27 ayat (2) yang 

mengatakan, bahwa ―Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan 

yang layak bagi kemanusiaan‖. 

Adapun nilai-nilai yang harus menjadi pegangan bangsa kita dalam perjuangan itu 

adalah : 

1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. (Peri) Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia (bahwa setiap warga Negara Indonesia pertama-tama 

merasa dirinya sebagai manusia Indonesia,  yang kebetulan mempunyai orang 

tua  dari suku bangsa atau daerah yang tertentu, dan bukan sebaliknya). 

4. Kerakyatan (kedaulatan rakyat) yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 

5. (untuk mewujudkan) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

6. Keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan perseorangan/warga 

Negara; 

7. Bahwa Negara Indonesia senantiasa harus merupakan Republik; 

8. Bahwa Republik Indonesia harus merupakan Negara Hukum 

9. Yang (tetap) merdeka, bersatu (NKRI), berdaulat, adil dan modern (sesuai 

dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masa kini); 
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10. Bahwa tugas Pemerintah dan Negara Republik Indonesia (tidak hanya harus 

melindungi warga negaranya secara individu, tetapi selalu wajib melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah (tumpah darah) Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan  

11. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang (harus) berdasarkan  

kemerdekaan, perdamaian  abadi dan keadilan sosial.  

 

Perubahan UUD 1945 yang diadakan pada Tahun 1999 sampai dengan 

Tahun 2002. 

 Kalau kita mengamati perubahan yang dilakukan  terhadap UUD 1945, maka 

ternyata hampir seluruh pasal-pasalnya mengalami perubahan, yaitu : 

Pasal. 1, Pasal. 2, Pasal. 3,  Pasal. 5, Pasal. 6, Pasal. 7, Pasal. 8, Pasal. 9, Pasal. 11, 

Pasal. 13, Pasal 14, Pasal. 15, Pasal. 16, Pasal. 17, Pasal. 18, Pasal. 19, Pasal. 20, 

Pasal. 21,  Pasal. 22, Pasal. 23, Pasal. 24, Pasal. 25, Pasal. 26, Pasal. 27, Pasal. 28, 

Pasal. 29, Pasal. 30, Pasal. 31, Pasal. 32, Pasal. 33, Pasal. 34, Pasal. 36, Pasal. 37 

Bahkan sejumlah pasal menambah begitu banyak ayat dan sub-pasal baru, 

sehingga UUD 1945 yang aslinya memuat 37 Pasal, sesudah Amandemen- kini 

menjadi 73 Pasal. 

Bahkan ketiga peraturan peradilan juga mengalami perubahan dan ada 2 Peraturan 

Tambahan yang baru.   

 Empat kali amandemen, menghasilkan UUD yang baru, seandainya 

Pembukaan UUD tidak dilarang untuk diubah. Maka dengan melihat bahwa hampir 

semua pasal-pasalnya sudah mengalami perubahan yang cukup mendasar dapat 

dikatakan bahwa yang terjadi sebenarnya bukan amandemen lagi, tetapi sudah 

merupakan perubahan yang sangat mendasar. 

Misalnya :  Pasal  UUD 1945 ditambah dan byi ayat (2) diubah, yang semula 

berbunyi  : 

  ―Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaran Rakyat‖, diubah menjadi : Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : 
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 ― Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang 

Dasar‖. 

Di samping itu Pasal 1 ditambah lagi dengan ayat (3) sebagai berikut : 

(3)―Negara Indonesia adalah Negara hukum‖. 

Pasal 2 ayat (1) pun telah diubah menjadi : 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum 

dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Sebelumnya berbunyi : 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan 

menurut aturan yang ditetapkan. 

Kewenangan MPR diubah ketika amandemen Tahun 2000, sehingga 

kewenangan MPR yang sebelumnya adalah ―menetapkan Undang-Undang 

Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara‖, menjadi : 

Pasal 3 (1)    mengubah dan menetapkan Undang-Undang    Dasar;  

 (2)…melantik Presiden dan atau Wakil Presiden; 

 (3)…hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau   Wakil 

Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 

Lembaga ke-Presidenan juga mengalami perubahan yang sangat besar, 

karena menurut Pasal 5 ayat (1) lama 

―(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat‖. 

Dalam  amandemen Tahun 1999 telah diubah bunyinya menjadi : 

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat.. 

Pada  Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi Pasal 6 dan 

Pasal 6A sebagai berikut : 

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara 

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 



 

 

 

20 

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 

mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden. 

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang.. 

Demikianlah berbagai perubahan yang cukup mendasar telah disisipkan 

kedalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sebenarnya telah terjadi 

perubahan struktural kenegaraan dan administrasi pemerintahan yang 

sangat besar. 

Di atas telah dikemukakan, bahwa struktur dan kewenangan Majelis 

Permusyawaratan telah di ‖kebiri‖ dalam amandemen Tahun 2001 dan 

Tahun 2002, karena sejak itu MPR tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara. Menjadi pertanyaan : Lembaga mana yang kini 

menetapkan Garis-Garis Hesar Naluan Negara? DPR-kah? Atau tidak ada 

sama sekali?  

Demikian pula amandemen Tahun 1999, Tahun 2001 dan Tahun 2002 

telah mengubah kewenangan legislative Presiden, sebelumnya ―Presiden 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 

DPR‖, menjadi Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang. 

Juga sistem dan cara pemilihan dan pengangkatan Presiden dan Wakil 

Presiden mengalami perubahan yang sangat signifikan. (lihat Pasal 5, Pasal 

6, Pasal 7, Pasal 7a, Pasal 7b, Pasal 7c, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, 

Pasal 12, dan Pasal 13) di mana tampak jelas bahwa untuk sejumlah 

kegiatan yang penting, kewenangan Presiden menurut UUD 1945 (lama) 

sangat dibatasi setelah amandemen UUD 1945, karena tidak hanya 

menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain, Presiden 

membutuhkan persetujuan DPR, tetapi juga untuk mengangkat dan 

menerima penempatan duta negara lain. Padahal Republik Indonesia bukan 

negara dengan sistem pemerintahan parlementer. 
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Jumlah dan macam Departemen Pemerintahan, walaupun di dalam 

pasal 17 diakui sebagai ―pembantu Presiden‖ dan karena itu ‖diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden‖ (lihat ayat (2) baru), namun ―pembentukan, 

pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-

undang‖ (lihat Pasal 17 ayat (4)  baru). 

Prosedur semacam ini, terutama karena mengharuskan 

pembentukannya  undang-undang (yang berarti tergantung dari persetujuan 

DPR) tidak memungkinkan Presiden secara cepat mengadakan suatu 

kementerian yang baru, manakala hal itu sangat diperlukan. Hal ini sangat 

membatasi kecepatan bertindak eksekutif. 

Sistem Pemerintahan Daerah dan hubungan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah mengalami perubahan yang sangat besar di Tahun 

2000 melalui Pasal 18 (baru), Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga 

menimbulkan komentar seorang pengamat politik dari Amerika bahwa 

sekali  pun Republik Indonesia menamakan dirinya ―negara kesatuan‖, akan 

tetapi sesungguhnya Indonesia merupakan negara yang paling federal di 

dunia, karena berdasarkan Amandemen UUD Tahun 2000 Daerah Otonom 

pada hakekatnya memiliki kewenangan dan kebebasan memerintah yang 

jauh lebih besar dari pada negara begian dari negara federal mana pun di 

dunia. 

Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21 dan Pasal 22, Pasal 22A dan Pasal 22B 

sejak Tahun 1999 jelas memberikan kewenangan yang sangat besar kepada 

DPR sebagai ―pemegang kekuasaan legislative‖, sehingga semakin jelas 

bahwa Amandemen UUD Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2001 di satu 

pihak sangat memperbesar kewenangan DPR, tetapi di lain pihak 

menciutkan kewenangan Presiden sebagai Pimpinan Eksekutif, sehingga 

membatasi kelincahan dan effektivitas kinerja Presiden dan lembaga 

eksekutif. 
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Berdasar Undang-Undang yang dilandasi ketentuan dalam UUD 1945 

(yang telah diamandemen) menjadi pertanyaan sejauh mana Mahkamah 

Agung masih merupakan ―puncak pimpinan yudikatif‖. 

Karena : 1. di satu Pihak Mahkamah Agung telah ―ditandingi‖ oleh 

Mahkamah Konstitusi. Padahal di lain negara Mahkamah 

Konstitusi merupakan bagian dari    Mahkamah Agung. 

2 Hakim-hakim Agung harus diseleksi dulu oleh Komisi 

Yudisial (Pasal 24A dan Pasal 24B) dan kemudian diajukan ke 

DPR untuk memperoleh persetujuan (Pasal 24A ayat (3) dan 

diajukan sebagai calon hakim agung. 

Akibatnya timbul pertanyaan : di mana kedudukan Komisi Yudisial ? Jelas 

tidak menjadi bagian dari Mahkamah Agung, karena menurut Pasal 24B (1) 

― Komisi Yudsial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim‖. 

Tetapi apakah Komisi Yudisial boleh mengintervensi pemeriksaan 

oleh Pengadilan, termasuk Mahkamah Agung ―dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim itu?‖. 

Apakah karena itu kedudukan Komisi Yudisial ada di atas 

(obengeordnet) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah mana yang lebih tinggi kedudukannya? Mahkamah Konstitusi 

atau Mahkamah Agung? Akhirnya : sejauh mana Hakim Agung dan Hakim 

Mahkamah Konstitusi  merupakan hakim, atau bukan hakim? 

Semua hal di atas jelas telah mengubah tata hubungan Trias Politica 

dan prinsip checks and balances di negeri kita, sehingga menjadi pertanyaan 

: Sejauh manakah Amandemen UUD masih merupakan Amandemen, atau 

perubahan yang tidak mendasar, dan tidak mengubah falsafah kenegaraan 

dan falsafah hukum, struktur ketatanegaraan dan sistem administrasi negara 

di dalam Republik Indonesia? 
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Pada  Tahun 2000 Pasal 26 ayat (2) mengenai Bab X, yang  judulnya telah 

diubah dari ― warga Negara‖ menjadi ―Warga Negara dan Penduduk‖ telah 

diubah dan ditambah dengan 1 ayat lagi menjadi : 

Pasal  26 (2)      : ―Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia. 

(3)       : Hak-hak mengenai warga negara dan penduduk diatur 

dengan undang-undang‖. 

Pasal  27 pun di Tahun 2000 ditambah dengan 1 ayat menjadi : 

(3)       :  Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

upaya pembelaan negara. 

Pasal 27 (lama) yang sebenarnya sudah mengandung ketentuan mengenai 

hak dan kewajiban asasi manusia yang paling utama, di Tahun 2000 masih 

ditambah lagi dengan bab XA yang khusus mengatur tentang Hak Asasi 

Manusia yang berisi 10 pasal. Bab XA itu nota bene diangkat dari Undang-

undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, suatu hal yang 

tidak saja berlebihan dan tidak lazim, tetapi justru dapat menimbulkan 

masalah di kemudian hari. 

Sesungguhnya sudah cukup jika Pasal 27 (lama) ditambah dengan 1 

(satu) ayat lain yang menegaskan :  

Pasal 27 ayat (3) :  ― Negara mengakui dan wajib melindungi hak asasi 

manusia, yang penyelenggaraannya diatur dengan undang-undang‖. 

Di samping itu 2 (dua) ayat yang tercantum dalam Pasal 28 J (baru), yang 

berbunyi : 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
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dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,  dijadikan 

ayat (4) dan (5) dari Pasal 27 UUD 1945 (yang lama). 

 

Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 yang telah diamandemen   

Di masukkannya  ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia ke dalam UUD sebagai amandemen di tahun 

2000 di samping tidak lazim (karena undang-undang dasar biasanya hanya 

memuat garis besar atau dasar-dasar pemikiran falsafah hukum dan falsafah 

kenegaraan, yang kemudian diatur secara lebih konkrit di dalam dan oleh 

undang-undang ), juga membawa perubahan yang sangat besar, yaitu : dari 

falsafah hukum dan falsafah kenegaraan yang condong mementingkan 

kepentingan masyarakat atau ―(keseluruhan dan keutuhan) bangsa‖ di mana 

UUD mengatur Negara sebagai wadah kehidupan bermasyarakat. Ingat, 

bahwa kalimat pertama dari Pembukaan UUD 1945 (lama) berbunyi : ― 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa‖. 

Tidak seperti Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi: “That all 

men are born equal‖ atau bahwa manusia  dilahirkan  sama‖. Akibatnya, 

falsafah hukum yang dianut oleh 4 (empat) kali Amandemen UUD 1945 

(yang asli) berbalik dari falsafah yang condong sosialistis menjadi 

individualistis dan liberalistis, seakan-akan manusia Indonesia menganggap 

individu  /perseorangan adalah tolak pangkal segala kehidupan  

bermasyarakat, sehingga mulai tahun 2000 UUD Indonesia melihat individu 

sebagai pusat dan permulaan segala peristiwa. 

Dengan mengangkat ketentuan dari undang-undang ke dalam 

ketentuan Undang-undang Dasar 1945 (yang baru), maka tampak jelas 

upaya DPR dan MPR masa bakti Tahun 1999 sampai Tahun 2004 secara 

diam-diam mengubah falsafah hukum dan kenegaraan Republik Indonesia 

menjadi sama dengan falsafah hukum dan kenegaraan Amerika Serikat, 

tanpa menghiraukan sejarah perjuangan bangsa, budaya, dan alam pikiran 

orang Indonesia, dan mengubah Pembukaan UUD 1945 (lama). 
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Hal ini juga dapat kita lihat pada perubahan : 

1. kedudukan dan hubungan antara DPR dan MPR 

2. kedudukan dan hubungan antara DPR dan Presiden 

3. Konstitusi yang terlepas dari Mahkamah Agung: 

4. Struktur dan sistem peradilan dengan menambahkan Komisi Yudisial 

yang tidak diketahui di mana kedudukan ketata negaraannya, di atas 

(obengeordnet), disamping atau di dalam (nebengeordnet) Mahkamah 

Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, atau di bawah (untergeordnet) 

badan-badan pengadilan yang tertinggi di Indonesia? 

Dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi di luar Mahkamah 

Agung, timbul pertanyaan: Mahkamah yang mana yang sekarang 

merupakan Mahkamah Pengadilan yang tertinggi? 

 Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat 

menghebohkan dalam permohonan uji materiil oleh Komisi Yudisial, yang 

menyatakan bahwa Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak 

termasuk ke dalam kategori ―hakim‖ sebagaimana disebut dalam Pasal 2 

ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menimbulkan 

pertanyaan :  Jadi kalau begitu, apakah hakim agung dan hakim Mahkamah 

Agung bukan hakim? Kalau begitu, apa tugasnya? Mengadili atau tidak? 

Kalau tidak, mestinya hakim agung tidak lagi boleh melakukan tugas 

mengadili. Dan hakim Mahkamah Konstitusi mestinya hanya 

menginterpretasi Konstitusi; bukan memutus. Sehingga apa yang 

diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ipso facto (dengan 

sendirinya) tidak berlaku lagi, tetapi masih harus diubah dan dinyatakan 

tidak berlaku lagi, atau diberi penafsiran yang baru oleh DPR dalam 

undang-undang yang baru. 
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BAB III.  

TINJAUAN YURIDIS DAN HISTORIS 

 

A. Pengertian dan Klasifikasi Perubahan 

Secara etimologi, istilah ―perubahan‖ berasal dari kata dasar ―ubah‖ merupakan kata 

kerja yang diartikan sebagai: ―1. menjadi lain (berbeda) dari semula; 2. bertukar (beralih, 

berganti) menjadi sesuatu yang lain
1
 sedangkan perubahan merupakan kata benda yang 

diartikan sebagai hal atau keadaaan berubah; peralihan; pertukaran.‖
2
 Dalam hal ini kata ubah 

juga dapat diartikan sebagai pengubahan yakni kata benda yang berarti proses, cara, perbuatan  

mengubah
3
.  MPR 1999-2003 dengan sadar menggunakan istilah Perubahan UUD 1945 -

bukan amandemen UUD 1945-, sehingga dengan demikian dapat dipahami tidak terjadi 

amandemen, melainkan penggantian UUD 1945. 

Pengubahan yang dilakukan oleh MPR 1999-2003 dilakukan secara periodik terhadap 

UUD 1945 secara parsial. Artinya, dalam periode pertama pada Tahun 1999 dilakukan 

perubahan terhadap 15 ketentuan kemudian periode kedua pada Tahun 2000 dilakukan 

perubahan terhadap 59 ketentuan, dilanjutkan periode ketiga  pada Tahun 2001 dilakukan 

perubahan terhadap 68 ketentuan serta periode keempat pada tahun 2002 dilakukan perubahan 

terhadap 29 ketentuan.  Dengan demikian –pada realitasnya- telah terjadi penggantian UUD 

1945 –bukan amandemen- dengan konstitusi yang baru.  

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi penggantian terhadap UUD 1945, terdapat seratus 

tujuh puluh satu ketentuan telah diubah dalam Perubahan UUD 1945 termasuk tiga pasal 

dalam Aturan Peralihan serta dua pasal dalam Aturan Tambahan. Pengubahan tersebut 

dilakukan dengan cara: Pertama penghapusan ketentuan sebagaimana terjadi pada Pasal 16 

tentang Dewan Pertimbangan Agung, kedua penambahan ketentuan baru, misalnya pada 

pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat pada Pasal 28A sampai dengan 
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Pasal 28J, pembentukan lembaga negara baru seperti pada Pasal 22C sampai dengan Pasal 

22D tentang Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, serta Pasal 24C 

tentang Mahkamah Konstitusi dan ketiga pengubahan baik redaksional maupun substansial 

ketentuan dalam UUD 1945. 

Berikut diajukan klasifikasi perubahan ketentuan UUD 1945 dalam 1945 Perubahan 

Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, serta Perubahan Keempat UUD 1945. 

1. Penghapusan Ketentuan: BAB IV Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tentang DPA 

sekaligus menghapus Keberadaan DPA sebagai lembaga-negara tinggi; Pasal 21 ayat (1) 

tentang Hak RUU DPR, serta Pasal IV Aturan Peralihan tentang Kekuasaan Presiden 

dan KNP sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk. 

2. Penambahan Ketentuan: Pasal (1) ayat (3) tentang Negara Hukum; tentang 

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A Pasal 7B ayat (1); 

Pasal 7B ayat (1);  Pasal 7B ayat (2); Pasal 7B ayat (3); Pasal 7B ayat (4); Pasal 7B ayat 

(5); Pasal 7B ayat (6); Pasal 7B ayat (7); Pasal 7C tentang Larangan Presiden 

Membubarkan DPR; tentang Kualifikasi Diberhentikan diatur dalam Pasal 8 ayat (1); 

tentang Pemilihan Wakil Presiden jika terjadi Kekosongan diatur dalam Pasal 8 ayat (2);  

Pasal 9 ayat (2) tentang Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden jika MPR 

dan DPR tidak dapat Mengadakan Sidang; Pasal 11 ayat (2) tentang Perjanjian 

Internasional; Pasal 14 ayat (2) tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi; Pasal 17 ayat 

(4) tentang Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian Negara; tentang 

Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1); Pasal 18 ayat (2); Pasal 18 ayat (3); 

Pasal 18 ayat (4); Pasal 18 ayat (5); Pasal 18 ayat (6); Pasal 18 ayat (7); Pasal  18B; 

Pasal 19 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR; tentang DPR diatur dalam 

Pasal 20 ayat (2); Pasal 20 ayat (3); Pasal 20 ayat (4); Pasal 20 ayat (5); Pasal 20A ayat 

(1); Pasal 20A ayat (2); Pasal 20A ayat (3); Pasal 20A ayat (4); Pasal 22A tentang Tata 

Cara Pembentukan Undang-Undang; Pasal 22B tentang Pemberhentian Anggota DPR; 

Pasal 22C ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Pasal 22C ayat (2); Pasal 22C 

ayat (3); Pasal 22C ayat (4); BAB VIIB tentang Pemilihan Umum antara lain diatur 
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dalam Pasal 22E ayat (1); Pasal 22E ayat (2); Pasal 22E ayat (3); Pasal 22E ayat (4); 

Pasal 22E ayat (5); Pasal 22E ayat (6); kemudian tentang Pajak diatur dalam Pasal 23A; 

kemudian tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Pasal 23F ayat (1); Pasal 

23F ayat (2); Pasal 23G ayat (1); Pasal 22G ayat (1); tentang Mahkamah Agung diatur 

dalam Pasal 24A ayat (1); Pasal 24A ayat (2); Pasal 24A ayat (3); Pasal 24A ayat (4); 

Pasal 24A ayat (5); tentang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1); Pasal 24B 

ayat (2); Pasal 24B ayat (3); Pasal 24B ayat (4); tentang Komisi Konstitusi diatur dalam 

dalam Pasal 24C ayat (1); Pasal 24C ayat (2); Pasal 24C ayat (3); Pasal 24C ayat (4); 

Pasal 24B ayat (5); Pasal 24B ayat (6); tentang Wilayah Negara diatur dalam Pasal 25A; 

BAB XA tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A; Pasal 28B ayat (1); Pasal 

28B ayat (2); Pasal 28C ayat (1);  

Pasal 28C ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D 

ayat (2); Pasal 28D ayat (3); Pasal 28D ayat (4); Pasal 28E ayat (1); Pasal 28E ayat (2); 

Pasal 28E ayat (3); Pasal 28F; Pasal 28G ayat (1); Pasal 28G ayat (2); Pasal 28G ayat 

(3); Pasal 28G ayat (4); Pasal 28H ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28H ayat (3); Pasal 

28H ayat (4); Pasal 28I ayat (1); Pasal 28I ayat (2); Pasal 28I ayat (3); Pasal 28I ayat (4); 

Pasal 28I ayat (5); Pasal 28J ayat (1); Pasal 28J ayat (3); tentang BAB XII Pertahanan 

dan Keamanan Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2); Pasal 30 ayat (3); Pasal 30 ayat 

(4); Pasal 30 ayat (5); tentang Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam dalam Pasal 31 

ayat (1); Pasal 31 ayat (2); Pasal 31 ayat (3); Pasal 31 ayat (4); Pasal 31 ayat (5);  Pasal 

32 ayat (1); Pasal 32 ayat (2); tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 

diatur dalam Pasal 33 ayat (4); Pasal 33 ayat (5); Pasal 34 ayat (2); Pasal 34 ayat (3); 

Pasal 34 ayat (4); tentang Lambang Negara diatur dalam Pasal 36A;  tentang Lagu 

Kebangsaan diatur dalam Pasal 36B;  dan tentang pengaturannya dengan undang-

undang diatur dalam Pasal 36C, tentang Pengubahan Undang-Undang Dasar diatur 

dalam Pasal 37 ayat (3); Pasal 37 ayat (4); Pasal 37 ayat (5). 

3. Pengubahan Substansi: Pasal 1 ayat (2) tentang Pengubahan Pelaksana Kedaulatan 

Rakyat;  Pasal 3 ayat (2) tentang Tugas MPR , Pasal 3 ayat (3) tentang Wewenang MPR; 

Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Presiden Membentuk Undang-Undang diubah 
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menjadi Hak, tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 

ayat (1) ayat (2) tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diubah dari MPR 

kepada Rakyat diatur dalam Pasal 6A ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), lalu 

Pasal 7 tentang Batasan Masa Jabatan dan Periodisasi Presiden dan Wakil Presiden, 

Pasal 8 ayat (1) tentang Penambahan Kualifikasi Baru bagi Pemberhentian Presiden 

yakni Diberhentikan, tentang Pengangkatan dan Penempatan Duta Negara diatur dalam 

Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan oleh 

Presiden diatur dalam Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), tentang Kekuasaan DPR Membentuk 

Undang-Undang diatur dalam Pasal 20 ayat (2); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (1) 

tentang APBN; tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Pasal 23E ayat (1), 

Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (3) 

yang berasal  dari Pasal 30 ayat (1) tentang Pembelaaan Negara, Pasal 30 ayat (2) 

tentang Usaha Pertahanan dan Keamanan, tentang Pengubahan UUD diatur dalam 

Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), sedangkan pada bagian ATURAN PERALIHAN 

telah diubah diktum-diktum antara lain Pasal I, Pasal II, Pasal III, serta ATURAN 

TAMBAHAN Pasal I, Pasal II. 

4. Pengubahan Redaksi:  Pasal 15 tentang istilah gelaran diubah menjadi gelar; Pasal 17 

ayat (2) tentang istilah diperhentikan diubah menjadi diberhentikan; serta Pasal 19 ayat 

(2) tentang istilah ditetapkan diubah menjadi diatur. 

Terkait dengan perubahan ketentuan dalam Perubahan UUD 1945 hanya terdapat 

tigapuluh ketentuan  yang tidak diubah dan tetap dirumuskan sesuai dengan ketentuan asli 

pasal-pasal tersebut dalam UUD 1945, antara lain:  

1. Pasal 1 ayat (1):  ―Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik‖; 

2. Pasal 2 ayat (2): ―Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima 

tahun di ibukota Negara‖; 

3. Pasal 2 ayat (3):  ―Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 

suara yang terbanyak‘; 

4. Pasal 4 ayat (1): ―Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan 

menurut Undang-undang Dasar‖;   
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5. Pasal 4 ayat (2): ―Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 

Presiden‖; 

6. Pasal 5 ayat (2): ―Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-

undang sebagaimana mestinya‖;    

7. Pasal 9: ―Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut ……‖ 

8. Pasal 10: ―Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut dan angkatan Udara‖;    

9. Pasal 11 ayat (1): ―Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain‖; 

10. Pasal 12: ―Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya ditetapkan dengan Undang-undang‖;   

11. Pasal 13 ayat (1): ―Presiden mengangkat Duta dan Konsul‖;   

12. Pasal 17 ayat (1): ―Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara‖;   

13. Pasal 21 ayat (2): ―Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi 

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu‖;   

14. Pasal 22 ayat (1): ―Dalam hal-ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang‖;   

15. Pasal 22 ayat (2): ―Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut‖;   

16. Pasal 23 ayat (3): ―Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu 

harus dicabut.‖;   

17. Pasal 23 ayat (5): ―Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang‖ 

dicantumkan kembali sebagai diktum Pasal 23B dalam Perubahan UUD 1945; 
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18. Pasal 26 ayat (1): ―Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli 

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 

negara‖; 

19. Pasal 27 ayat (1): ―Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan 

Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada 

kecualinya‖;   

20. Pasal 27 ayat (2): ―Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan‖; 

21. Pasal 27 ayat (3): ―Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara‖; 

22. Pasal 28: ―Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang‖
4
;   

23. Pasal 29 ayat (1): ―Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa‖;   

24. Pasal 29 ayat (2): ―Negara menja-min kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu.‖ 

25. Pasal 33 ayat (1) : ―Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan‖; 

26. Pasal 33 ayat (2): ―Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara‖; 

27. Pasal 33 ayat (1): ―Bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat‖; 

28. Pasal 34 ayat (1): ―Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara‖; 

29. Pasal 35: ―Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih‖; 

                                                 
4  Diktum Pasal 28 UUD 1945 ini meski dipertahankan, namun berdasarkan Perubahan Kedua 

UUD 1945 terhadap pasal tersebut telah disisipkan beberapa diktum baru sebagai tambahan 
terhadap Pasal 28 UUD 1945, antara lain: Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J.  
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30. Pasal 36: ―Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.‖ 

MPR -hasil pemilihan umum 1999- telah mengubah UUD 1945 secara periodik dan 

ketentuan parsial, sehingga dokumentasi Perubahan UUD 1945 secara sistematis sulit untuk 

dilakukan. Perubahan-perubahan diktum tersebut dilakukan oleh MPR pada:  

Perubahan Pertama  (Tahun 1999) diubah  limabelas ketentuan, yakni:  

Pasal 5  (1); Pasal 7; Pasal 9 (2); Pasal 13  (2); Pasal 13  (3); Pasal 14 (1); Pasal 14 (2); 

Pasal 15; Pasal 17 (2);  Pasal 17 (3); Pasal 20 (1); Pasal 20 (2); Pasal 20 (3); Pasal 20 (4);  

Pasal 21.   

Perubahan Kedua  (Tahun 2000) diubah limapuluh sembilan ketentuan, yakni:  

 Pasal 18 (1); Pasal 18 (2); Pasal 18 (3); Pasal 18 (4); Pasal 18 (5); Pasal 18 (6); Pasal 18 

(7); Pasal 18A (1); Pasal 18A (2); Pasal 18B (1); Pasal 18B (2); Pasal 19  (1); Pasal 19 (2); 

Pasal 19 (3); Pasal 20 (5); Pasal 20A (1); Pasal 20A (2); Pasal 20A  (3); Pasal 20A (4); Pasal 

22A; Pasal 22B; Pasal 25E; Pasal 26(2); Pasal 26 (3);  Pasal 27 (3); Pasal 28A;  Pasal 28B (1);  

Pasal 28B (2);  Pasal 28C (1);  Pasal 28C (2);  Pasal 28D (1);  Pasal 28D (2); Pasal 28D (3);  

Pasal 28D (4);  Pasal 28E (1);  Pasal 28E (2); Pasal 28E (3);  Pasal 28F;  Pasal 28G (1);  Pasal 

28G (2);  Pasal 28H (1); Pasal 28H (2);  Pasal 28H (3);  Pasal 28H (4);  Pasal 28I (1);  Pasal 

28I (2);  Pasal 28I (3);  Pasal 28I (4);  Pasal 28I (5);  Pasal 28J (1);  Pasal 28J (2);  Pasal 30 

(1);  Pasal 30 (2);  Pasal 30 (3); Pasal 30 (4); Pasal 30 (5); Pasal 36A;  Pasal 36B;  Pasal 36C.  

Perubahan Ketiga (Tahun 2001) diubah enampuluh delapan ketentuan, yakni:  

 Pasal 1 (2);  Pasal 1 (3); Pasal 3 (1); Pasal 3 (2); Pasal 3 (3); Pasal 6 (1);  Pasal 6 (2); 

Pasal 6A (1);  Pasal 6A (2); Pasal 6A (3);  Pasal 6A (4); Pasal 6A (5);  Pasal 7A;  Pasal 7B (1); 

Pasal 7B (2);  Pasal 7B (3);  Pasal 7B (4); Pasal 7B (5); Pasal 7B (6);  Pasal 7B (7); Pasal 7C; 

Pasal 8 (1); Pasal 8 (2); Pasal 11 (2);  Pasal 11 (3); Pasal 17 (4); Pasal 22C (1);  Pasal 22C (2);  

Pasal 22C (3);  Pasal 22C (4); Pasal 22D (1);  Pasal 22D (2); Pasal 22D (3);  Pasal 22D (4); 

Pasal 22E (1); Pasal 22E (2); Pasal 22E (3); Pasal 22E (4); Pasal 22E (5); Pasal 22E (6); Pasal 

23 (1);  Pasal 23 (2);  Pasal 23 (3); Pasal 23A;  Pasal 23E (1);  Pasal 23E (2); Pasal 23E (3); 

Pasal 23F (1); Pasal 23F (2); Pasal 23G (1); Pasal 23G (2);  Pasal 24 (1); Pasal 24 (2);  Pasal 

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

(2);  Pasal 24B (3);  Pasal 24B (4); Pasal 24C (1); Pasal 24C (2); Pasal 24C (3); Pasal 24C (4); 

Pasal 24C (5); Pasal 24C (6).  

Perubahan Keempat (Tahun 2002) diubah duapuluh sembilan ketentuan, yakni: 

 Pasal 2; Pasal 6A (4); Pasal 8 (3); Pasal 16;  Pasal 23B;  Pasal 23D;  Pasal 24 (3);  Pasal 

31 (1);  Pasal 31 (2); Pasal 31 (3); Pasal 31 (4); Pasal 31 (5); Pasal 32 (1);  Pasal 32 (2); Pasal 
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33 (4);  Pasal 33 (5); Pasal 34 (2); Pasal 34 (3); Pasal 34 (4);  Pasal 37 (1); Pasal 37 (2);  Pasal 

37 (3);  Pasal 37 (4);  Pasal 37 (5);  Aturan Peralihan Pasal I; Pasal II; Pasal  

III; serta Aturan Tambahan Pasal I;  Pasal II.  

Tabel berikut mempermudah pemahaman sistematik UUD 1945 dan Perubahan UUD 

1945: 

Perbandingan Sistematika UUD 1945 dan Perubahannya 

Sistematika UUD 1945 Sistematika Perubahan UUD 1945 

PEMBUKAAN (Preambule) 

BAB I     Bentuk dan Kedaulatan 

                Pasal 1 (1,2); 

BAB II     MPR Pasal (1,2,3), Pasal 

3 

BAB III   Kekuasaan Pemerintahan 

Negara Pasal 4 (1,2); 

Pasal 6 (1,2); Pasal-pasal 

7; 8; 9;10; 11; 

12;1;,14;15 

BAB IV   DPA Pasal 16 (1,2) 

BAB V    Kementerian Negara  

Pasal 17 (1,2,3) 

BAB VI   Pemerintah Daerah  Pasal 

18 

BAB VII  DPR Pasal 19 (1,2); 

Pasal 20 (1,2);21 (1,2); 22 

(1,2,3) 

BAB VIII Keuangan Negara Pasal    

23 (1,2,3,4,5) 

BAB IX   Kekuasaan Kehakiman 

                Pasal 24  (1,2); Pasal 25 

BAB X Warga Negara Pasal 27;   

Pasal 28 

BAB XI   Agama Pasal 29 (1,2) 

BAB XII  Pertahanan Negara 

                 Pasal 30 (1,2) 

BAB XIII Pendidikan  

                  Pasal 31 (1,2); Pasal 32  

BAB XIV  Kesejahteraan Sosial 

                   Pasal 33 (1,2,3); Pasal 

34 

BAB XV    Bendera dan Bahasa  

PEMBUKAAN (Preambule) 

BAB I      Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 

(1,2,3) 

BAB II     MPR Pasal 2 (1,2,3); Pasal 3 

(1,2,3) 

BAB III    Kekuasaan Pemerintahan Negara 

                 Pasal-pasal 4 (1,2); 5 (1,2); 6 

(1,2), 6A; (1,2,3 4,5); 7; 7A; 7B 

(1,2,3,4,5,6,7); 7C; 6 (1,2,3); 13 

(1,2,3); 14 (1,2,3); 15; 16 

BAB IV   Dihapus 

BAB V    Kementerian Negara Pasal 17 

(1,2,3,4) 

BAB VI   Pemerintah Daerah Pasal-pasal 18 

(1,2,3,4,5,6,7); 18A (1,2); 18B (1,2) 

BAB VII    DPR    Pasal-pasal 19 (1,2,3); 20 

(1,2,3, 4,5,); 20A (1,2,3,4); 21(1,2); 

22(1,2,3); 22A; 22B 

BAB VIIA  DPD Pasal-pasal 22C (1,2,3,4); 

22D (1,2,3,4) 

BAB VIIB  Pemilihan Umum Pasal 22E 

(1,2,3, 4,5,6) 

BAB VIII   Hal Keuangan Pasal-pasal 23 

(1,2,3); 23A; 23B; 23C; 23D 

BAB VIIIA BPK Pasal 23E (1,2,3);23F(1,2); 

23G (1,2) 

BAB IX     Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 

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

24C (1,2,3,4, 5,6) 

BAB IXA   Wilayah Negara Pasal 25A 

BAB X     Warga Negara dan Penduduk Pasal 

26 (1,2 , 3); 27 (1,2,3); 28 

BAB XA Pasal-pasal 28A; 28B (1,2); 28C 
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                    Pasal 35;  Pasal 36 

BAB XVI  Perubahan UUD Pasal  

                  37 (1,2) 

 

ATURAN PERALIHAN Pasal I, II, 

III, IV 

ATURAN TAMBAHAN Pasal I, II 

 

 

PENJELASAN 

 

(1,2); 28D (1,2,3,4); 28E (1,2,3); 

28F; 28G (1,2); 28H (1,2,3,4); 28I 

(1,2,3,4,5), 28J (1,2) 

BAB XI   Agama Pasal 29 (1,2) -naskah asli- 

BAB XII Pertahanan & Keamanan Negara 

Pasal 30  (1,2,3,4,5) 

BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 

31 (1,2,3,4,5); 32 (1,2) 

 

BAB XIV Perekonomian dan Kesejahteraan      

Sosial Pasa-pasal l 33  (1,2,3,4,5); 34 

(1,2,3,4) 

BAB XV  Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan 

Pasal-pasal 35; 36; 36A; 368; 36C 

BAB XVI     Perubahan UUD Pasal 37 

(1,2,3,4) 

ATURAN PERALIHAN Pasal-pasal I; II; III 

ATURAN TAMBAHAN Pasal-pasal I; II 

 

 

B.  Alasan Pengubahan UUD 1945 

Sri Soemantri menyatakan, bahwa perubahan UUD pada dasarnya merupakan suatu 

keniscayaan, karena: ―Pertama generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi 

yang akan datang, Kedua hukum konstitusi hanyalah salah satu bagian dari hukum tatanegara, 

serta Ketiga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 

selalu dapat diubah‖,
5
 selanjutnya Sri Soemantri menyatakan, bahwa: ―prosedur serta sistem 

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya merupakan perwujudan dua hal, yaitu 

menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan (kursif 

dari penulis).‖
6
  

                                                 

5  Sri Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur Dan 
Sistem Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Cet.4. 
(Bandung: Alumni, 1987),  hlm. 7 

6  I b i d hlm. 8. 
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Hampir 20 (duapuluh) Tahun kemudian -usai opini Sri Soemantri dalam disertasi yang 

dipaparkannya pada tahun 1978-  Perubahan UUD 1945 secara formal dilakukan pada Sidang 

MPR Tahun 1999.  

Terkait dengan perlunya UUD 1945 diubah, Harun Alrasid menyatakan, bahwa ―Undang-

Undang Dasar 45 adalah terlalu summier, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan 

kepada pembuat peraturan yang lebih rendah (daripada UUD 1945), serta tidak menjamin 

secara tegas hak-hak asasi manusia‖
7
  

Opini selanjutnya mengenai perlunya UUD 1945 diubah, dipaparkan oleh Abdul 

Mukthie Fadjar, bahwa terdapat lima alasan perlunya reformasi UUD 1945, antara lain: 

Alasan historis, bahwa sejarah pembentukan UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri 

negara (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang ―bersifat sementara‖ karena dibuat dan ditetapkan 

dalam suasana ketergesa-gesaan. Yamin (1971: 410) mengutip statement Ir. Soekarno selaku 

Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menegaskan sifat kesementaraan UUD 1945 

sebagai berikut: … bahwa Undang-Undang Dasar jang 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 jang lebih tenteram, kita tentu 

akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat jang dapat membuat Undang-

Undang Dasar jang 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 revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-

undang Dasar jang lebih sempurna dan lengkap … [sic!].
 8
 

                                                 

7  Harun Alrasid, UUD 45 Terlalu Summier? Kepala Biro Pendidikan FHUI Sarankan Perubahan” 
dalam Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Tiga Kali Diubah oleh MPR (Jakarta: UI 
Press, 2002), hlm. 51-52. 

8  Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Ed.,) Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi 
Independen (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm: xxxii. 
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Penggalan pernyataan Sukarno tersebut acapkali digunakan sebagai dasar pembenaran, bahwa 

para Perumus UUD 1945 (the framers of 1945’Constitution) menyatakan UUD 1945 bersifat 

sementara
9
, namun para pengutip pernyataan tersebut tidak menangkap, bahwa:   

Suasana yang mendominasi saat sidang-sidang PPK nampaknya dipenuhi keinginan untuk 

segera mungkin mensahkan UUD bagi negara Republik Indonesia yang sehari sebelumnya 

sudah diproklamasikan kemerdekaan-nya.  Jadi, suasana ketergesaan inilah kiranya yang 

mendasari Sukarno sebagai Ketua PPK mengajak para anggotanya menyelesaikan pembahasan 

Rancangan UUD dan segera mensahkannya sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Di 

samping itu, kemungkinan besar Sukarno ingin menghindari terjadinya perdebatan yang 

berkepanjangan sebagaimana terjadi pada sidang-sidang BPUPK. Dua argumentasi tersebut, 

kiranya, yang mendasari Sukarno menyebut UUD Negara Republik Indonesia sebagai 

Undang-undang Dasar sementara, Undang-undang Dasar kilat atau ―revolutiegrondwet‖. 

Mengenai hal ini, simak uraian Sukarno selengkapnya:   

Ketua SOEKARNO: 

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 revolutiegrondwet. 

Nanti kita membuat Undang-undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat 

benar-benar oleh Tuan-tuan, agar supaya kita ini hari bisa selesai dengan Undang-

                                                 

9  Harun Alrasid, “Membangun Indonesia Baru Dengan Undang-Undang Dasar Baru (Menanti 
Kelahiran Republik Kelima)” dalam dalam Harun Alrasid, Naskah UUD 1945…Op.cit, hlm.: 61-
84. 
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undang Dasar ini. Sekarang, siapa yang hendak membuat pemandangan umum yang cekak, 

singkat, aos?
10

 (cetak tebal dari penulis) 

Dengan demikian, aspek suasana ketergesaan hendak merampungkan Undang-Undang 

Dasar serta upaya untuk menghindari debat berkepanjangan yang melandasi Sukarno 

mengajak para anggota PPK untuk segera menuntaskan tugasnya. Bukan semata-mata 

ketidaksempurnaan UUD 1945 atau para Perumus UUD 1945 secara sadar menetapkan UUD 

1945 sebagai UUD dengan status sementara.  Bahkan dengan ditetapkannya Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tahun 1959 tentang Dekrit Presiden Republik 

Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang 

Dasar 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75) secara yuridis-

formal UUD 1945 telah dinyatakan sebagai konstitusi definitif.
11

 

Alasan kedua yang diajukan Abdul Mukthie Fadjar dilandaskan pada alasan yang 

bersifat filsafat, bahwa: 

Alasan filosofis, bahwa dalam UUD 1945 terdapat percampur-adukan beberapa gagasan 

yang saling bertentangan, seperti antara faham kedaulatan rakyat dengan faham 

integralistik, antara faham negara hukum dengan faham negara kekuasaaan (Nasution: 

1993).
12

 

Alasan ini tentu harus dielaborasi secara cermat, karena pada dasarnya para perumus UUD 

1945 beranjak dari berbagai perspektif yang berbeda. Namun dengan semangat kebersamaan, 

Soepomo –perancang UUD 1945- mampu men-sikronisasikan tiap-tiap perspektif dalam satu 

formulasi UUD yang secara sistematis dan bersifat menyeluruh. 

Selanjutnya Abdul Mukhtie Fajar mengajukan alasan teoretis sebagai alasan ketiga 

perlunya perubahan UUD 1945, yakni: 

                                                 

10 Mochamad Isnaeni Ramdhan, Tugas dan Wewenang Wakil Presiden Republik Indonesia 
Menurut Hukum Tata Negara (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran: 
Bandung, 2003), hlm. 265-264.  

11  UUD sebagai konsitusi definitif disajikan secara ilmiah oleh JCT Simorangkir, Penetapan UUD, 
Dilihat dari Segi Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1984).   

12  Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Ed.,) Konstitusi Baru…Op.cit. hlm xxxiv 
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Alasan teoretis, dari sudut pandang teori konstitusi (konstitusionalisme), keberadaan 

konstitusi bagi suatu negara hakekatnya adalah untuk mem-batasi kekuasaan negara agar 

tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan 

pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan pengintegrasian 

(Mahasin, 1979). 

Opini tersebut sangat rentan terhadap berbagai perdebatan, karena persoalan hakikat konstitusi 

bagi suatu negara merupakan persoalan yang kontroversial antarpakar hukum tata negara. 

Artinya, secara teoretis belum terbentuk suatu communisto opinium doctorum tentang 

pengertian maupun hakikat konstitusi.   

Berdasarkan teori hukum konstitusi terdapat dua kelompok pengertian konstitusi: Pertama, 

konstitusi dalam arti luas sebagaimana diajukan oleh  Bolingbroke: 

―By Constitutions, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that 

assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principles of 

reason … that compose the general system, according to which the community had 

agreed to be governed.‖ 
13

  

(Yang dimaksud dengan konstitusi, saat kita membahas kelayakan dan kepastian dalam 

undang-undang, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan, yang dihasilkan dari 

alasan-alasan tertentu didasarkan pada asas-asas yang bersifat tetap … dan membentuk 

sebuah sistem umum yang disetujui oleh suatu masyarakat untuk diperintah) 

Berdasarkan pengertian tersebut Bolingbroke menegaskan konstitusi sebagai suatu 

bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang bersifat menda-sar dalam sebuah negara, baik 

aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur. 

Aspek lain dalam pemaha-man Bolingbroke dapat berupa aspek sosial dalam arti kelembagaan 

dan kebiasaan, aspek filosofis dalam arti asas-asas yang didasarkan apada alasan-alasan 

tertentu. 

                                                 

13  K.C. Wheare, Modern Constitutions. (London-New York-Toronto: Oxford University Press, 
1976), hlm. 3 
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Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pengertian yang diajukan oleh Bolingbroke 

termasuk pada pengertian konstitusi dalam arti luas, sedangkan kedua pengertian konstitusi 

dalam arti sempit pada paparan selanjutnya sebagaimana diajukan para pakar sebagai berikut:  

1. Lord Bryce: ―…a frame of political society, organized through and by law, that is to say, 

one in which law has established permanent institutions with recognized functions and 

definite rights.‖
14

 (sebuah kerangka politis dari suatu masyarakat, yang diatur dengan dan 

oleh undang-undang, yang berisi aturan tentang lembaga-lembaga yang bersifat tetap dan 

mapan yang diakui fungsi-fungsi dan hak-haknya yang terbatas). 

2. CF. Strong: ―… a collection of principles according to which the powers of the 

government, the rights of the governed, and the relations between the two are 

adjusted.‖
15

 (sebuah kumpulan dari asas-asas tentang kekuasaan-kekuasaan sebuah 

pemerintahan, hak-hak dari rakyat, dan hubungan antara keduanya) 

3. S.E. Finer, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden: ―Constitutions are codes of norms 

which aspire to regulate the allocation of powers, function, and duties among the 

various agencies and officers of government, and to define the relationship between 

these and the public.‖
16

 (Konstitusi adalah ketentuan dari norma-norma yang ditujukan 

untuk mengatur pembagian kekuasaan, fungsi, dan tugas-tugas antarberbagai lembaga 

dan jabatan-jabatan dalam pemerintahan, serta pembatasan hubungan antara lembaga dan 

jabatan-jabatan tersebut dengan masyarakat).  

4. Sri Soemantri  yang menyatakan bahwa: ―…umumnya Undang-Undang Dasar  atau 

konstitusi berisi tiga hal pokok: pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi 

manusia dan warganegara; kedua ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara 

                                                 

14  C.F. Strong, Modern Political Constitutions, An Introduction to the Comparative Study of their 
History and Existing Forms 8th edition reprinted. (Sidgwick and Jackson: London, 1973), hlm.9. 

15  I b i d. 

16  S.E. Finer, Vernon Bogdanor, Bernard Rudden, Comparing Constitutions, (Oxford: Clarendon 
Press, 1996), hlm. 1. 
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yang bersifat fundamental, dan yang ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas 

ketatanegaraan yang bersifat fundamental.‖
17

 

Intisari yang dapat disimpulkan terhadap berbagai pernyataan tersebut, antara lain: Pertama, 

konstitusi merupakan pembatasan kekuasaan antarlembaga negara yang meliputi kepentingan 

pihak pemerintah dan warganegara yang bersifat mendasar dan kedua, meskipun penataan-

ulang lembaga-lembaga-negara awalnya didasarkan pada kepentingan politik, namun 

kepentingan tersebut harus bersifat mendasar sehingga dapat diasumsikan berlaku dalam 

jangka waktu yang relatif lama.  

Dalam teori konstitusi, dikenal adanya Originalist Theories yang meyakini, bahwa: ―… 

constitutions are often thought of as contracts or bargains, reflecting a particular distribution 

of bargaining power among social entities that may alter (resulting in pressure for 

renegotiation) over time”
18

 (Konstitusi acapkali dianggap sebagai perjanjian atau kesepakatan 

yang mencerminkan pembagian kekuasaan tertentu antarlembaga-lembaga sosial yang dapat 

dikaji (jika terjadi desakan bagi kesepakatan ulang) pada masa yang akan datang).  Di samping 

itu, konstitusi juga dikenal sebagai sarana pembatasan kekuasaan, dengan  pandangannya yang 

pesimis terhadap kekuasaan atau pemerintah menyatakan,  bahwa sesungguhnya: ―… the main 

purpose of constitutions is to limit government power, including the authority of elected 

official motivation, and anxiety to protect individual liberties should all be the watchwords of 

constitutional construction.”
19

 (… tujuan utama konstitusi dibuat adalah untuk membatasi 

kekuasaan pemerintah, termasuk motivasi wewenang pejabat yang dipilih, dan keyakinan 

terhadap perlindungan kebebasan individu harus dijaga utuh dalam konstruksi sebuah 

konstitusi). 

Dengan demikian, alasan teoretis sebagaimana diajukan oleh Abdul Mukthie Fadjar 

hendaknya dapat dielaborasi sesuai dengan filosofi suatu bangsa dalam meyakini hakikat 

konstitusi bagi kehidupan ketatanegaraan yang dianut tiap-tiap bangsa. 

                                                 

17  Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi… Op.cit  hlm. 51. 

18  John Ferejohn, Jack N. Rakove, Jonathan Riley (Ed.,) Constitutional Culture and Democratic 
Rule (Cambridge: Cambridge University Press, 2001),  hlm. 20. 

19  I b i d, hlm. 22.  
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Alasan yuridis diajukan Abdul Mukhtie Fajar sebagai alasan keempat perlunya 

perubahan UUD 1945, bahwa: 

Alasan yuridis, sebagaimana lazimnya setiap konstitusi tertulis (UUD) yang selalu memuat 

adanya klausula perubahan di dalam naskahnya, UUD 1945 juga mencantumkan hal itu dalam 

Pasal 37. Sebab betapa pun selalu disadari akan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan manusia 

termasuk pekerjaan membuat atau menyusun UUD. Seperti dinyatakan oleh Moris seorang 

peserta dan penandatangan naskah UUD Amerika Serikat (ditetapkan 1787) bahwa “Nothing 

human can be perfect. Surrounded by difficulties, we did the best we could; leaving it with 

those who should come after us to take counsel from experience, and exercise prudently the 

power of amendement, which we had provided…” (Kelompok Reformasi Hukum dan 

Perundang-undangan, 1999). 
20

 

Beranjak dari opini tersebut, harus diakui bahwa:  Constitution are made for men; not men for 

constitution (Konstitusi dibuat untuk manusia; bukan manusia untuk konstitusi),  sehingga 

perubahan terhadap konstitusi memang harus dimung-kinkan namun mengingat konstitusi 

merupakan suatu aturan yang dibuat demi terselenggaranya praktik ketatanegaraan, perubahan 

konstitusi hendaknya dilakukan demi penyempurnaan praktik ketatanegaraan dengan 

mengurangi besarnya kerugian sosial. Dalam hal ini, dapat dipahami opini K.C. Wheare 

bahwa terdapat empat sasaran dalam perubahan konstitusi, antara lain: 

“Speaking generally it would seem that the amending process in most modern 

Constitutions is aimed at safeguarding one or more of four objectives. The first is that the 

Constitution should be changed only with deliberation, and not lightly or wantonly; the second 

is that the people should be given an opportunity of expressing their views before a change is 

made; the third is that, in a federal system, the powers of the units and of the central 

government should not be alterable by either party acting alone; and the fourth is that 

individual or community rights –should safeguarded”  
21

 

                                                 

20  Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Ed.,) Konstitusi Baru…Op.cit. hlm xxxiv 

21  K.C. Wheare, Modern … Op.cit, hlm. 83 
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(Pada umumnya proses pengubahan konstitusi pada konstitusi-konstitusi modern 

ditujukan untuk Pertama, agar konstitusi diubah dengan pertimbangan yang masak, tidak 

serampangan dan dengan sadar (dikehendaki); Kedua, agar rakyat mendapat kesempatan untuk 

menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan; Ketiga, agar –dan ini berlaku 

dalam negara serikat- kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak 

diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara sepihak; dan 

Keempat agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas 

bahasa atau kelompok minoritas agama dan kebudayaannya mendapat jaminan.) 

Alasan politis-praktis diajukan Abdul Mukhtie Fajar sebagai alasan kelima perlunya 

perubahan UUD 1945, yakni: 

Alasan politis-praktis, bahwa secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak 

langsung, dalam praktik politik sebenar-benarnya UUD 1945 sudah sering mengalami 

perubahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik masa 1945-1949, maupun masa 

1959-1998, seperti terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke sistem 

parlementer (Tahun 1946), penetapan Soekarno oleh MPRS sebagai presiden seumur 

hidup (Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963). Ini berarti menyimpang/ mengubah 

ketentuan Pasal 7 UUD 1945, dan digunakannya mekanisme referendum untuk 

mengubah UUD 1945 (Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1983 juncto UU Nomor 5 

Tahun 1985 tentang Referendum) yang berarti telah menyimpang/mengubah ketentuan 

Pasal 37 UUD 1945. Selain itu praktik politik sejak Tahun 1959-1998 selalu 

memanipulasi kelemahan-kelemahan pengkaidahan dalam UUD 1945 yang 

memungkinkan multi interpretasi sesuai selera pemimpin yang berkuasa. [sic!]
22

 

Terhadap opini Abdul Mukthie Fadjar tersebut, perlu diajukan koreksi bahwa ketentuan 

referendum diatur dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum bukan 

Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1983, karena sejak Tahun 1970 status MPR tidak lagi 

bersifat sementara.  

                                                 

22  Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Ed.,) Konstitusi Baru…Op.cit.  
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Selanjutnya, kecuali alasan multiinterpretasi, alasan praktik politik yang menyimpang 

hendaknya dipahami sebagai persoalan politik praktis dan bukan persoalan yuridis. Hal ini 

perlu diajukan, mengingat interpretasi yang diajukan dilakukan demi pelestarian kekuasaan 

oleh pihak penguasa. 

Dalam pada itu, interpretasi konstitusi harus dikaitkan dengan hakikat konstitusi sebagai 

pembatasan kekuasaan; yang secara mutatis mutandis dapat dinyatakan bahwa konstitusi 

merupakan bingkai politik yang senantiasa berkembang, sehingga dinamika politik dapat 

tersaji secara proporsional.  Hal ini harus disadari sebagai jawaban mana antara hukum dan 

politik yang lebih supermatif,
23

  bahwa hukum sebagai pembatas kekuasaan mampu 

memberikan kepastian terhadap dinamika politik. Sebaliknya, jika politik yang lebih 

supermatif terhadap hukum niscaya tidak ada kepastian terhadap dinamika politik, sehingga 

pengaturan terhadap kehidupan politikpun niscaya sulit tercapai sebagaimana tersirat dalam 

adagium Politiae legibus non leges politii adoptandae (politik harus tunduk pada hukum, 

bukan sebaliknya). 

Terlepas dari kontroversi mengenai berbagai alasan perubahan UUD 1945, sekurangnya 

ada lima alasan pokok UUD 1945 perlu diubah, antara lain:  Pertama, guna mempertegas 

makna diktum yang terdapat dalam pasal; Kedua, guna memperbaiki atau menyempurnakan 

diktum guna menghindari penafsiran ganda; Ketiga, guna mengkoreksi kesalahan yang 

dilakukan dalam suatu diktum; Keempat, guna menambah diktum baru demi penyempurnaaan 

sistem ketatanegaraan yang dianut dalam konstitusi tersebut; serta Kelima, guna mengadopsi 

perkembangan ketatanegaraan guna terciptanya kepastian hukum dalam waktu yang relatif 

lama. 

Akhirnya dalam melakukan perubahan konstitusi hendaknya dicamkan, bahwa: ―… 

Constitutionalism must be understood as involving historical and cultural interpretation, as 

well as textual exegesis, in that meaning of a constitutional text depends on the context to 

                                                 

23  Moh. Mahfud, MD, “Perkembangan Politik Hukum Studi tentang Pengaruh Konfigurasi 
Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”. (Disertasi Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 
1993). Disertasi ini sudah dibukukan dengan judul Politik Hukum Di Indonesia. (Jakarta: 
LP3ES, 1998). hlm. 1. 
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which it is to be applied”
24

 (Konstitusionalisme harus dipahami sejajar dengan penafsiran 

historis dan kebudayaan sebagaimana pemahaman terhadap rumusan terkait, artinya rumusan 

konstitusi tergantung pada konteks penerapannya). 

C.  Kronologi Pengubahan UUD 1945 (1999-2002) 

Usai Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 mulai 

banyak tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar di antaranya melakukan pembatasaan 

kekuasaan presiden. Dan sebagaimana layaknya terjadi dalam suatu penggantian suatu rejim 

penguasa, penguasa baru berupaya memperoleh legitimasi secara luas di antaranya melalui 

legitimasi politis (misalnya, dengan cara mempercepat pemilihan umum) maupun legitimasi 

yuridis dengan cara menetapkan aturan baru –yang tentunya dianggap lebih baik- sebagai 

pengganti aturan lama yang digunakan rejim penguasa terdahulu. Demikian juga yang terjadi 

dengan rezim yang menggantikan rezim Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie –sebagai 

Presiden Pengganti- mempercepat pemilihan umum.  

Secara yuridis terdapat kendala bagi terlaksananya percepatan pemilihan umum, yakni 

dalam Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 

1998-2002 (11 Maret 1998) menyatakan dengan tegas, bahwa Pemilihan Umum akan 

diselenggarakan pada tahun 2002. Dengan demikian, Ketetapan tersebut harus diubah demi 

terlaksanakanya pemilihan umum, sehingga Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada tanggal 

10 November 1998 sampai dengan 13 November 1998. Terdapat duabelas Ketetapan MPR 

yang dihasilkan pada Sidang Istimewa tersebut, empat di antaranya merupakan ketetapan yang 

berkualifikasi sebagai materi muatan konstitusi antara lain: 

1. Ketetapan MPR-RI Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR-RI 

Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum (13 November 1998); 

2. Ketetapan MPR-RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (13 November 1998); 

3. Ketetapan MPR-RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum (13 November 

1998); 

                                                 
24  John Ferejohn, Jack N. Rakove, Jonathan Riley (Ed.,) Constitutional… Op.cit,,  hlm. 20. 
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4. Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR-RI 

Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka 

Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar 

Negara (13 November 1998). 

Dengan dicabutnya Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, 

kewenangan pengubahan UUD 1945 dilakukan sepenuhnya oleh MPR –tanpa harus 

melibatkan rakyat- sesuai dengan diktum Pasal 37 UUD 1945. Bahkan MPR segera 

melakukan perubahan terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang semula dinyatakan, bahwa: ―Presiden 

dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali‖ melalui Ketetapan MPR-RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan 

Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (13 November 1998) 

dengan menyatakan, bahwa: ―Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima 

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali 

masa jabatan.‖ Pengubahan yang dilakukan melalui Ketetapan MPR justru bertentangan 

dengan adagium, lex superiori derogat lege inferiori (ketentuan yang lebih tinggi derajatnya 

mengesampingkan ketentuan yang derajatnya lebih rendah).   

Kesalahan MPR 1997-2002 kemudian dikoreksi oleh MPR -hasil pemilihan umum 1999- 

dalam Sidang Umum yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 

Oktober 1999 dan menghasilkan Perubahan Pertama UUD 1945 yang mengangkat rumusan 

Ketetapan MPR-RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia (13 November 1998) dalam Perubahan Pasal 7 UUD 

1945.  Pada Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan perubahan secara parsial terhadap 

limabelas diktum yang diatur dalam UUD 1945 dengan sasaran mengurangi kekuasaan 

Presiden, pasal-pasal yang terkenai perubahan tersebut, antara lain:  

1. Pasal 5 ayat (1) yang semula dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Presiden memegang 

kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat‖ 

diubah dengan rumusan sebagai berikut, bahwa: ―Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat‖;  
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2. Pasal 7 bahwa: yang semula dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali‖ 

diubah dengan rumusan sebagai berikut, bahwa: ―Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan‖;  

3. Pasal 9 semula diatur dalam satu pasal yang dirumuskan sebagai berikut, bahwa: 

―Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut 

agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut…‖ dalam Perubahan Pertama 

ditambah satu ayat yakni ayat (2), dan diktum lama menjadi ayat (1). Adapun Pasal ayat 

(2) tersebut dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Jika MPR atau DPR tidak dapat 

mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh 

pimpinan Mahkamah Agung,―; sedangkan lafal Sumpah Presiden (Wakil Presiden) serta 

Janji Presiden (Wakil Presiden) dalam diktum yang lama tidak diubah yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik 

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-

undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 

Bangsa‖. 

Janji Presiden (Wakil Presiden): 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden 

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan 

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala 

Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa 

dan Bangsa”. 
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4. Pasal 13 ayat (2) yang semula dirumuskan sebagai berikut;    ―Presiden menerima Duta 

Negara lain‖ diubah dengan rumusan sebagai berikut; ―Dalam hal mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat‖; 

5. Pasal 13 ayat (3) merupakan ayat baru yang ditambahkan dalam Perubahan Pertama 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Presiden menerima penempatan duta 

negara lain dengan memperhati-kan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat‖; 

6. Pasal 14 semula diatur dalam satu pasal yang dirumuskan sebagai berikut ; ―Presiden 

memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.‖ Dalam Perubahan Pertama ditambah 

satu ayat yakni ayat (2), sedangkan diktum lama diubah menjadi ayat (1) dengan 

rumusan sebagai berikut; ―Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung‖;  

7. Pasal 14 ayat (2) merupakan penambahan terhadap diktum lama. Adapun ketentuan baru 

tersebut dirumuskan sebagai berikut; ―: ―Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat‖;  

8. Pasal 15 yang semula dirumuskan sebagai berikut; ―Presiden memberi gelaran, tanda 

jasa dan lain-lain tanda kehormatan‖ diubah dengan rumusan sebagai berikut, bahwa: 

―Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan 

undang-undang‖;  

9. Pasal 17 ayat (2) yang semula dirumuskan sebagai berikut; ‖Menteri-menteri diangkat 

dan diperhentikan oleh Presiden‖ diubah dalam Perubahan Pertama yang merupakan 

perbaikan istilah dari diperhentikan menjadi diberhentikan lengkapnya sebagai berikut: 

‖Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden‖ 

10. Pasal 17 ayat (3) semula dirumuskan sebagai berikut; ―Menteri-menteri itu memimpin 

Departemen Pemerintahan‖ diubah dengan rumusan sebagai berikut, bahwa: ―Setiap 

menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan‖;  

11. Pasal 20 ayat (1) yang semula dirumuskan sebagai berikut; ―Tiap-tiap Undang-undang 

menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat‖ diubah dengan rumusan sebagai 
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berikut, bahwa: ―Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-

undang.‖; 

12. Pasal 20 ayat (2) merupakan ayat yang ditambahkan pada Perubahan Pertama terhadap 

Pasal 20 dengan rumusan sebagai berikut; ―Setiap rancangan undang-undang dibahas 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama‖; 

13. Pasal 20 ayat (3) merupakan ketentuan lama Pasal 20 ayat (2) dengan rumusan sebagai 

berikut; ―Jika sesuatu Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan undang-undang tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu‖ 

14. Pasal 20 ayat (4) merupakan ayat yang ditambahkan pada Perubahan Pertama terhadap 

Pasal 20 dengan rumusan sebagai berikut; ―Presiden mengesahkan rancangan undang-

undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang‖; 

15. Pasal 21 yang semula terdiri dari dua ayat, di antaranya ayat (1) dengan rumusan sebagai 

berikut; ―Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan 

Undang-Undang.‖ Dalam Perubah-an Pertama UUD dijadikan satu pasal dengan 

rumusan sebagai berikut, bahwa: ‖ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak 

mengajukan usul rancangan Undang-undang‖; 

Pada Sidang Umum MPR yang diselenggarakan mulai tanggal 14 Oktober sampai 

dengan tanggal 21 Oktober 1999 juga dihasilkan satu buah ketetapan yang menugaskan 

kepada Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan Perubahan UUD 1945 yakni Ketetapan MPR-

RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (21 Oktober 

1999).
 
 

Sebagaimana telah dimanatkan pada Sidang Umum terdahulu, Sidang Tahunan 

diselenggarakan sebagai pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPR, di antaranya melanjutkan 

Perubahan UUD 1945. Pada Sidang Tahunan MPR yang diselenggarakan mulai tanggal 7 

Agustus 2000 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000 telah dihasilkan sembilan Ketetapan 

MPR di samping Perubahan Kedua UUD 1945. Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 
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dilakukan perubahan diktum secara parsial yang diatur dalam UUD 1945 dengan sasaran: 

mewujudkan  penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam Perubahan Kedua terjadi perubahan terhadap 

limapuluh sembilan  ketentuan, antara lain: 

1. Pasal 18 yang semula dirumuskan dalam satu pasal sebagai berikut; ―Pembagian daerah 

Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 

ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar 

permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam 

Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.‖ Dalam Perubahan kedua  diubah menjadi tujuh 

ayat antara lain Pasal 18 ayat (1), bahwa: ―Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah‖;  

2. Pasal 18 ayat (2) merupakan diktum baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.‖  

3. Pasal 18 ayat (3) merupakan diktum baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum‖; 

4. Pasal 18 ayat (4) merupakan ketentuan  baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota  dipilih secara demokratis‖;  

5. Pasal 18 ayat (5) merupakan ketentuan baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 

Pusat‖;   
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6. Pasal 18 ayat (6) merupakan ketentuan baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

pertauran-peraturan lain untuk melak-sanakan otonomi dan tugas pembantuan‖; 

7. Pasal 18 ayat (7) merupakan ketentuan baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Susunan dan tata cara penye-lenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam undang-undang‖;  

8. Pasal 18A ayat (1) merupakan ketentuan baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur 

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah‖; 

9. Pasal 18A ayat (2) merupakan ketentuan baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur 

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang‖; 

10. Pasal 18B ayat (1) merupakan ketentuan baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Negara mengakui dan meng-hormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang‖;  

11. Pasal 18B ayat (2) merupakan ketentuan baru yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua 

sebagai berikut; ―Negara mengakui dan meng-hormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang‖;  

12. Pasal 19 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-

undang,‖ sedangkan diktum baru yakni Pasal 19 ayat (1) dalam Perubahan Kedua 

dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui 

pemilihan umum‖;  
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13. Pasal 19 ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama yang berasal dari Pasal 19 ayat 

(1) yang dirumuskan sebagai berikut; ―Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan 

dengan Undang-undang,‖ sedangkan diktum Pasal 19 ayat (2) dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Susunan Dewan Perwakilan Rakyat 

diatur dengan Undang-undang‖;  

14. Pasal 19 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 

dalam setahun‖;  

15. Pasal 20 ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut sah 

menjadi undang-undang dan wajib diundangkan‖;  

16. Pasal 20A ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawas-an‖; 

17. Pasal 20A ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Dalam melaksa-nakan fungsinya, selain hak yang diatur 

dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat‖; 

18. Pasal 20A ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas‖; 

19. Pasal 20A ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan 

Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang‖; 
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20. Pasal 22A merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua UUD 

1945 sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-

undang diatur dengan undang-undang‖;  

21. Pasal 22B merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua UUD 

1945 sebagai berikut; ―Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang‖; 

22. Pasal 25E dirumuskan di bawah BAB IXA tentang Wilayah Negara merupakan bab baru 

sekaligus ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945, sebagai 

berikut ; ―Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 

berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan 

undang-undang‖; 

23. Pasal 26 ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 

undang-undang,‖ sedangkan rumusan baru diktum Pasal 26 ayat (2) dalam Perubahan 

Kedua UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Penduduk ialah warga negara 

Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia‖; 

24. Pasal 26 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur 

dengan undang-undang‖; 

25. Pasal 27 ayat (3) merupakan pengubahan ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang semula 

dirumuskan sebagai berikut; ―Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut-serta dalam 

usaha pembelaan Negara, sedangkan diktum Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; bahwa ‖Setiap warga negara berhak dan wajib 

ikut serta dalam upaya pembelaan negara‖; 

26. Pasal 28A dirumuskan di bawah BAB XA tentang Hak Asasi Manusia merupakan bab 

baru sekaligus ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 

sebagai berikut; ―Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya‖; 
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27. Pasal 28B ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah‖;  

28. Pasal 28B ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi‖;   

29. Pasal 28C ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia‖;  

30. Pasal 28C ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan 

memperjuangkan haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya‖;  

31. Pasal 28D ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum‖; 

32. Pasal 28D ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja‖; 

33. Pasal 28D ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan‖;   

34. Pasal 28D ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya‖; 
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35. Pasal 28E ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat 

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegara-an, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan  meninggalkannya, 

serta berhak kembali‖; 

36. Pasal 28E ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya‖; 

37. Pasal 28E ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat‖; 

38. Pasal 28F merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua UUD 

1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia‖; 

39. Pasal 28G ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi‖; 

40. Pasal 28G ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut;: ―Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 

politik dari negara lain‖; 

41. Pasal 28H ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
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bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan‖; 

42. Pasal 28H ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan‖; 

43. Pasal 28H ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat‖; 

44. Pasal 28H ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun‖; 

45. Pasal 28I ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun‖; 

46. Pasal 28I ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu‖; 

47. Pasal 28I ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut: ―Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas 

tanah ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban‖; 

48. Pasal 28I ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah‖; 
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49. Pasal 28I ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia 

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan‖; 

50. Pasal 28J ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara‖; 

51. Pasal 28J ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis‖; 

52. Pasal 30 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut, bahwa: ―Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut-serta dalam 

usaha pembelaan Negara,‖ sedangkan diktum baru pasal tersebut dalam Perubahan UUD 

1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara‖; 

53. Pasal 30 ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang,‖ 

sedangkan  diktum baru pasal tersebut dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dirumuskan 

sebagai berikut, bahwa: ―Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui 

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai 

kekuatan pendukung‖;  

54. Pasal 30 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, 
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Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara‖;  

55. Pasal 30 ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum‖;  

56. Pasal 30 ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional 

Indonesia dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, 

syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, 

serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-

undang‖; 

57. Pasal 36A merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan kedua UUD 

1945 sebagai berikut : ―Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika‖; 

58. Pasal 36B merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua UUD 

1945 sebagai berikut; ―Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya‖; 

59. Pasal 36C merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Kedua UUD 

1945 sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut menge-nai Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang‖. 

Di samping Perubahan Kedua UUD 1945, pada Sidang Tahunan Pertama MPR yang 

diselenggarakan mulai tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000 juga 

dihasilkan sembilan buah ketetapan, satu di antaranya menugaskan kepada Badan Pekerja 

MPR untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 yakni Ketetapan MPR-RI 

Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Mempersiapkan 

Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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(18 Agustus 2000).  Dalam ketetapan tersebut diajukan rancangan Perubahan UUD 1945 yang 

kelak diputuskan dalam Sidang MPR pada Tahun 2001. 

Namun sebelum Sidang Tahunan Kedua MPR tersebut terlaksana, pada tanggal 21 

sampai dengan tanggal 26 Juli 2001 telah diselenggarakan Sidang Istimewa Ketiga MPR. 

Sidang Istimewa Pertama diselenggarakan pada Tahun 1967 dengan putusan di antaranya 

memberhentikan Sukarno sebagai Presiden, kemudian Sidang Istimewa Kedua dilakukan pada 

Tahun 1998 guna percepatan pelaksanaan pemilihan umum yang semula akan dilakukan pada 

tahun 2003 menjadi Tahun 1999. Sidang Istimewa Ketiga diselenggarakan didasarkan pada 

perkembangan politik yang memburuk sebagai akibat konflik antara Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan Presiden Abdurrahman Wahid. 

Konflik tersebut diawali dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berasumsi bahwa berbagai 

kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid telah melanggar Pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah 

jabatan dan Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asumsi tersebut merupakan dasar 

penetapan Memorandum Kesatu dan Memorandum Kedua DPR yang berisi peringatan kepada 

Presiden Abdurrahman Wahid. Kedua Memorandum tersebut dinafikan oleh Presiden 

Abdurrahman Wahid, sehingga pada tanggal 31 Mei 2001 –dalam Rapat Paripurna DPR- 

diputuskan untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR guna meminta 

Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. 

Menanggapi perkembangan tersebut, melalui Surat Nomor R-55/Pres/ VII/2001 

tertanggal 21 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menolak memberikan 

Pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR Tahun 2001, bahkan pada tanggal 23 Juli 

2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Maklumat Presiden yang intinya, pertama 

membekukan DPR dan MPR RI; kedua mempercepat pemilihan umum dalam waktu satu 

tahun; dan ketiga membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan 

Mahkamah Agung. 

 Maklumat Presiden tersebut kemudian ditanggapi oleh MPR dengan 

menyelenggarakan Sidang Istimewa yang di antaranya menetapkan:  
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1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/ MPR/2001 

tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap 

Maklumat Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001 (23 Juli 2001);  

2. Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor 

II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. 

Abdurrahman Wahid  (23 Juli 2001); 

3. Mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden berdasarkan 

Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2001 tentang  Penetapan Wakil Presiden Republik 

Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia (23 Juli 

2001); serta  

4. Pengangkatan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden berdasarkan Ketetapan MPR-RI 

Nomor IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia (23 

Juli 2001). 

 Sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2000 

tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Mempersiap-kan Rancangan Perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (18 Agustus 2000), pada 

tanggal 9 November 2001 telah diputuskan enampuluh delapan ketentuan yang diubah dalam 

Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam Perubahan Ketiga ini disepakati sasaran perubahan 

meliputi: pertama pelaksanaaan kedaulatan rakyat oleh rakyat; kedua pemilihan  presiden dan 

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat; ketiga proses ―dakwaan‖ (impeachment) terhadap 

kedua pejabat tersebut; keempat pembentukan Dewan Perwakilan Daerah serta kelima 

pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 

Ketentuan-ketentuan  yang diubah dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, antara lain: 

1. Pasal 1 ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat,‖ sedangkan diktum baru pasal tersebut dalam 

Perubahan Ketiga UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Kedaulatan adalah di 

tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat‖;  
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2. Pasal 1 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Negara Indonesia adalah negara hukum‖; 

3. Pasal 3 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar 

dan garis-garis besar dari pada haluan Negara,‖ sedangkan diktum baru pasal tersebut 

dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang 

Dasar‖; 

4. Pasal 3 ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Majelis Permusyawaratan Rakyat  melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden‖; 

5. Pasal 3 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 sebagai berikut; ―Majelis Permusyawaratan Rakyat  hanya dapat 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 

Undang-Undang Dasar‖; 

6. Pasal 6 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Presiden ialah orang Indonesia asli,‖ sedangkan diktum baru pasal 

tersebut dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: 

―Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak 

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya 

sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden‖;  

7. Pasal 6 ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan suara yang terbanyak,‖ sedangkan diktum baru pasal tersebut dalam 

Perubahan Ketiga UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Syarat-syarat untuk 

menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang‖; 
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8. Pasal 6A ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat‖; 

9. Pasal 6A ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum‖; 

10. Pasal 6A ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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‖; 

11. Pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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‖; 

12. Pasal 6A ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang‖;  

13. Pasal 7A merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga UUD 

1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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, 
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atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden‖; 

14. Pasal 7B ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Usul pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis 

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‖; 

15. Pasal 7B ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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‖; 

16. Pasal 7B ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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‖; 

17. Pasal 7B ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, 

mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh haru setelah permintaan Dewan Perwakilan 

Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi‖; 
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18. Pasal 7B ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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‖; 

19. Pasal 7B ayat (6) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib 

menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 

paling lambat tigapuluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul 

tersebut‖; 

20. Pasal 7B ayat (7) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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‖; 

21. Pasal 7C merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 

yang dirumuskan sebagai berikut; ―Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat‖; 

22. Pasal 8 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama –dengan menyisipkan kualifikasi 

diberhentikan setelah kualifikasi berhenti- yang semula dirumuskan sebagai berikut ; 

―Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya,‖ sedangkan diktum 

baru pasal tersebut dalam Perubahan Ketiga yang dirumuskan sebagai berikut, bahwa: 
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―Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis 

waktunya,‖; 

23. Pasal 8 ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Dalam hal terjadi kekosongan Wakil 

Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enampuluh hari, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua orang calon 

yang diusulkan oleh Presiden‖; 

24. Pasal 11 ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Presiden dalam mebuat 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 Dewan Perwakilan 

Rakyat‖;  

25. Pasal 11 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian 

internasional diatur dengan undang-undang‖; 

26. Pasal 17 ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Pembentukan, pengubahan, dan 

pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang‖; 

27. Pasal 22C ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam  bab baru yakni 

BAB VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang 

dirumuskan sebagai berikut; ―Anggota Dewan Perwakililan Daerah dipilih dari setiap 

provinsi melalui pemilihan umum‖; 

28. Pasal 22C ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Anggota Dewan Perwakililan Daerah dari 

setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakililan Daerah 

itu tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat‖; 
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29. Pasal 22C ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Dewan Perwakilan Daerah sedikitnya 

bersidang sekali dalam setahun‖; 

30. Pasal 22C ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ― Susunan dan kedudukan Dewan 

Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang‖; 

31. Pasal 22D ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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‖; 

32. Pasal 22D ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Dewan Perwakilan Daerah ikut 

membahas 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; serta memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, 

dan agama‖; 

33. Pasal 22D ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―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 
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itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti‖; 

34. Pasal 22D ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang‖; 

35. Pasal 22E ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam  bab baru yakni 

BAB VIIB tentang Pemilihan Umum dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang 

dirumuskan sebagai berikut; ―Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali‖; 

36. Pasal 22E ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presi-den dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah‖; 

37. Pasal 22E ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

adalah partai politik‖; 

38. Pasal 22E ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan‖; 

39. Pasal 22E ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Pemilihan umum diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri‖; 

40. Pasal 22E ayat (6) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan 

umum diatur dengan undang-undang‖; 
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41. Pasal 23 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 

Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang 

diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu,― 

sedangkan diktum baru pasal tersebut dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dirumuskan 

sebagai berikut, bahwa: ―Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat‖; 

42. Pasal 23 ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut; ―Rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah‖;  

43. Pasal 23 ayat (3) merupakan merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal 23 ayat (1) 

yang semula dirumuskan sebagai berikut; ―Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan 

tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 

menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan 

anggaran tahun yang lalu―, sedangkan diktum baru dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 

yang dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 

menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh 

Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 

yang lalu‖; 

44. Pasal 23A merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal 23 ayat (2) yang semula 

dirumuskan sebagai berikut; ―Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang- 

undang‖, sedangkan diktum baru dalam Perubahan Ketiga dirumuskan sebagai berikut, 

bahwa: ―Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang‖; 

45. Pasal 23E ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal 23 ayat (5) yang semula 

dirumuskan sebagai berikut; ―Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan 
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dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat‖, sedangkan diktum baru dalam Perubahan Ketiga dirumuskan sebagai berikut, 

bahwa: ―Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri‖;  

46. Pasal 23E ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal 23 ayat (5) yang semula 

dirumuskan sebagai berikut; ―Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan 

negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan 

dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat‖, sedangkan diktum baru dalam Perubahan Ketiga dirumuskan sebagai berikut, 

bahwa: ―Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai 

dengan kewenangannya‖; 

47. Pasal 23E ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh 

lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang‖;  

48. Pasal 23F ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dan diresmikan 

oleh Presiden‖; 

49. Pasal 23F ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih 

dari dan oleh anggota‖; 

50. Pasal 23G ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di 

ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi‖; 

51. Pasal 23G ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan 

Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang‖; 
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52. Pasal 24 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang‖, sedangkan diktum baru pasal 

tersebut dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: 

―Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan‖; 

53. Pasal 24 ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama yang semula dirumuskan 

sebagai berikut; ―Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan 

Undang-undang‖, sedangkan diktum baru pasal tersebut dalam Perubahan Ketiga UUD 

1945 dirumuskan, sebagai berikut 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‖;  

54. Pasal 24A ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnnya yang diberikan oleh 

undang-undang‖; 

55. Pasal 24A ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Hakim Agung harus memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum‖; 

56. Pasal 24A ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan 

selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden‖; 

57. Pasal 24A ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung 

serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang‖; 
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58. Pasal 24A ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Susunan dan Kedudukan, Keanggotaan, dan 

Hukum Acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan 

undang-undang‖; 

59. Pasal 24B ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim‖; 

60. Pasal 24B ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalam-an di bidang hukum serta memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela‖;  

61. Pasal 24B ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan; ―Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat‖; 

62. Pasal 24B ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, ―Susunan dan Kedudukan, Keanggotaan, dan 

Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang‖; 

63. Pasal 24C ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, ―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‖; 

64. Pasal 24C ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, ―Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 
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putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar‖;  

65. Pasal 24C ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan 

orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-

masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 

dan tiga orang oleh Presiden‖; 

66. Pasal 24C ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut,  ―Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 

dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi‖; 

67. Pasal 24C ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut;  ―Hakim Konstitusi harus memiliki integritas 

dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara‖;   

68. Pasal 24C ayat (6) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Ketiga 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Pengangkatan dan pemberhentian 

Hakim Konstitusi, Hukum Acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi 

diatur dengan undang-undang.‖ 

Selain Perubahan Ketiga UUD 1945, dalam Sidang Tahunan 2001 tersebut juga 

ditetapkan 12 ketetapan, satu di antaranya merupakan ketetapan yang mengamanatkan 

kelanjutan Perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/2001 

tentang Perubahan atas Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan 

Badan Pekerja MPR RI untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (9 November 2001) untuk diputuskan dalam 

Sidang Tahunan 2002. 

Sebagai pelaksanaan ketetapan dimaksud, Panitia Adhoc I yang bertugas mempersiapkan 

Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 sampai pada tanggal 24 Juli 2002 telah berhasil 

menyelesaikan pembahasan dan perumusan terhadap materi Rancangan Perubahan yang 
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diamanatkan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/2001. Dalam Laporan Perkembangan 

Pelaksanaan Tugas Panitia AdHoc I pada Rapat  Ke-4 Badan Pekerja MPR tertanggal 24 Juli 

2002 yang ditanda-tangani oleh Pimpinan Panitia Adhoc I yang terdiri dari: Ketua, Drs. Jakob 

Tobing, MPA; Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua  Harun Kamil, S.H. 

M.Si. serta Sekretaris,  Drs. Ali Masykur Musa, M.Si diajukan rancangan Perubahan Keempat 

yang serupa hampir delapanpuluh persen dengan Perubahan Keempat yang diputuskan oleh 

MPR pada tanggal 10 Agustus 2002.   

Dengan demikian, –pada realitasnya- berdasarkan kesepakatan empatpuluh delapan 

orang saja ketentuan dalam Perubahan Keempat telah diputuskan dalam Rapat Panitia AdHoc 

I Badan Pekerja MPR pada tanggal 25 Juli 2002. 

Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2002 diselenggarakan 

Sidang Tahunan 2002, MPR menetapkan Perubahan Keempat UUD 1945 yang mengubah 

duapuluh sembilan diktum dalam UUD 1945, di antaranya menghapus Pasal 2 ayat (2)  

tentang masa sidang MPR dan Pasal 2 ayat (3) tentang cara pengambilan putusan MPR, serta 

Pasal 16 UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung.  

Ketentuan yang diubah dalam Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut, antara lain: 

1. Pasal 2 merupakan pengubahan ketentuan lama dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang 

semula dirumuskan sebagai berikut; ―Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 

anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-

daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-

undang‖, selanjutnya diktum Pasal 2 dalam Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan 

sebagai berikut, bahwa: ―Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum dan diatur dengan undang-undang‖; 

2. Pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―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 
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pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden‖;  

3. Pasal 8 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar 

Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-

lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket 

calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya‖; 

4. Pasal 16 merupakan penghapusan Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung yang 

semula terdiri Pasal 16 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Susunan Dewan 

Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang‖, dan Pasal 16 ayat (2) yang 

dirumuskan sebagai berikut; ―Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan 

Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.‖ Dalam Perubahan Keempat 

kedua diktum tersebut dijadikan pasal tunggal yakni Pasal 16 dengan rumusan sebagai 

berikut, bahwa: ―Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan 

undang-undang;‖ 

5. Pasal 23B merupakan pengubahan sistematik yang semula sebagai ayat (3) dari  Pasal 23 

UUD 1945 dialihkan sebagai pasal baru dalam Perubahan Keempat UUD 1945, 

sedangkan rumusan diktum Pasal 23B sama dengan rumusan Pasal 23 ayat (5) UUD 

1945 sebagai berikut; ―Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang- 

undang‖; 

6. Pasal 23D merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat UUD 

1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, 

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-

undang‖; 
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7. Pasal 24 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ‖Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang‖; 

8. Pasal 31 ayat (1) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan‖;  

9. Pasal 31 ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya‖;  

10. Pasal 31 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang‖; 

11. Pasal 31 ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya duapuluh persen  dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional‖; 

12. Pasal 31 ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia‖; 

13. Pasal 32 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama dalam Pasal 32 UUD 1945 

yang semula dirumuskan sebagai berikut; ―Pemerintah memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia‖, sedangkan dalam Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai 

berikut, bahwa: ―Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesua di tengah 
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peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya‖;  

14. Pasal 32 ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Negara menghormati dan memelihara bahasa 

daerah sebagai kekayaan budaya nasional‖; 

15. Pasal 33 ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan dalam BAB XIV tentang 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, bab ini semula hanya mengenai 

Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (4) sebagai tambahan dalam  Perubahan Keempat 

UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Perekonimian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjut-an, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseim-

bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional‖;  

16. Pasal 33 ayat (5) merupakan ketentuan baru yang disisipkan sebagai tambahan dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang‖; 

17. Pasal 34 ayat (2) merupakan ketentuan baru yang disisipkan sebagai tambahan dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut;  ―Negara mengembangkan 

sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah 

dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan‖; 

18. Pasal 34 ayat (3) merupakan ketentuan baru yang disisipkan sebagai tambahan dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Negara bertanggung 

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak‖; 

19. Pasal 34 ayat (4) merupakan ketentuan baru yang disisipkan sebagai tambahan dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang‖; 

20. Pasal 37 ayat (1) merupakan pengubahan ketentuan lama dalam Pasal 37 ayat (1) UUD 

1945 yang semula dirumuskan sebagai berikut; ―Untuk mengubah Undang-undang Dasar 
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sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

harus hadir‖, sedangkan dalam Perubahan Keempat UUD 1945 diktum pasal tersebut 

dirumuskan sebagai berikut; ―Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 

diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ‖;  

21. Pasal 37 ayat (2) merupakan pengubahan ketentuan lama dalam Pasal 37 ayat (2) UUD 

1945 yang semula dirumuskan sebagai berikut; ―Putusan diambil dengan persetujuan 

sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir‖, sedangkan dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 diktum pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut, 

bahwa: ― Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 

tertulis untuk diubah beserta alasannya‖;  

22. Pasal 37 ayat (3) merupakan  diktum baru yang disipkan sebagai tambahan dalam 

Perubahan Keempat UUD  1945 dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Untuk mengubah 

pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat  dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat‖; 

23. Pasal 37 ayat (4) merupakan  ketentuan baru yang disispkan sebagai tambahan dalam 

Perubahan Keempat UUD  1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Putusan untuk mengubah 

pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 

limapuluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat‖; 

24. Pasal 37 ayat (5) merupakan  ketentuan baru yang disispkan sebagai tambahan dalam 

Perubahan Keempat UUD  1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Khusus tentang bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan‖; 

25. Pasal I Aturan Peralihan merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal I Aturan 

Peralihan UUD 1945 yang semula dirumuskan sebagai berikut: ―Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyeleng-garakan kepindahan pemerintahan 

kepada Pemerintah Indonesia‖, sedangkan diktum Pasal I Aturan Peralihan dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Segala Peraturan 
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Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru 

menurut Undang-Undang Dasar ini‖; 

26. Pasal II Aturan Peralihan merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945 yang semula dirumuskan sebagai berikut: ―Segala Badan Negara 

dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru 

menurut Undang-undang Dasar itu‖, sedangkan diktum Pasal II Aturan Peralihan dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Semua lembaga negara 

yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-

Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini‖; 

27. Pasal III Aturan Peralihan merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal III Aturan 

Peralihan UUD 1945 yang semula dirumuskan sebagai berikut: ―Untuk pertama kali 

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia‖, 

sedangkan diktum Pasal III Aturan Peralihan dalam Perubahan Keempat UUD 1945 

dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-

lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya 

dilakukan oleh Mahkamah Agung‖; 

28. Pasal I Aturan Tambahan merupakan pengubahan diktum lama Pasal I Aturan Tambahan 

UUD 1945 yang semula dirumuskan sebagai berikut: ―Dalam enam bulan sesudah 

akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan 

menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini‖, 

sedangkan diktum Pasal I Aturan Tambahan dalam Perubahan Keempat UUD 1945 

dirumuskan sebagai berikut, bahwa: ―Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk 

melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003‖;  

29. Pasal II Aturan Tambahan merupakan pengubahan ketentuan lama Pasal II Aturan 

Tambahan UUD 1945 yang semula dirumuskan sebagai berikut: ―Dalam enam bulan 

sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk 

menetapkan Undang-undang Dasar‖, sedangkan ketentuan Pasal II Aturan Tambahan 
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dalam Perubahan Keempat UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut; ―Dengan 

ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal‖.  

Perubahan UUD 1945 tersebut mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, antara lain: telah terjadinya perubahan terhadap lembaga negara baik cara pengisian 

pejabat; tugas dan wewenang; hubungan antarlembaga-negara; hak dan kewajiban yang 

segenap persoalan tersebut terkait dengan keberadaaan struktur ketatanegaraan. Hal ini sesuai 

dengan  ruang-lingkup disiplin ilmu hukum tata negara, antara lain: (a) susunan dari jabatan 

dalam lembaga negara; (b) cara pengisian  jabatan tesebut dengan pejabatnya (c) tugas dan 

kewajiban yang diemban; (d) kekuasaan dan wewenangnya; (e) batas tugas dan wewenang 

terhadap lingkup dan orang yang dikuasainya; (f) hubungan antarlembaga-negara; dan (g) 

penggantian jabatan. 
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BAB IV 

TINJAUAN SOSIOLOGIS 

 

 

 

 Fenomena Gerakan Sosial merupakan fenomena yang alami dan gejala yang hadir 

dalam suatu negara. Ia merupakan pengejawantahan dari ekspresi perilaku dan sikap individu 

sebagai anggota kelompok. Gerakan sosial dari waktu kewaktu mengalami perubahan orientasi 

tujuan. Perubahan orientasi tujuan gerakan sosial sebagai respon dari dominasi kekuasaan 

yang sedang berkembang di masyarakat dan negara. 

 Dominasi kekuasaan tidak seimbang itu bisa berasal dari kelompok elit 

ekonomi/politik atau bersumber dari kekuasaan negara sendiri atau negara lain, di mana 

dominasi tersebut dipandang sebagai sesuatu yang merugikan dan menindas kelompok lain 

yang ada di dalam masyarakat negara itu sendiri. 

 Gerakan sosial menjadi prasarat penting dalam proses demokrasi. Pandangan ini 

sebenarnya menggantikan paradigma lama sebelumnya, bahwa proses demokrasi akan terjadi 

melalui proses perubahan sosial yang berpusat pada gerakan kaum buruh. Pergantian 

paradigma dewasa ini seakan menjadi consensus umum, bahwa gerakan sosial, bahkan diakui 

termasuk oleh kalangan pengamat marxisme, bahwa gerakan-gerakan buruh saja tidak dapat 

diandalkan sebagai satu-satunya gerakan yang memiliki potensi perubahan sosial dan proses 

demokratisasi. 

 Menurut Sherman & Kolker (1987), mengemukakan gerakan sosial timbul sebagai 

akibat reaksi dari melemahnya kesatuan kekuasaan sebagai imbas dari rekayasa ulang 

pembagian kekuasaan dan rekayasa ulang penaruh serta perubahan struktur dalam 

masyarakat. 

Turner & Killian Battomore, 1992. Gerakan sosial secara luas didefinisikan sebagai suatu 

usaha bersama untuk meningkatkan suatu penentangan perubahan dalam masyarakat di mana 

usaha tersebut memainkan peran.  

Kuper & Kuper, 2000). Mendefinisikan, Gerakan sosial merupakan kelompok-kelompok 

yang tidak melembaga dari berbagai anggota masyarakat yang tidak mewakili yang bergerak 

dalam alur interaksi yang berseberangan dengan elit atau fihak oposisi. 
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 Gerakan Sosial, yaitu suatu upaya yang kurang lebih  dan terorganisasi yang dilakukan 

oleh orang-orang yang relatif lebih besar jumlahnya, entar untuk menimbulkan perubahan, 

entah atau menentangnya
25

 
 ,
menentang perubahan sosial berarti mempertahakankan statusquo. 

Dalam meninjau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari aspek sosiologis, maka 

pembahasannya tidak terlepas dari ilmu politik, walaupun diketahui secara umum antara ilmu  

sosiologi dan ilmu politik memiliki wilayah kajian yang berbeda. 

 Secara etimologis, istilah sosiologi terdiri dari  sosius (dari bahasa latin, artinya teman) 

dan logos (dari bahasa yunani, artinya kata, sabda, ilmu), maka secara sederhana sosiologi 

berarti ilmu tentang masyarakat.  Secara umum sosiologi mempelajari secara sistematik 

kehidupan bersama manusia, sejauh kehidupan itu dapat ditinjau dan  diamati dengan 

memakai metode empiris. 

Foulks (1999), mendefinisikan sosiologi politik sebagai studi yang mempelajari hubungan 

kekuasaan yang saling tergantung antara negara dan masyarakat sipil. 

Sherman dan Kolker (1987), mendefinisikan sosiologi politk sebagai studi yang mempelajari 

mengenai partisipasi dalam pembuatan keputusan mengenai suatu kehidupan yang luas dan 

sempit. 

Definisi diatas menunjukkan adanya keberagaman perspektif konsep yang dibahas atau 

dipelajari sosiologi politik, seperti kekuasaan di masyarakat, kekuasaan negara, elit, gerakan 

sosial, ideologi, partisipasi politik, civil society dan lain-lain, dimana konsep ini semakin 

konprehensif melalui dukungan teoritis dari  keilmuan politik dan keilmuan sosiologi, 

sehingga sangat terlihat juga adanya over laping wilayah konsep perubahan dengan studi ilmu 

lainnya, seperti ilmu politik. 

 Sederhananya sosiologi politik merupakan merupakan wilayah pertemuan antara 

sosiologi dan politik. Sebagai ilustrasi bagan gambar oleh Philips & … (2004) diibawah ini 

 

                            Ilmu Sosiologi            Ilmu Politik 

                                                         

                            Area Sosiologi Politik 
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 James W. Vander Zander the Social Experience, An Introduction to Sociologi (New York : MacGrow-Hill 

Publishing Company, 1990), hal. 594. 
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    Dalam Bab ini tidak akan dibahas teori secara panjang lebar akan tetapi hanya selintas, 

sebagai gambaran umum tentang sosiologi politik, yakni sejauhmana peran masyarakat 

didalam pembentukan kebijakan publik (baca UUD 1945). 

Lahirnya orde reformasi di Indonesia-ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai 

Presiden RI yang menjadi lokomotif orde baru-akibat tersulut krisis moneter yang melanda 

Indonesia sejak pertengahan Juli 1997. Kemerosotan ekonomi terlihat dari ambruknya 

perbankan nasional, antara lain adanya beberapa Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Take 

Over (BTO). Ambruknya perbankan nasional sangat berpengaruh pada nilai tukar rupiah 

terhadap US dollar.  Karena itu, dunia usaha, khususnya usaha kecil  dan menengah (UKM), 

tidak berkutik dan banyak yang gulung tikar alias bangkrut. Pemutusan Hubungan kerja 

(PHK)  terjadi dimana-mana, harga sembilan bahan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan 

masyarakat melambung tinggi, bahkan sempat terjadi kelangkaan. Diberbagai tempat di 

Jakarta terlihat antrian pembelian sembako murah. 

 Pada saat yang sama, krisis moneter juga terjadi dibeberapa Negara, misalnya 

Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, memberi isyarat bahwa sekali ikut dalam arus 

globalisasi Indonesia harus siap dikejutkan oleh peristiwa di luar kekuasaan Indonesia. Di 

Indonesia, pada awal krisis moneter, alat tukar beli rakyat Indonesia (rupiah) benar-benar 

menyedihkan. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar sempat mencapai angka Rp. 16.000,- 

Angka yang tidak terbayangkan sebelumnya dan sangat mencemaskan masa depan  kehidupan 

bangsa. Akibat melemahnya nilai tukar rupiah, maka sembako ikut melambung. 

 Sementara rupiah semakin anjlok, suasana politik di Gedung MPR/DPR RI Senayan 

belum reda dan tampak semakin panas. Di sana-sini para elit politik saling membicarakan 

kursi dan kewenangan. Di tambah lagi adanya warga Tionghoa (Cina) yang ramai-ramai 

meninggalkan Indonesia (eksodus), karena takut menjadi korban pelampiasan amukan masa. 

Pasalnya, sudah banyak toko mereka yang habis dibakar masa, tindakan asusila yang menimpa 

keturunan mereka. Di sini jelas sekali bahwa iklim politik bukan saja mempengaruhi 

keamanan, tetapi mengimbas besar pada moneter dan ekonomi bangsa. 
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Rakyat yang semakin kelaparan akibat krisis moneter dan keuangan memaksa para mahasiswa 

di berbagai daerah turun ke jalan. Mereka menilai pemerintah tidak becus dalam menangani 

gejolak ekonomi. Gelombang mahasisawa terus berdatangan, terutama di gedung MPR/DPR 

RI di Senayan, berawal dari krisis moneter, massa akhirnya berteriak agar Soeharto mundur 

dari kursi kepresienen. Gejolak reformasi yang awalnmya hanya gerakan moral mulai 

memasuki ruang politik yang  sebelumnya sangat ditabukan orde baru.  Patut diakui bahwa 

sebagai gerakan politik, reformasi yang diwujudkan melalui demonstrasi-demonstrasi 

mahasiswa ternayata tidak memiliki design strategi yang mencakup tujuan, arah, dan asas-asas 

yang jelas. Massa yang berdemonstrasi hanyak menginginkan adanya perubahan, terutama  

pemenuhan kebutuhan pokok, yang kemudian berkembang menghendaki pergantian pimpinan 

nasional. Jelas sekali terlihat bahwa pada awalnya gerakan reformasi hanya bersifat sporadic 

yang mencuat  dikalangan demonstran di jalanan tanpa mengikatkan diri pada Pancasila dan 

UUD‘ 45. Karena hanya berawal dari gerakan yang spontanitas tentu tidak mengherankan bila 

gerakan reformasi tidak memiliki pemimpin yang bersifat sentral dan berwibawa. 

 Tidak seorang pun yang menjadi panutan para demonstran yang mampu membimbning 

kearah tujuan dan azas-azas yang bersumber pada dasar-dasar NKRI. Oleh karena  itu,  arus 

yang terus menggelinding bak bola salju mengakibatkan gerakan reformasi mengalami 

kerancuan yang cukup luas dan mendasar, akibatnya, reformasi ditafsirkan sesuai dengan 

kepentingan masing-masing pihak yang terus berlanjut hingga kini. Perkembangan perubahan 

situasi  memang berlangsung sangat cepat. Pada tahun-tahun silam, isu-isu demontrasi yang 

dimunculkan masih bersifat local dan sporadic, berkisar masalah penggusuran, PHK, 

lingkungan dan sebagainya. Aksi massa kemudian berubah menjadi gerakan moral yang 

dipelopori oleh para mahasiswa yang menyebar di seluruh Tanah Air berupa gerakan 

menuntut penurunan harga-harga sembako. Berlandaskan semangat juang dan tujuan yang 

terkonsolidasi, gerakan mahasiswa itu menjadi perjuangan berbangsa dan bernegara, sehingga  

terjadi bentrokan antara mahsiswa dengan aparat  di Senayan (12 dan  13 Maei 1998) yang 

mengakibatkan meninggalnya  empat mahasiswa  ditembus timah panas aparat keamanan 

Tuntutan  gerakan  reformasi meliputi : 

- Bubarkan Orde Baru dan Golkar 

- Hapuskan Dwi fungsi ABRI 
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- Hapuskan KKN 

- Tegakkan supremasi hukum, HAM, dan demokrasi. 

Rudini, saat itu selaku Ketua Lembaga Pengkajian Strategi Indonesia (LPSI), mengingatkan 

bahwa persoalan moneter yang terjadi saat itu tidak dapat terpisahkan dari persoalan politik. 

Keduanya saling  terkait. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menghadapi sisi negatif 

akibat upaya penyelamatan  moneter, termasuk kemungkinan munculnya gejolak sosial. 

Ternyata benar dugaan mantan Mendagri tersebut. Tercatat dalam sejarah, pada 13 Mei 1998, 

terjadi kerusuhan masal di Jakarta. Toko, Mal, dan pusat-pusat perkantoran, dilempari batu, 

dijarah, bahkan dibakar oleh masa yang beringas. 

 Kerugian harta benda, ketidakamanan, dan nyawa pun melayang. Pada 18-20 Mei 

1998, demontrasi secara besar-besaran berhasil menduduki Gedung MPR/DPR RI. Akhirnya 

desakan yang bertubi-tubi telah mengakibatkan Soeharto ditinggalkan oleh pendukungnya. 

Tuntutan yang diperjuangkan oleh Mahasiswa sebagai ujung tombak rakyat agar Soeharto 

turun dari jabatannya sebagai presiden terpenuhi pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB 

saat Soeharto membacakan “Pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia”. 

Pernyataan Soeharto berhenti sebagai Presiden Indonesia disambut dengan tangis kebahagiaan 

rakyat Indonesia. Peristiwa tersebut juga telah menandai era baru dalam sejarah perjalanan 

bangsa dan Negara Indonesia. Laksana teks proklamasi yang dibacakan Soekarno pada saat 

Indonesia menyatakan  kemerdekaannya. Indonesia baru benar-benar telah terlahir  kembali. 

Era Baru – Orde Reformasi—telah lahir dengan memmbawa semangat dan cita-cita baru 

dalam dada seluruh rakyat Indonesia.  Era Keterbukaan dan kebebasan telah lahir 

menggantikan gaya diktator Soeharto pada masa orde baru. 

 Reformasi pasca Soeharto terus bergulir seiring dengan kritik terhadap berbagai 

praktik penyimpangan semasa orde baru. Tuntutan terhdap pemerintahan yang bersih dari 

KKN dan koreksi besar-besaran di tubuh birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah, institusi 

peradilan dan hukum, dwifungsi ABRI, maupun sistem keanggotaan MPR/DPR RI, terus 

berkembang. Pada era Presiden Habibi, persoalan-persoalan yang timbul saat orde baru 

berkuasa ternyata tidak dapat terselesaikan. Setumpuk skandal seperti kasus Bank Bali malah  

bermunculan. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM, seperti kasus Trisakti dan Semanggi I 

dan II belum terungkap tuntas. Atau status hukum mantan Presiden Suharto seperti hilang 
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ditelan bumi. Pertikaian yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa semakin tajam. 

Banyaknya persoalan tersebut kian memperburuk citra pemerintahan Habibie. 

 Seiring kondisi politik yang kian memanas muncul kegairahan tokoh-tokoh politik 

untuk membentuk parpol baru. Lebih dari seratus parpol baru terbentuk dan ingin mengikuti 

pemilu. Tetapi, setelah selesai diseleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya 48 parpol 

saja yang dinyatakan layak ikut pemilu  7 Juni 1999. Hasil pemilu ini yang berhak menetapkan 

anggota-anggotanya yang duduk di DPR RI plus anggota TNI/POLRI yang berjumlah 38 

orang. Anggota MPR RI terdiri atas anggota DPR RI ditambah utusan daerah dan utusan 

golongan. MPR yang terbentuk melalui hasil pemilu 1999 antara lain berhasil menetapkan 

GBHN, melakukan amandemen pertama terhadap UUD‘45,  serta memilih presiden dan wakil 

presiden. 

 Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR—setelah melalui pperdebatan sengit dan loby 

politik—berhasil memilih K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat dalam sejarah 

ketatanegaraan Republik  Indonesia dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri 

sebagai wakil Presiden. Ironisnya, terpilihnya Gus Dur menjadi presiden RI tidak terlepas dari 

penyimpangan konstitusi Negara 

Gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa dan sebagian civitas akademika telah 

membawa angin segar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa kini 

Indonesia tidak lagi didominasi tirani kediktatoran, tetapi penuh dengan nuansa kebebasan, 

keterbukaan dan demokrasi. Tetapi seperti masa silam, orde reformasi ternyata bukan kata 

kunci bagi terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan. Perjuangan berat—bahkan bisa 

dibilang terberat dari sebelumnya—telah menanti di depan mata. Arogansi paprpol  dan 

saratnya kepentingan individu dan golongan malah semakin terlihat dominan. 

 Pertikaian  elit politik dan atraksi politik seakan-akan menjadi sarapan pagi bagi para 

elit nasional. Tidak ada lagi yang memikirkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia yang 

tengah dilanda krisis ekonomi yang tak berkesudahan. Rambu-rambu persatuan, kesatuan dan 

patriotisme bangsa sudah benar-benar tidak terlihat lagi. Lagi-lagi rakyat harus menelan pil 

pahit kekecewaan karena harapannya kembali hanya ada di angan-angan. Reformasi dalam 

kehidupan rakyat Indonesia mungkin saja terjadi sebagai sebuah ledakan sosial yang tidak 

direncanakan secara matang, mendalam dan konprehensif. Pasalnya, ketika praktek KKN 
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merajalela dalam kehidupan masyarakat yang dilanjuti dengan badai krisis moneter, maka 

momentum itu melahirkan ledakan sosial yang mengguncang tatanan politik yang ditandai 

oleh jatuhnya rezim pemerintahan orde baru, akibatnya  reformasi berjalan tanpa kecerdasan, 

tidak ada arah yang jelas bahkan cenderung destruktif. 

 Kini reformasi ibaratnya pasukan perang yang  memenangkan peperangan dan 

menjatuhkan kekuasaan penguasa yang terlalu lama menindas rakyatnya, maka, ketika 

penguasa itu jatuh seakan-akan perjuangan telah selesai. Alhasil, mereka kehilangan perspektif 

ke depan, sehingga membuat mereka terlihat dalam perampasan dan perebutan atas benda-

benda dan kekayaan yang telah ditinggalkan. Tragisnya rebutan itu menjadikan mereka 

bertengkar sendiri-sendiri tidak ada habis-habisnya. Dalam situasi berebut kekeuasaan, jabatan 

dan kekayaan, muncul egoisme yang lebih mementingkan dirinya atau kelompoknya sendiri, 

akibatnya, mereka yang mendapatkan bagian kecil menggugat mereka yang mendapatkan 

bagian lebih besar. Apalagi jika orang yang mendapatkan bagian lebih besar ternyata tidak 

sepadan dengan kontribusinya dalam perjuangan, lantas muncul klaim-klaim tentang reformasi 

tulen dan reformasi gadungan, sehingga tidak jelas lagi siapa yang dimaksud dengan reformasi 

tulen dan reformasi gadungan itu, karena tiba-tiba semua orang menyatakan dirinya paling 

reformis. 

 Pada awalnya reformasi disambut rakyat Indonesia dengan penuh antusias dan harapan 

akan adanya perbaikan hidup dan kesejahteraan, tetapi jauh panggang dari api, kini rakyat 

mulai kecewa, karena kenyataannya hidup mereka justeru makin sulit.  Banyak yang kena 

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan angka pengangguran kian membessar, 

belum lagi dengan naiknya harga barang-barang, karena naiknya harga BBM, tarif listrik dan 

telepon. Di sisi lain, penghasilan mereka tidak beranjak naik dan kalaupun ada kenaikan tidak 

sebanding dengan kenaikan harga-harga barang. Ditambah lagi dengan keadaan masyarakat 

yang semakin kacau oleh adanya konflik yang berkepanjangan, sehingga rasa aman kian 

terganggu.  Sehingga kata reformasi dipelesetkan menjadi  refotnasi.  Harus diakui bahwa 

reformasi bagi rakyat pada umumnya telah membawa dampak pada semakin repotnya mencari 

sesuap nasi. Meskipun ada juga yang sebaliknya dimana reformasi memberikan kenyamanan 

pada orang-orang tertentu. Mungkin itu yang membuat mereka terlena dengan tuntutan 

reformasi. Suka atau tidak suka kenyataannya menunjukkan betapa rakyat semakin miskin, 
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rasa aman mulai terganggu, dan kreaivitas bangsa menurun dengan kuatnya cara-cara 

pemaksaan dan kekerasan 

 Reformasi pada hakekatnya merupakan hukum alam—suka atau tidak suka harus tetap 

dijalani terus. Reformasi harus dijalankan dengan kecerdasan baik kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional maupun  kecerdasan spiritual. Reformasi harus menjadi pembebasan 

manusia dari jebakan egoisme yang sempit. Reformasi harus dimulai dari revolusi 

kebudayaan, karena melalui kebudayaan manusia menyatakan eksistensinya. Revolusi 

kebudayaan adalah revolusi berfikir, tidak anarki, bahkan sebaliknya mencerahkan, dan 

menjadi proses transendensi. Tak bisa dipungkiri bahwa lahirnya gerakan reformasi di 

Indonesia yang berakhir sukses melengserkan Soeharto, sebagai Prosiden RI yang menjadi 

lokomotif orde baru, akibat tersulut krisis moneteryang melanda Indonesia sejak pertengahan 

Juli 1997. 

 Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dan  civitas akademika telah membawa 

angin segar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa kini rakyat Indonesia 

tidak lagi terbelenggu, tetapi penuh dengan nuansa kebebasan, keterbukaan dan demokrasi. 

Semua tatatanan kehidupan yang sebelumnya dianggap haram untuk diubah, lalu semuanya 

menjadi berubah, orang boleh bebas berbicara apa saja, bebas mendirikan partai, bebas 

mendirkan pers, bebas berdemonstrasi menentang pemerintah dan seterusnya. Banyak lahir 

peraturan-peraturan baru, maupun perubahan peraturan-peraturan baru, maupun perubahan 

peraturan perundang-undangan, tak terkecuali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi 

dasar Negara Republik ini perlu ada perubahan.  

Pada kurun waktu awal era reformasi (khususnya Mei 1998 sampai pra Sidang 

Istimewa MPR 1999). Ada tiga fenomena kelompok dalam melihat UUD 1945. 

Pertama, mereka yang bersikukuh ingin tetap mempertahankan UUD 1945 tanpa ada 

perubahan (amandemen), apalagi sebuah penggantian. Kelompok ini memiliki argumentasi 

bahwa dengan mengubah ataupun  mengganti UUD 1945, kita tidak memiliki rasa 

nasionalisme, bahkan dianggap membubarkan Negara kesatuan yang telah diproklamirkan 

pada tanggal 17 Agusus 1945. Ditambahkan lagi materi yang ada didalam UUD 1945 cukup 

baik dan merupakan hasil pemikiran para founding fathers and mother yang matang, sehingga 

tidak perlu lagi era reformasi ini mengutak-atik UUD 1945, yang penting adalah semangat 
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para penyelenggara Negara. Bagi mereka (kelompok anti amandemen), the spirit of 

nationalism jauh lebih penting daripada spirit of constitutionalism itself. 

Kedua, adalah klompok yang lebih revolusioner, yakni kelompok yang mengingninkan 

adannya perombakan total atas UUD 1945, tidak hanya sekedar diamandemen, tetapi perlu 

dibuat konstitusi baru sesuai dengan perkembangan zaman. 

Ketiga, adalah kelompok yang berketetapan bahwa UUD 1945 selayaknya perlu 

diubah, dengan melakukan amandemen atas pasal-pasal tertentu yang tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan zaman dan ketentuan hukum pada umumnya. 

Pada akhirnya pendapat terakhir inilah yang dipakai, yaitu UUD 1945 cukup 

diamandemen saja. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa selama rezim Orde Baru 

UUD 1945 itu tidak boleh disentuh atau bahkan disakralkan. Misalnya Ketetapan MPR No. 

III/MPR/1978 dengan tegas menyatakan bahwa majelis berketetapan untuk mempertahankan 

UUD 1945, tidak berniat melakukan perubahan terhadapnya dan akan melaksanakannya 

secara murni an konsekwen. Kehendak untuk tidak mengubah UUD 1945 ini berlanjut dengan 

adanya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mempersulit perubahan 

Undang-Undang dasar dengan menyatakan antara lain bahwa apabila MPR berkehendak untuk 

mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. 

Pasca pencabutan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum pada  Sidang 

Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1999 yang dicabut dengan Ketetapan MPR No. 

VIII/MPR/1998, tuntutan (pressure) atas perubahan (atau setidaknya amandemen) UUD 1945 

mengalir dengan derasnya. Bagian yang menjadi perhatian public untuk dilakukan perubahan 

secepatnya pada awal era reformasi adalah menyangkut lembaga kepresidenan, diantaranya 

adalah persoalan jabatan presiden, kekuasaan dan wewenang presiden. Selain itu, adanya 

pengakuan hak asasi manusia yang dipandang dimarginalkan di dalam UUD 1945 dan 

masalah dualisme kekuasaan kehakiman serta system ekonomi daerah merupakan agenda  

perubahan UUD 1945 yang juga banyak diutarakan dalam berbagai forum ataupun melalui 

―parlemen jalanan‖ dalam setiap aksi demonstrasi. 

Jika ditelusuri lebih mendalam, ide perombakan total konstitusi yang banyak dilontarkan, 

sejak awal dimulainya reformasi tidak ditanggapi secara serius oleh elit-elit politik yang 

memegang peranan menentukan arah kebijakan nasioal pada waktu itu. Bahkan, dari kalangan 
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mahasiswa sendiri sebagai lokomotif reformasi (yang disebut sebagai moral force) tidak secara 

tegas menuntut perombakan total terhadap konstitusi, tetapi hanya menuntut amandemen UUD 

1945 yang berarti perubahan secara tidak total. Ketidak tegasan itu dapat diketahui, 

sebagaimana yang popular dituntut mahasiswa pada waktu itu, yaitu : 

- Adili Soeharto 

- Hapuskan dwi Fungsi ABRI 

- Amandemen UUD 1945.
26

 

Dari sinilah, dimulainya kesalahan fatal reformasi bangsa ini. Mengapa tidak secara tegas saja 

memulai reformasi dengan membentuk suatu konstitusi baru yang lebih sempurna, hanya 

sekedar mengamandemen UUD 1945, yang kemudian tidak efektif dan kurang dapat 

dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan momentum waktu melakukan amandemen yang 

sangat terlambat dan lebih memprioritaskan reformasi di bidang politik yang melahirkan eforia 

dan hiperdemokrasi. Elite politik yang memiliki kewenangan secara konstitusional merasa 

tidak perlu untuk segera membenahi konstitusi yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara. 

Dan lebih suka bermain-main politik yang berorientasi jangka pendek untuk kepentingan 

pribadi dan golongannya. Upaya saling menjatuhkan terhadap posisi-posisi tertentu melalui 

terror politik atau mengatas namakan demokrasi, tampak sangat mewarnai permainan elit 

politik mutakir di Negara ini. Hal ini dapat dibuktikan pada ketetapan MPR No. X/MPR/1998 

tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi 

Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. 

 Pada ketetapan tersebut tidak disinggung sedikitpun, (bahkan dilupakan sama sekali) 

tentang pentingnya reformasi terhadap konstitusi UUD 1945. Seharusnya ini menjadi bagian 

terpenting yang harus dimuat pada Bab IV ketetapan tersebut, khususnya pada dictum hukum. 

Dalam wacana reformasi system ketatanegaraan, perubahan terhadap UUD 1945 berangkat 

dari tuntutan akan pentingnya pemerintahan konstitusional yang demokratis (constitusional 

state). UUD 1945 dipandang tidak mengatur secara memadai materi-materi mengenai HAM, 

kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan mekanisme pertanggungjawaban yang 

ideal dari dan antar lembaga Negara, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para 

                                                 
26

 Menyelamatkan Indonesia, diterbitkan atas kerjasama Suara Mahasiswa UI dan Pustaka Pelajar, Jakarta, 

Cetakan Pertama, 1999. 



 

 

 

89 

pejabat Negara. Tidak memadainya pengaturan dalam UUD 1945 tersebut, pada akhirnya 

menyebabkan tidak adanya mekanisme cheks and balances yang jelas diantara masing-masing 

lembaga Negara. Dalam sejarah penerapannya, UUD 1945 yang longgar (all size dalam 

interprestasi ini telah melegitimasikan munculnya dua masa pemerintahan yang otoritarian dan 

melanggengkan kekuasaan, karena itu dengan tetap mempertahankan UUD 1945, harapan 

akan pemerintahan yang demokrastis menjadi sangat bergantung pada siapa yang berkuasa. 

Orang menjadi lebih penting daripada system. 

 Masalahnya apakah memang perlu UUD 1945 diubah, hal-hal apa yang perlu diubah 

dan bagaimana mengubahnya. Dalam penjelasan UUD, diberikan petunjuk bahwa UUD 1945 

itu bersifat singkat dan supel dengan maksud agar tidak ketinggalan jaman, dari pengertian  

supel  atau luwes ini sebenarnya pernah dilaksanakan penyesuaian tanpa mengubah UUD.  

Perubahan UUD 1945 memang dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 37. Namun 

untuk mengadakan perubahan perlu diperhatikan petunjuk lain. Dalam penjelasan yang 

menyatakan antara lain bahwa untuk menyelidiki pasal-pasal UUD saja, akan tetapi harus 

menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannnya. Dapat 

ditambahkan,  yang tidak kalah pentingnya adalah filisopinya. 

Dalam Batang Tubuh UUD itu dimaksudkan sebagai aktualisasi atas kelima dasar 

negara seperti tertera dalam pembukaan yang dikenal sebagai Pancasila.  Tentu aktualisasi itu 

selalu dapat ditinjau dalam perkembangan lebih lanjut. Dengan  petunjuk itu dapat diartikan 

bahwa perubahan UUD 1945  seyogyanya dilaksanakan untuk hal-hal yang sangat prinsipil 

yang tidak dapat diatasi dengan membentuk Undang-Undang Pelaksanaan, atau juga konvensi. 

Sebagai contoh Negara Amerika Serikat. Menurut Konstitusi AS, tidak ada batasan masa 

jabatan untuk presiden. Namun telah menjadi kebiasaan ketatanegaraan, seseorang hanya dua 

kali saja menjabat presiden, meski ada kekecualian untuk Franklin Delano Rosevelt
27

 

Pada awalnya kita berbangga dengan memiliki UUD yang paling singkat di Dunia 

(hanya 37 pasal). Namun Undang-Undang Dasar yang singkat ini kurang jelas, dan 

menimbulkan banyak penafsiran yang dilakukan oleh penguasa sesuai dengan kepentingannya  

yang mengakibatkan demokrasi tidak berkembang sebagaimana mestinya, sekalipun UUD 

1945 menyebutkan kedaulatan ada ditangan rakyat. Oleh karena itu, amandemen terhadap 
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UUD 1945 ini haruslah memberi landasan bagi terselenggaranya ketatanegaraan yang 

demokratis yang tercermin  adanya check  and balance yang tegas diantara lembaga tinggi 

negara. 

Menurut Mahfud M.D. gagasan amandemen atas UUD 1945 muncul setelah melihat 

kenyataan bahwa selama menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, ternyata 

Indonesia tidak pernah demokratis. Meskipun prinsip yang mendasari Undang-Undang Dasar 

itu sendiri menganut paham demokrasi, dengan adanya pernyataan eksplisit tentang 

―kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat‖ atau ―kerakyatan‖. Walaupun pendiri Negara ini 

telah menegaskan pilihannya atas system demokrasi, tetapi sepanjang berlakunya UUD 1945 

pemerintahan yang tampil selalu otoriter. 

 Kelemahan yang paling utama dari UUD 1945 adalah tidak tegasnya UUD 1945 dalam 

mengatur system ketatanegaraan kita dan memberikan kekuasaan pengaturan tersebut pada 

undang-undang organik. Kondisi ini membuka peluang bagi pembuat undang-undang , yaitu 

Presiden dan DPR, untuk mengatur segala hal yang sangat krusial bagi kehidupan bernegara 

yang demokrastis, yang seharusnya diatur dalam sebuah konstitusi. Kewenangan untuk 

membuat undang-undang inipun justru dapat diarahkan pada kekuasaan prsiden yang besar 

untuk menentukan dengan dibukanya pula peluang untuk mengatur susunan dan kedudukan 

DPR. Serta mekanisme pemilihan DPR (pemilu) dengan undang-undang. Padahal, semangat 

dari demokrasi adalah partisipasi rakyat, yaitu bagaimana cara pemerintahan dapat dijalankan 

oleh rakyat (melalui system perwakilan dan pelembagaan kedaulatan rakyat) dan membatasi 

kekuasaan Negara (pemerintah) yang terlalu besar. 

 Menurut Masyarakat Trasparansi Indonesia (MTI), setidaknya ada lima persoalan yang 

harus dibenahi dalam UUD 1945 dan harus dimuat  pada amandemen UUD 1945, yaitu 

masalah kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kekuasaan pemerintahan, kekuasaan parlemen 

dan kekuasaan kehakiman. Masing-masing permasalahan mengandung berbagai kelemahan 

yang telah memasung semangat  demokrasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Untuk 

masalah kedaulatan rakyat saja, UUD 1945 terlalu longgar dalam memberikan dasar hukum 

dengan mengatur kelembagaan MPR dalam undang=undang yang dibuat oleh pemerintah 

bersama dengan DPR, pada hal lembaga kedaulatan rakyat ini seharusnya mempunyai fungsi 

control atas pemerintah. 
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 Sulit dipungkiri (dan wajar saja) jika UUD 1945 yang disusun secara tergesa-gesa itu 

mengandung beberapa kekurangan. Oleh karenanya perubahan UUD 1945 dapat diterima dan 

ditempatkan dalam konteks semangat reformasi yang menuntut tersedianya hukum dasar yang 

dapat mendorong dan mengarahkan proses interaksi antara suprastruktur dan infrastruktur 

kenegaraan kearah demokrasi, tegaknya hukum dan keadilan, terjaminnya perlindungan yang 

wajar terhadap hak asasi manusia. Semakin baik dan meratanya kesejahteraan masyarakat, 

terwujudnya karakter dan budaya bangsa, dan dapat lebih berperannya bangsa  Indonesia 

dalam melawan hegemoni dan penindasan dalam sekala global demi terwujudnya tatanan yang 

lebih adil. 

 Namun demikian dalam pelaksanaan amandemen yang harus dikedepankan adalah 

semangat melakukan koreksi atas kesalahan masa lalu harus tercermin dalam proses, 

mekanisme, maupun hasil yang dicapai dalam amandemen UUD 1945. Untuk mencapai visi 

tersebut diatas seyogyanya pola yang harus melandasi para pemikir strategis dan berorientasi 

jangka panjang. Adalah suatu pola yang diarahkan untuk memenuhi tututan kebutuhan masa 

depan bangsa. Proses pengambilan keputusan terhadap perubahan UUD 1945 harus 

konprehensif (tidak parsial) guna menjaga kesinambungan dan konsistensi satu pasal dengan 

pasal lainnya. Juga tidak kalah penting perlunya melibatkan sebanyak mungkin komponen 

bangsa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis 

tersebut. 

 Sejak  Tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  yang merupakan wujud 

dari kedaulatan rakyat telah tiga kali mengamandemen UUD 1945. Bahkan, dalam sidang 

tahunan MPR Tahun 2002, MPR telah mengambil keputusan untuk keempat kalinya. Pada 

amandemen keempat inilah amandemen menyentuh hal-hal yang paling sensitive seperti 

perwujudan kedaulatan rakyat, system pemilu, susunan dan kedudukan MPR, serta system 

pemilihan presiden. Ada beberapa catatan yang harus dikedepankan menyangkut amandemen 

UUD 1945 antara lain : 

1. Sampai amandemen ketiga, terdapat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi tidak 

konsisten satu-sama lain, tidak menunjukkan kesinambungan dengan design dasar 

ketatanegaraan yang disepakati, serta memberi kesan sebagai hasil tarik menarik dari 

berbagai kepentingan politik. Sebagai sebuah hukum dasar (fundamental law), kondisi 
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ini sangat berbahaya bagi stabilitas dan keseimbangan kehidupan bernegara di masa 

depan. Ada kesan kuat bahwa proses perumusan amandemen UUD 1945 berlangsung 

dengan pendekatan pasal demi pasal yang tidak konprehensif dan tidak didasarkan 

pada struktur ketatanegaraan yang hendak dibangun. 

2. Mencermati prosesnya amandemen UUD 1945, pembahasan pasal-pasal yang 

disempurnakan sarat dengan kepentingan sesaat. Akibatnya, pola pikir saat ini dan 

orientasi pada kelompok tertentu menjadi lebih menonjol. Bahkan, dalam beberapa hal 

terdapat kecenderungan yang kuat dari keuatan kelompok tertentu untuk membangun 

koridor yang hanya menguntungkan kelompoknya. Dengan demikian, harapan untuk 

menghasilkan perubahan yang netral, obyektif, dan berorientasi masa depan menjadi 

tidak terpenuhi. 

3. Dari sisi kapasistas dan pengalaman, segenap komponen bangsa harus menerima 

realitas bahwa bangsa ini secara kolektif  tidak meiliki pengalaman melakukan proses 

perubahan konstitusi yang terencana, sistematis, dan damai. Para ahli tatanegara dan 

pemikir yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam proses inipun berperan 

sangat minimal. Keputusan terakhir diambil oleh anggota Panitia ad hoc yang sebagian 

besar merupakan wakil dari kelompok politik yang hendak diatur dengan UUD 1945 

hasil amandemen tersebut. Dari kombinasi antara kurangnya pengalaman dan keahlian 

dengan kepentingan kelompok yang melekat telah menyebabkan mutu hasil 

amandemen yang diperoleh bukan saja menjadi maksimal, tetapi menyimpang dari 

bagaimana seharusnya suatu amandemen dilakukan, termasuk terjadinya 

penyimpangan terhadap lima kesepakatan fraksi. 

4. Dengan melandaskan pada prinsip perjuangan bahwa nilai-nilai dasar kemerdekaan 

yang telah diletakkan oleh founding  fathers harus dipertahankan secara abadi. Yakni 

meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, ideology 

Pancasila, UUD 1945 seharusnya dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

- Mempertahankan naskah asli UUD 1945 

- Tidak dengan  amandemen 

- Dilakukan melalui addendum (lampiran-lampiran) 
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Perubahan keempat disyahkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2002, pukul 23.55 

melalui sebuah momen dramatis. Ketua Fraksi TNI/POLRI Mayor Jenderal Slamet Supriyadi 

maju kepodium dan berpidato : Fraksi TNI POLRI tidak berniat menghambat proses 

amandemen UUD 1945, karena itu fraksi TNI/Polri menarik usulan pembentukan komisi 

Konstitusi  di dalam aturan tambahan UUD 1945. Ketegangan di tengah malam itu mencair. 

Ketua MPR  Amin Rais mengetuk palu menandai era baru Indonesia dengan UUD 1945 yang 

juga baru. Sebelumnya TNI/POLRI ngotot memperjuangkan hadirnya Komisi Konstitusi di 

dalam Aturan Tambahan UUD 1945. Sementara pembahasan pada Komisi di MPR 

mengusulkan pembentukan Komisi Konstitusi  ditetapkan dalam sebuah Ketetapan MPR 

 Dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945, Fraksi TNI/Polri menunjukkan sikap 

hat-hati. Ia mengingatkan tak ingin menjadikan Indonesia sebagai laboratorium demokrasi. 

Juru bicara TNI/POLRI, Christina M Rantetana, saat menyampaikan pemandangan umumnya 

antara lain menyatakan, ―Karena begitu penting dan strategisnya perubahan UUD 1945, maka 

semua pihak harus mau dan mampu mengesampingkan semua keinginan untuk 

memperjuangkan kepentingan sesaat, kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok‖. Ia 

melanjutkan, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan konprehensif, serta berjangkauan 

panjang, UUD 1945 manapun yang akhirnya disepakati harus kembali ditata ulang dengan 

terlebih dahulu menyepakati rancangan dasar ketatanegaraan yang akan menjadi acuan dalam 

melakukan perubahan pasal demi pasal, yang itu dilakukan oleh suatu lembaga/badan/komisi 

konstitusi atau apapun namanya, yang dibentuk oleh MPR dan keberadaannya merupakan 

suplemen MPR untuk menyempurnakan dan menata kembali perubahan Kesatu, Kedua, 

Ketiga, dan Keempat dalam kurun waktu hingga  Tahun 2004.  

 Lima tahun setelah perubahan Keempat UUD 1945 disyahkan, eksistensi UUD 1945 

dipersoalkan. Konstitusi seakan menjadi ―terdakwa‖ ditengah carut-marutnya kondisi bangsa. 

Paling tidak ada tiga kelompok yang berebut pengaruh mengenai eksistensi konstitusi. 

Kelompok Pertama, boleh disebut Komite Nasional Penyelamat Pancasila dan UUD 1945. Di 

dalam Presidium Komisi   Nasional itu terdapat nama K.H. Abdurahman Wahid, Soetardjo 

Soerjoguritno, Amin Rayoso dan Ridwan Sahidi. Dikelompok ini dimasukkan mantan KSAD 

Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto yang memimpin Gerakan Revolusi Nurani. Komite Nasional 

menilai, diubahnya UUD 1945 menjadi UUD 2002 adalah bentuk intervensi asing, yang 
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menyebabkan kehidupan kenegaraan mengarah pada individualisme, materialisme, 

liberalisme, sehingga menjauh dari masyarakat adil dan makmur. 

Kelompok kedua, justru mendorong dilakukannya perubahan kelima UUD 1945.  Sebnyak 

128 anggota DPD berada digaris terdepan untuk mendorong perubahan  kelima UUD 1945. 

Upaya DPD didukung anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR, Anggota Fraksi PKS, dan 

Faraksi PBR, Kelompok ini mengusulkan pasal 22 D ayat (1),( 2), dan (3). 

Alasan yang diajukan adalah untuk mengefektifkan posisi DPD dalam memperjuangkan 

kepentingan daerah, serta dalam rangka meningkatkan peran DPD dalam system 

ketatanegaraan Republik Indonesia, khusunya dalam mengembangkan system checks and  

balances antar lembaga Negara. Sejumlah Gubernur ikut mendukung gerakan DPD untuk 

mengubah kelima kalinya UUD 1945. Seorang dari Fraksi PKS mengatakan baju yang 

dikenakan DPD dalam Perubahan Keempat UUD 1945 terasa sempit, sehingga perlu 

dilonggarkan. 

Kelompok Ketiga, didominasi kekuatan politik mayoritas di DPR.Partai Golkar, PDI 

Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional. Melalui Pimpinan 

mereka, mereka sudah menyatakan menolak ide perubahan UUD 1945. Dalam sebuah diskusi 

di DPR,  Sekjen PDIP Pramono Anung menolak usul perubahan konstitusi.‖Agenda 

perubahan konstitusi hanya menjadi keinginan sekelompok elit politik‖. Ketua Fraksi Partai 

Golkar Andi Matallata menyebutkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan 

perubahan konstitusi, yaitu  waktu, sustansi, dan keseriusan. Usul perubahan tidak cukup 

sekedar diagendakan dalam sidang MPR, namun harus dipertimbangkan kemungkinan 

disetujui. Bahkan, Andi mengingatkan keinginan awal memperkuat kewenangan DPD justru 

bias berbalik dengan penghapusan DPD. Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidi 

menekankan, perubahan konstitusi hanya untuk meningkatkan peran DPD dirasa terlalu cepat 

dan waktunya tidak tepat. 

 Mayjen Saurip Kadi dalam buku Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI menuju 

Peradaban Baru (2006) berpendapat, kutipan pidato Soekarno saat pengesahan UUD 1945, 18 

Agustus 1945, paling tidak menunjukkan perubahan UUD 1945 bukanlah dosa atau 

penghkhianatan terhadap founding fathers. Hanya mungkin yang menjadi pertanyaan adalah : 

Kapan dan bagaimana perubahan itu dilakukan ?. Hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan 
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MPR telah melakukan lompatan besar demokrasi dengan mengembalikan sepenuhnya 

kedaulatan kepada rakyat. Namun perubahan UUD 1945 tak pelak juga memunculkan kritik 

dan kekecewaan dari berbagai kalangan, karena hasilnya terlalu kompromistis. Overlaping 

kewenangan antar lembaga penegak  hukum antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang  yang merupakan produk politik DPR dan 

Pemerintah, ini semua tak lepas dari kelemahan konstitusi.   

 Ditengah tarik menarik kepentingan itu, menarik untuk menempatkan konstitusi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah sebuah Negara konstitusional yang bersandar pada 

konstitusi yang kokoh yang dapat melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam maupun 

luar pemerintahan konstitusi yang menjamin demokrasi yang berkelanjutan. Proses 

pembuatannya harus demokratis, diterima dan didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen 

masyarakat dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan. 

Design ulang UUD 1945.  

Sejak di keluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno untuk kembali UUD 1945, 

sampai dengan Pemerintahan Orde Baru yang bertahan kurang lebih  tiga dasa warsa, UUD 

1945 tak tersentuh oleh perubahan.  Walaupun di dalam konstitusi  disebutkan bahwa 

kedaulatan di tangan rakyat dan harus dilaksanakan dengan demokratis, namun dalam 

parkateknya  adalah otoritarian, sehingga hak demokrasi rakyat terpasung dan hak asasi 

manusia cenderung dilanggar.  

Setelah orde baru runtuh, maka terbukalah iklim kebebasan, keterbukaan, perubahan, 

baik peraturan baru maupun peraturan lama, termasuk perubahan konstitusi (UUD 1945) 

melalui amandemen ke satu   sampai keempat,  yang dimulai dari Tahun 1999 sampai dengan 

2002. Lima tahun setelah perubahan keempat  disyahkan eksistensi UUD 1945 dipersoalkan, 

saling menyalahkan satu sama lain karena kondisi ekonomi masyarakat semakin susah, harga 

sembilan bahan pokok mahal,  PHK,  Korupsi juga tidak ada berhentinya, sementara elit 

politik juga sibuk berebut kekuasaan dan mengurus diri sendiri dan kelompoknya, birokrasi 

kacau dan tidak tahu kapan semuanya  akan berakhir, semua disebabkan oleh kelemahan 

konstitusi. Membiarkan keadaan ini berlarut-larut akan membahayakan bangsa dan Negara, 

kembali ke naskah asli juga bukan merupakan pilihan terbaik bagi kehidupan demokrasi kita. 
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 Oleh karena itu yang terbaik adalah ―mendesain ulang konstitusi‖ dengan cara 

menyerahkan kepada para ahlinya, serta sebanyak mungkin melibatkan masyarakat karena 

konstitusi adalah milik rakyat, bukan milik sekelompok orang, sekelompok elite politik, tetapi 

milik seluruh bangsa Indonesia.  
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BAB V 

ANALISIS DAN EVALUASI 

 

 

A.  Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945 (perubahan keempat) 

 

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan mendasar sejak perubahan  

pertama pada Tahun 1999 sampai dengan perubahan ke empat pada Tahun 2002. Perubahan-

tersebut sangat mendasar. Sebelum perubahan ada 71 (tujuh puluh satu) butir ketentuan, 

setelah perubahan menjadi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ketentuan. Dari 71  

ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan, hanya 25 ketentuan yang tidak diubah. Dengan 

demikian ada 174 ketentuan baru dalam UUD 1945 hasil perubahan keempat. Luasnya  

perubahan UUD 1945 mengakibatkan  banyak ketentuan hukum dan fungsi lembaga yang 

Negara harus disesuaikan. 

 

1.   Penggunaan Istilah dan Definisi Lembaga Negara 

 Istilah lembaga negara dalam konstitusi di Indonesia tidak pernah konsisten (tetap) 

karena selalu berubah-ubah dalam setiap UUD yang berlaku di Indonesia disesuaikan 

dengan bentuk dan kondisi (politik) negara. Dalam Konstitusi RIS dikenal istilah alat-alat 

kelengkapan federal, sedangkan dalam UUD Sementara (UUDS 1950) dikenal istilah alat-

alat kelengkapan negara, dan dirinci apa saja yang termasuk lembaga negara. Akan tetapi 

istilah lembaga negara dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak secara implisit 

terdapat dalam ketentuan-ketentuannya.  

 Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) istilah lembaga negara tidak disebut 

secara tegas. Istilah lembaga negara pertama kali muncul seiring dengan keluarnya 

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR Gotong Royong 

mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, 

dengan skema kedudukan suprastruktur lembaga ketatanegaraan, muncul istilah lembaga 

tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, MA, BPK, dan DPA), 

kemudian diperkuat kembali dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978. 
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 Istilah lembaga negara juga bukan merupakan konsep yang secara terminologis 

tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, ia disebut dengan istilah political 

institusion, sedangkan dalam bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. Sedangkan 

dalam bahasa Indonesia menggunakan kata ―lembaga negara‖, ―badan negara‖ atau organ 

negara.
28

 Perbedaan istilah tersebut akan berakibat pada fungsi penyelenggaraan negara 

dan pemerintahan. Istilah yang berbeda harus dapat menunjukkan bahwa suatu lembaga 

bersifat tetap atau sementara, lebih condong sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, 

legislatif atau yudikatif. 

 Dalam praktek ketatanegaraan, penamaan atau penyebutan lembaga negara 

mempunyai penyebutan yang beraneka ragam, ada yang disebut dengan kata majelis 

seperti MPR, ada yang menggunakan kata dewan seperti DPR dan DPD, ada yang 

menggunakan kata Mahkamah seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ada yang 

menggunakan kata badan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada yang memakai 

kata komisi seperti Komnas HAM, KPK dan lain sebagainya. 

 Istilah lembaga negara baru disebut secara implisit pada UUD 1945 paska 

perubahan yaitu dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi ― Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili …, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD…‖. Dari ketentuan tersebut lebih jelas apa yang 

dimaksud dengan lembaga negara yaitu sebuah lembaga atau institusi negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD walaupun tidak disebutkan nama institusinya seperti 

pada UUD sebelumnya. Lembaga negara yang lembaganya tercantum dalam UUD 1945 

paska perubahan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial. 

 Terhadap ketentuan tersebut permasalahan tetap timbul sehubungan dengan tidak 

adanya struktur ketatanegaraan tentang lembaga-lembaga negara menyebabkan tidak 

diketahuinya kedudukan masing-masing lembaga negara. Penggunaan kata atau frasa 

―yang kewenangannya diberikan negara‖ dapat ditafsirkan bermacam-macam apakah yang 

                                                 
28

 Pendapat Sri Soemantri dalam transkrip Diskusi Publik, ―Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca 

Amandemen UUD 1945‖, Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 9 September 2004. 
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dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang harus secara implisit terdapat 

dalam ketentuan UUD atau cukup eksplisit. Hal itu lebih rumit lagi apabila dikaitkan 

praktek ketatanegaraan dewasa ini dengan banyaknya lembaga-lembaga independen yang 

dibentuk, seperti Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

lain sebagainya, apakah mereka juga termasuk lembaga negara. 

 Akan tetapi berdasarkan kewenangan yang diperoleh, ketentuan tersebut dapat juga 

ditafsirkan terdapat lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-

Undang Dasar. Dengan demikian terdapat dua jenis lembaga negara berdasarkan 

penafsiran pemberian kewenangan yaitu : 

1. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan 

2. lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Dalam konteks sekarang di Indonesia memang terdapat lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil 

Presiden, MA, MK, Komisi Yudisial. Ada lembaga negara yang dibentuk dengan undang-

undang antara lain : Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 

Komisi Pemilihan Umum dan lain sebagainya. Disamping itu terdapat pula lembaga 

negara yang semula dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tetapi kemudian dengan 

undang-undang misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (UU 39 

Tahun 1999), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman, Komisi Nasional 

Perlindungan Anak. Terdapat pula komisi (sebagai lembaga negara) yang telah dibubarkan 

yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). 

 Keadaan tersebut diperkuat lagi  dengan keputusan MK yang berkaitan dengan 

penjelasan tentang Komisi Penyiaran Indonesia sebaga ―Lembaga Negara‖.
29

 Berdasarkan 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan bahwa 

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai 

                                                 
29

 Keputusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-I/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian UU No.32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945, hal 3-4. 
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penyiaran. Pemohon
30

, pada intinya menanyakan status KPI sebagai lembaga negara 

(konstitusional atau inkonstitusional)‖. 

 Sehubungan adanya permohonan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi 

memberikan pertimbangan bahwa terdapat dua pembedaan makna yang signifikan dari 

penyebutan lembaga negara dengan menggunakan huruf kecil dan huruf kapital pada L dan 

N yang disebut ―Lembaga Negara‖ tidak sama dengan l dan n yang disebut ―lembaga 

negara‖. Penyebutan suatu lembaga negara (dengan huruf kecil), tidak berarti memberikan 

status ―Lembaga Negara‖ pada lembaga yang bersangkutan. Dalam pertimbangannya KPI 

sebagai lembaga negara semata-mata karena melaksanakan fungsi dan kewenangannya 

mendapatkan sumber dana dari negara melalui mekanisme yang berlaku yaitu APBN.
31

 

 Selanjutnya, dalam amar putusan MK tentang kasus ini, MK menyatakan bahwa 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah ―lembaga negara‖ tidak selalu dimaksudkan 

sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945 saja, atau yang dibentuk 

dengan dasar perintah konstitusi, tapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan 

dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti undang-undang dan bahkan 

keputusan presiden.
32

 

 Agar terjadi kejelasan mengenai istilah dan definisi lembaga negara serta 

mempunyai ketentuan yang bersifat otentik, lembaga negara haruslah diatur dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan mengenai lembaga negara yang memberikan arahan apa 

dan siapa lembaga negara, bagaimana cara pengangkatan atau pengisian pejabat-pejabat 

lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, tugas dan wewenang serta kedudukan 

lembaga negara, tatacara pembubaran suatu lembaga negara, dan hubungan antar lembaga 

negara yang ada. 

 Dari diskusi secara intensif tim Analisa dan Evaluasi Hukum mengenai Lembaga-

Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945 membuat batasan atau lingkup definisi 

lembaga negara adalah lembaga atau organisasi kekuasaan yang mempunyai peranan 

                                                 
30

 Ikatan Jurnalis Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan 

Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara 

Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE). 
31

 Ibid hal 21. 
32

 Ibid hal 21 – 22. 
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dalam pencapaian tugas negara sebagai akibat terjadinya pembagian kekuasaan 

(distrubution of powers) dan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. 

 Dari definisi tersebut, lembaga negara di Indonesia meliputi : Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), 

Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah 

(Pemda), dan Komisi Yudisial. 

2. Kedudukan 

 Ketidak jelasan definisi lembaga negara berimbas pada lembaga mana yang 

masuk lembaga negara dan mana yang bukan, mana yang berarti harus ada dalam 

sistem ketatanegaraan dengan mengacu pada asas Trias Politica (Legislatif, Eksekutif, 

dan Yudikatif) atau mana yang hanya merupakan lembaga pendukung (yang kalaupun 

tidak ada pemerintahan negara tetap bisa berlangsung), belum jelas. Akibatnya 

kedudukan lembaga-lembaga tertentu kedudukannya belum jelas dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia. 

 Kedudukan lembaga yang tidak jelas karena hanya dilihat dari sisi 

kewenangannya saja, begitu pula tingkatan masing-masing belum jelas. Hal itu dapat 

menimbulkan hal-hal yang kurang harmonis dalam kehidupan ketatanegaraan, adanya 

berbagai lembaga dengan label komisi yang mempunyai sifat independen 

menimbulkan pertanyaan apabila dikaitkan dengan suprastruktur ketatanegaraan. 

Sebagai contoh apakah kedudukan MK lebih tinggi dari Pemerintah dan DPR 

khususnya dalam kaitan dengan undang-undang, MK dapat membatalkan UU yang 

dibuat oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah dengan biaya dan waktu yang tidak 

sedikit. 

 Apabila dikaitkan dengan sistem kepresidenan (Presidensial) yang dianut di 

Amerika Serikat, dalam upaya melaksanakan asas Trias Politica yang murni, mereka 

tetap hanya memiliki lembaga negara (suprastruktur) sedikit, masing-masing lembaga 

negara dibantu dengan lembaga pendukung. Congress mempunyai lembaga pendukung 

Senate House, General Accounting Office, Congressional Budget Office dan lain 

sebagainya. Sedangkan Lembaga Kepresidenan (Eksekutif) didukung dengan Council 
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of Economic Advisers, National Security Council, Office of Management and Budget 

dan lain sebagainya. Akhirnya lembaga yudikatif didukung oleh United States Court of 

Appeals, Territorial Courts, federal Judicial Center dan lain sebagainya.Dari gambaran 

tersebut jelas mana yang merupakan lembaga pendukung eksekutif, mana lembaga 

pendukung legislatif, dan mana lembaga pendukung yudikatif. 

 Berbeda dengan di Belanda yang merupakan negara yang pernah menjajah 

Indonesia selama sekitar 350 tahun. Di Belanda disamping lembaga eksekutif, 

legislatif dan yudikatif terdapat pula lembaga-lembaga yang bersifat independen, yang 

terdiri dari Council of State, Court of Audit, dan National Ombudsman. Indonesia 

tampaknya mengikuti model Belanda atau negara-negara penganut Eropa Continental, 

akan tetapi belum ada pembedaan mana lembaga yang merupakan instansi pendukung 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga belum  dapat diketahui fungsi cheks and 

balance masing-masing lembaga. 

 Di Indonesia ketentuan suatu institusi masuk dalam katagorii lembaga negara 

ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No.10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa hirarkhi 

peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

3) Peraturan Pemerintah 

4) Peraturan Presiden 

5) Peraturan Daerah. 

Apabila melihat hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut diatas, timbul 

pertanyaan, apakah suatu lembaga negara yang pembentukannya melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan menandakan pula bahwa lembaga yang dibentuk atau 

diberi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, mempunyai 

arti pula bahwa lembaga negara yang bersangkutan lebih rendah pula kedudukannya 

dibandingkan dengan lembaga negara yang dibentuk melalui peraturan yang lebih 

tinggi. 
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3. Kedudukan dan Wewenang Lembaga Negara 

 Banyaknya jumlah lembaga negara (lembaga yang dibentuk oleh negara), 

berakibat bahwa terdapat lembaga-lembaga tertentu yang tugasnya secara jelas 

disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga yang termasuk 

dalam kaitan dengan fungsi eksekutif, legislative, dan yudikatif secara murni jelas 

tugas dan kewenangannya, misalnya Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MA, MK, . 

Terdapat pula lembaga yang kurang jelas tugas dan kewenangannya seperti Komisi 

Ombudsman. 

 Disamping itu, terdapat pula komisi-komisi lain yang patut dipertanyakan 

apakah komisi-komisi tersebut bersifat permanen atau bersifat sementara. Hal ini 

penting sebab banyak komisi yang sebenarnya tugas-tugas yang dilakukannya telah 

dilakukan oleh eksekutif misalnya KPK yang sebenarnya tugasnya telah dilaksanakan 

oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan, begitu pula Komisi Ombudsman yang sudah 

menjadi kewajiban pemerintah untuk mengawasi kinerja aparatnya, demikian pula 

tugas yang diemban oleh DPR. Apakah jika permasalahan yang mendesak misalnya 

pemberantasan korupsi telah dapat diminimalisasi, berarti KPK dapat dibubarkan. 

 

Kedudukan dan wewenang Lembaga Legara  : 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

 Paska amandemen UUD 1945 kedudukan dan wewenang MPR dibandingkan dengan 

kedudukan dan wewenangnya di masa sebelumnya, setidaknya terdapat dua perubahan 

mendasar pada MPR, yaitu perubahan susunan keanggotaan serta perubahan kewenangan 

MPR, yang berimplikasi pada perubahan dalam tata hubungannya dengan lembaga-lembaga 

negara lainnya.
33

  

 Pertama, keanggotaan MPR, saat ini terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang 

dipilih melalui Pemilihan Umum. Jika anggota DPR dipilih melalui pemilu dengan dasar 

partai, maka DPD dipilih berdasarkan wilayah atau daerah. Anggota MPR terdiri atas 550 

anggota DPR dan 132 anggota DPD. 
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 Hamdan Zoelva, Paradigma Baru Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945, Makalah Diklat Departemen 

Dalam Negeri, 13 November 2003, Jakarta. 
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 Kedua, perubahan Pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi ‗kedaulatan ditangan 

rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR‘, menjadi berbunyi ‗Kedaulatan ditangan 

rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar‘. Artinya MPR bukan lagi penjelmaan 

rakyat sepenuhnya, karena apa yang dijalankan oleh MPR hanya merupakan perintah Undang-

Undang Dasar. 

 Dalam UUD 1945 (paska perubahan) dipertegas tugas dan kewenangan MPR yaitu : 

mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan 

Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD‘.
34

 Selain itu 

hubungan antara MPR dengan lembaga negara lainnya (secara langsung) hanya dengan 

Mahkamah Konstitusi, yaitu apabila ada dugaan DPR bahwa presiden/Wakil Presiden telah 

melanggar hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden 

seperti yang dimaksudkan dalam UUD.
35

 

 MPR saat ini secara de jure tidak lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara, akan 

tetapi mengingat kewenangannya dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, ada 

pendapat MPR secara de facto sebagai lembaga tertinggi negara. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

 Amandemen UUD 1945 khususnya perubahan ketiga, telah menempatkan DPR 

sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang lebih besar 

dibanding masa sebelumnya. Keanggotaan DPR seluruhnya merupakan hasil pemilihan 

umum, tidak ada lagi anggota yang diangkat demikian juga  kewenangannya semakin jelas. 

 DPR sebagai lembaga legialatif mempunyai kewenangan membentuk Undang-

Undang,
36

 denganb persetujuan bersama Presiden. Undang-Undang yang telah disetujui oleh 

DPR dapat berlaku walaupun tanpa ada tanda tangan Presiden.
37

 Dengan demikian seharusnya 

DPR-lah yang harus proaktif agar pembentukan Undang-Undang  dapat sinergis satu sama 

lain, dibentuknya Badan legislatif (Baleg) DPR yang bertugas menangani pembentukan 

Undang-Undang dapat menjadi motor bagi terbentuknya Undang-Undang yang aspiratif dan 

realistis. 

                                                 
34

 Lihat Pasal 3 UUD 1945 RI. 
35

 Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
36

 Lihat Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 
37

 tanda tangan Presiden dapat diartikan persetujuan Presiden atas adanya suatu undang-undang. 
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 Selain kewenangan legislatif tersebut di atas, DPR juga sebagai lembaga negara yang 

berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan untuk melaksanakan fungsinya tersebut DPR 

dibekali dengan berbagai hak oleh Undang-Undang yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapat. Disamping itu juga perubahan UUD 1945 semakin menguatkan tugas 

dan fungsi DPR melalui keharusan Presiden mengkonsultasikan atau mendapat persetujuan 

atau pertimbangan DPR beberapa hak prerogatifnya. Hal itu terutama terjadi pada 

pengangkatan pejabat negara tertentu (Panglima TNI, Kapolri dan lain sebagainya) dan 

pengangkatan duta besar dan penempatan duta besar negara lain. 

 Disamping itu untuk memperkuat kewenangan DPR dalam pengawasan kinerja 

dilengkapi dengan hak sub-poena, yaitu hak untuk memanggil seseorang, dengan disertai 

ancaman pidana bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi pemanggilan tersebut, walaupun 

samapi saat ini masih menjadi polemik. 

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

 DPD dapat dikatakan sebagai lembaga atau institusi baru yang sebelumnya tidak 

dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan DPD adalah suatu sarana bagi 

orang daerah untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tingkat nasional, khususnya yang 

berkaitan dengan kepentingan daerah. 

 Keanggotaan DPD adalah sama untuk setiap provinsi dan jumlah seluruh anggotanya 

tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.
38

 Jumlah anggota DPD saat ini sebanyak 

132 orang dengan rincian setiap provinsi mempunyai 4 anggota DPD dari 33 Provinsi yang 

ada. Adanya DPD menunjukkan kesan bahwa kedudukan setiap Provinsi adalah sama sebagai 

bagian integral wilayah Indonesia tanpa memandang baik besar kecilnya jumlah penduduk, 

besar kecilnya wilayah, maupun besar kecilnya sumber daya yang dimiliki. 

 Kedudukan DPD adalah sejajar dengan kedudukan DPR dalam struktur ketatanegaraan 

Indonesia, akan tetapi kewenangan yang dimiliki baik dibidang legislasi maupun bidang 

pengawasan sangat terbatas. Kedudukan anggota DPD sejajar dengan anggota DPR dalam 

kaitannya dengan keanggotaan sebagai anggota MPR ketika MPR bersidang, baik dalam hal 

perubahan dan penetapan UUD, pemberhentian Presiden dan Wakil Presidenmaupun 

pemilihan Presiden atau wakil presiden apabila berhalangan tetap. 
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 Lihat Pasal 22C ayat (2) UUD RI 1945. 
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Kewenangan bidang legislasi DPD adalah dapat mengajukan usul RUU kepada DPR 

dan turut serta membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dan hal-hal yang berkaitan 

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu DPD juga dapat memberikan 

pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan dan agama.
39

 

 Dalam kaitan dengan kewenangan dibidang pengawasan DPD sangat terbatas sebab 

hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ikut dibahas dan diberikan 

pertimbangan oleh DPD dan hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan dan untuk ditindaklanjuti. 

d. Presiden dan wakil Presiden 

 Presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan merupakan satu paket yang 

dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden adalah pemegang kekuasaan 

pemerintahan tertinggi dan dibantu oleh seorang wakil Presiden berikut para menteri. 

 Kedudukan dan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia paska 

amandemen UUD 1945 telah banyak tereduksi. Banyak hak prerogatif Presiden yang dalam 

pelaksanaannya harus mendapat persetujuan atau pertimbangan terlebih dahulu dari DPR. 

Bahkan dalam kewenangan legislatif secara jelas berpindah tangan dari yang sebelumnya 

Presiden mempunyai hak legislatif saat ini yang mempunyai kewenangan legislatif adalah 

DPR.
40

 

 Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antara lembaga negara termasuk kewenangan 

presiden dengan lembaga negara lainnya (yang kewenangannya diberikan oleh UUD), 

Presiden harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi. 

 Kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif) 

(Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan kekuasaan lain meliputi :  dibidang legislasi mengajukan 

RUU kepada DPR dan menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (1) dan (2)); 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu Pasal 22 UUD) dan 
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 Lihat Pasal  UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
40

 Lihat Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945. 
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memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU; menyatakan perang, membuat 

perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan 

bahaya, mengangkat duta dan konsul; memberi amnesti, abolisi dan grasi; serta banyak 

kewenangan-kewenangan eksekutif lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 

 Demikian besar kewenangan yang diberikan kepada Presiden, sehingga terdapat 

lembaga negara yang lain dibentuk untuk mengawasi kewenangan Presiden. Khusus di 

Indonesia lembaga Kepresidenan sering dikatakan sebagai RI satu sebab dialah yang 

menjalankan tugas kenegaraan paling besar, pada Presiden terletak dua jabatan sekaligus yaitu 

sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden dengan alat-alat kelengkapan 

negara-lah yang dapat menentukan jalannya suatu negara. Kekuasaan negara khususnya 

Presiden yang dapat menentukan suatu negara menjadi negara yang otoriter atau demokratis. 

 Kedudukan dan kewenangan Presiden/Wakil Presiden pasca perubahan UUD 1945 

banyak terkurangi kewenangannya. Hal itu tampak dari adanya keharusan untuk meminta 

pertimbangan dari DPR dalam beberapa penunjukan pejabat publik dan tidak ada lagi 

kewenangan Presiden untuk mengangkat sebagian anggota dewan. 

e. Mahkamah Agung (MA) 

 Mahkamah Agung RI adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang jelas-jelas merupakan pengejawantahan ajaran Trias Politica yaitu lembaga yudikatif. 

Lembaga ini merupakan puncak bagi pencari  keadian yang diberikan oleh negara. MA 

sebagai puncak dari badan peradilan di bawahnya yang meliputi : Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

 Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara 

lainnya. Mahkamah Agung adalah kekuasaan kehakiman yang bertujuan menyelenggarakan 

peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan apapun. 

 Berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Agung RI mempunyai kewenangan di bidang 

kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2)}; mengadili pada tingkat kasasi {Pasal 24A ayat (1)}; 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; mengajukan tiga orang 

calon hakim agung dan hakim konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden; dan wewenang lain 

yang diberikan oleh Undang-Undang. 
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 Sebagai lembaga yudikatif, Mahakamah Agung RI merupakan benteng  terakhir para 

pencai keadilan bagi masyarakat. Baik buruknya kinerja Mahakamah Agung akan berpengaruh 

terhadap rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim untuk menentukan salah dan benar tanpa 

dapat dipengaruhi oeh kekuasaan lainnya dapat dijadikan acuan bagi Mahakamah Agung 

untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 

f. Mahkamah Konstitusi 

 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain 

Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Konstitusii sebenarnya tugas Mahkamah Agung yang 

dipisahkan.  Pada beberapa negara, tugas Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung misalnya di Amerika Serikat. 

 Mahkamah Konstitusi berkedudukan sejajar dengan Lembaga negara lainnya, bahkan 

dalam beberapa hal Mahkamah Konstitusi dianggap lebih tinggi dibandingkan kedudukan 

lembaga negara lainnya, sebab ia dapat memutus sengketa antar lembaga negara. 

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk  mengawal agar pelaksanaan tugas kenegaraan 

yang dilakukan sesuai dengan jiwa dari konstitusi sebagai bagian dari negara hukum. 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD. Kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi : menguji Undang-Undang 

(kesesuaiannya) dengan UUD {Pasal 24C ayat (1)}; memutus sengketa kewenangan 

konstitusional antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus 

pembubaran Partai Politik, memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum (pemilu); 

dan memutus pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut UUD 1945.{Pasal 24C ayat (2)}. 

 Sebagai lembaga negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

merdeka, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran yang sangat penting bagi terciptanya 

keharmonisan hubungan antar lembaga negara (khususnya lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD). Disamping itu akan semakin memperjelas kewenangan 

masing-masing lembaga negara, sehingga dapat digunakan terus untuk mengawal agar jiwa 

dari konstitusi dapat dipertahankan. 
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g. Badan Pemeriksa keuangan  

 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan khusus yang dibentuk untuk 

mengawasi pengelolaan keuangan negara. BPK dibentuk sejak masa Indonesia merdeka sebab 

disadari bahwa mengelola keuangan negara akan sangat rumit dan rawan dari penyalahgunaan. 

Pengawasan pengelolaan keuangan negara memerlukan keahliah khusus dan lembaga yang 

kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya agar dapat dilakukan pengawasan secara 

efektif dan efisien. 

 Dalam UUD 1945 paska perubahan, BPK diatur dalam Pasal 23E, Pasal 23F dan Pasal 

23G. BPK mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan 

kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, BPK lebih tepat disebut sebagai 

lembaga negara yang merupakan counter part dari lembaga legislatif dalam mengawasi 

lembaga eksekutif khususnya di bidang keuangan. 

 Keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan 

peresmiannya dilakukan oleh Presiden. Anggota BPK yang dipilih adalah ketua didampingi 

oleh beberapa anggota. BPK berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan pada 

setiap Provinsi. 

 Untuk menjalankan tugasnya BPK diberikan kewenangan oleh UUD. Kewenangan 

BPK meliputi : memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (terhadap semua 

lembaga negara), kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR, DPD, dan 

DPRD untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kewenanganya {Pasal 23E ayat (2)}. Disamping 

itu banyak pula hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada pimpinan 

lembaga negara sebagai bahan atau acuan untuk segera ditindaklanjuti oleh pimpinan lembaga 

yang bersangkutan. 

h. Komisi Yudisial 

 Komisi Yudisial adalah sebuah wacana baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

Dalam UUD RI Komisi Yudisial tidak disebut sebagai lembaga negara hanya dikatakan 

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung 

dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
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keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
41

 Pengawasan hanya terbatas terhadap hakim yang 

terdapat pada Mahkamah Agung beserta jajaran di bawahnya, tidak meliputi hakim-hakim 

Mahkamah Konstitusi. 

 Keanggotaan Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 

persetujuan DPR. Adapun syarat menjadi anggota Komisi Yudisial harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela.
42

 Sedangkan susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 

dengan Undang-Undang. 

 Dari ketentuan tersebut jelas menggambarkan bahwa Komisi Yudisial dibentuk dalam 

rangka mengawasi kinerja dan perilaku para hakim yang ada pada berbagai lingkungan 

peredilan. Hal ini penting sebab hakim yang merupakan benteng terakhir para pencari keadilan 

juga menjadi sorotan banyak pihak karena tidak terlepas dari dugaan KKN dalam memutuskan 

perkara yang diserahkan padanya. 

i. Pemerintah Daerah 

 UUD 1945 paska perubahan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. (Pasal 18 ayat (2)}. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5)}. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 

(6)}. 

 Dari rangkaian ketentuan tersebut diatas tergambar bahwa Pemerintah Daerah 

mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan dapat 

membentuk peraturan sendiri sepanjang memang menjadi kewenangannya. Apabila ditilik dari 

berbagai kewenangannya tersebut Pemerintah Daerah layak dinyatakan sebagai lembaga 

negara dengan berbagai alasan yaitu : lembaga dan kewenangannya dicantunkan dan diberikan 

oleh UUD serta bersifat independen dalam pelaksanaannya. 

                                                 
41

 Lihat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 
42

 Lihat Pasal 24B ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 
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 Adanya ketentuan bahwa kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dipilih secara 

demokratis juga menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya mempunyai kaitan dalam 

pencapaian tujuan negara (mensejahterakan masyarakat secara luas). 

Sedangkan organisasi kekuasaan di luar dari yang disebutkan di atas tidak disebut 

sebagai lembaga negara, walaupun dalam Undang-Undang yang mengaturnya disebut lembaga 

negara.  

Struktur Ketatanegaraan
43

, berdasarkan perubahan pasal-pasal UUD 1945 tentang 

kelembagaan Negara,  sebelum dan sesudah  perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1  

Struktur Ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945 
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 Syahrial Syarbini, Drs.,MA., Pancasila di Perguruan Tinggi, Galia Indonesia, Juni 2003, hal.137. 
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Gambar 2 

Struktur Ketatanegaraan sesudah perubahan keempat UUD 1945  
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B.  PERUBAHAN UUD 1945 DITINJAU DARI TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditinjau dari berbagai sisi 

pandang, baik sosiologis, filosofis, ekonomi, politik, maupun Teknik Perundang-undangan. 

Pada pembahasan kali ini tinjauan hanya difokuskan dari sisi pandang teknik perundang-

undangan, yang disusun sebagai berikut : 

1. Penggunaan Istilah ”Perubahan” 

Dalam petunjuk Nomor 199 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa : 

199 : Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan : 

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; 

b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen); 

atau 

c. esensinya berubah. 

peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. 

Pengertian Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Berdasarkan ketentuan BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37, (sebelum 

perubahan) memang dimungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Dasar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 37 yang berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 37 

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota 

yang hadir. 
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Masalahnya adalah : 

a. Apakah pelaksanaan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang 

telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ? 

b. Apakah perubahan yang dilakukan mengakibatkan keadaan sebagaimana ditentukan 

dalam petunjuk Nomor 199 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau tidak ? 

Dari kedua elemen parameter tersebut mengakibatkan dua hal yang berbeda. 

Pertama : Jika ketentuan pada elemen parameter pada huruf  a tidak terpenuhi dan ini 

yang mengetahui adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan 

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka 

sebenarnya perubahan tersebut ‖tidak sah atau batal demi hukum‖. Masalahnya, 

jika jawabannya ‖tidak‖ beranikah pihak-pihak tersebut mengemukakan atau 

menjelaskan kejadian yang sebenarnya ? 

Kedua : Jika ketentuan  pada  elemen parameter pada huruf b terpenuhi, artinya: 

a. terdapat perubahan sistematika; 

b. materinya lebih dari 50% berubah; dan 

c. esensinya berubah. 

Dan setelah dicermati ternyata dari ketiga unsur tersebut, sepertinya 

terpenuhi, maka penggunaan istilah ‖perubahan‖ semestinya tidak tepat lagi. Penggunaan 

istilah ‖perubahan‖ sepertinya lebih bersifat politis dan merupakan pilihan yang 

dimaksudkan untuk meredam kontra pendapat dari para pihak yang kurang sependapat 

atau tidak menyetujui dengan dilakukannya perubahan yang sifatnya sangat mendasar 

tersebut.  

Berlindung dibalik istilah ‖Perubahan‖ itulah jalan yang dianggap paling aman oleh para 

pelaksana perubahan, karena masih dalam koridor yang dimungkinkan oleh Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri. 

2. Nama Atau Judul  UUD 1945 

Masalah yang paling esensial adalah masih tepatkah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

hasil perubahan disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 ? 
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Penggunaan istilah ”Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 

tanpa dengan menyebutkan ‖sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali‖ dapat 

dikatakan merupakan manipulasi sejarah‖ bagi generasi mendatang.  

Dikatakan merupakan manipulasi sejarah karena : 

a. sebelum dilakukan perubahan, jika Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar 

hukum mengingat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka cara 

penulisannya adalah cukup : Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Materi yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jauh berbeda dengan materi yang sekarang 

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, yang dalam cara 

penulisannya jika dijadikan dasar hukum mengingat hanya ditambahkan frasa ‖Negara 

Republik Indonesia‖.  

Dengan demikian tidak nampak alias tersembunyi adanya perubahan yang telah 

dilakukan . 

b. dalam terminologi ‖Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum diubah) tercakup 

Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 yang merupakan satu kesatuan dan merupakan tafsiran resmi dari norma yang 

diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Namun dengan 

terminologi cara penulisan yang sedikit berbeda, yakni ditulis ‖Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945‖ (setelah diubah) tidak mencakup 

penjelasan karena dalam Pasal II ATURAN TAMBAHAN Undang-Undang Dasar  

Tahun 1945 (hasil perubahan) ditentukan sebagai berikut : 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.  

Berdasarkan rumusan tersebut ‖penjelasan‖ dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal secara diam-diam 

ditiadakan. 

Dikatakan secara diam-diam ditiadakan, karena tidak terdapat satu ketentuanpun yang 

menegaskan bahwa ‖penjelasan‖ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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3. Sistematika 

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan ini, terdapat kekurang 

cermatan dalam menyusun kembali sistematika. 

Ketidak cermatan terjadi karena dari BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN 

NEGARA langsung loncat ke BAB V KEMENTERIAN NEGARA. Hal tersebut terjadi 

mungkin karena BAB IV tentang DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG dihapus. Dalam 

teknik penyusunan peraturan perundang-undangan seharusnya dalam Naskah tetap ditulis 

secara runtut dengan keterangan BAB IV dihapus, sehingga tidak terjadi ketimpangan. 

4. Status ”Penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945”. 

Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai keberadaan 

‖Penjelasan‖ memang tidak mutlak harus ada, karena ditentukan ‖jika diperlukan‖. 

Namun, kebijakan tidak mencantumkan lagi Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal Demi 

Pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan pilihan yang tepat. Pendapat ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa ‖Penjelasan‖ berfungsi memberikan tafsiran resmi atas 

norma yang kurang atau tidak jelas atau mungkin dapat menimbulkan multi tafsir, agar 

terdapat pemahaman yang tepat sebagaimana dimaksud oleh pembentuk peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan tidak dicantumkannya ‖penjelasan‖ dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam realisasinya ternyata banyak menimbulkan dampak 

yang cukup serius. Dampak tersebut antara lain terkait dengan banyaknya ‖Judicial 

Review‖ ke Mahkamah Konstitusi, yang diakibatkan adanya multi tafsir atas norma yang 

diatur. Sementara itu, tidak terdapat ‖referensi‖ untuk mengetahui atau mentrasir mengapa 

masalah tersebut dirumuskan demikian. 

Status Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal tidak jelas, karena dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diubah) tidak terdapat ketentuan apakah dicabut atau 

tidak. 

Dalam petunjuk Nomor 120 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, untuk 

dicabut menggunakan frase ‖dicabut dan dinyatakan tidak berlaku‖ sehingga jelas status 

dari bagian yang tidak diberlakukan lagi tersebut, tetapi hal yang demikian tidak terdapat 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 (telah diubah) 
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5. Rumusan pendelegasian pengaturan lebih lanjut 

Terdapat 2 (dua) macam pendelegasian pengaturan lebih lanjut yakni : 

a. diatur dengan Undang-Undang; 

b. diatur dalam Undang-Undang. 

Dalam teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tidak terdapat perbedaan 

rumusan untuk pengaturan lebih lanjut dengan penggunaan kata ‖dengan‖ dan ‖dalam‖, 

tetapi hanya digunakan kata ‖dengan‖. Penggunaan kata ‖dengan‖ dan ‖dalam‖ dapat 

menimbulkan kerancuan atau ketidak pastian hukum. 

6. Materi Muatan 

Terdapat banyak perubahan yang sifatnya sangat esensial atau signifikan terhadap materi 

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat banyak materi yang 

sebenarnya kurang tepat untuk dimuat dalam Undang-Undang Dasar, karena rumusannya 

sangat rinci operasional ataupun yang rumusannya tidak sesuai dengan teknik perundang-

undangan yang harus memberikan kepastian hukum. 

Materi yang dimaksud adalah ; 

6.1. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : 

(2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. 

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) ini tidak memberikan kepastian hukum, siapa atau 

”who” sebagai subjek yang melaksanakan kedaulatan rakyat. 

Hal tersebut, sangat beda dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) sebelum 

perubahan yang secara tegas menyebutkan : 

(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

Dengan demikian jelas subjek pelaksananya. 

6.2. Pasal 1 ayat (3) 

Rumusan Pasal 1 ayat (3) (hasil perubahan) telah mengubah secara esensial dari 

rumusan yang terdapat dalam penjelasan (sebelum diubah) mengenai dasar negara 

Republik Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia dalam Penjelasan disebut 
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‖Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan 

kekuasaan belaka (Machtsstaat)‖ Pengertian Negara hukum Pasal 1 ayat (3) 

nuansanya beda dengan Negara berdasar atas hukum. 

Berdasar atas hukum, pemahamannya lebih konkrit dibandingkan dengan negara 

hukum. 

6.3. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) 

Penggunaan istilah dan/atau dalam Pasal tersebut kurang tepat, karena kewenangan 

melakukan pelantikan atau pemberhentian bagi Presiden dan Wakil Presiden ada 

pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi semestinya digunakan kata ‖dan‖ bukan 

‖dan/atau‖ 

6.4. Pasal 5 ayat (1) 

Rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) ini tidak realistis 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang lebih mengetahui permasalahan yang 

dihadapi atau yang perlu dilakukan pengaturan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan adalah pihak ‖eksekutif‖. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 5 ayat 

(1) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum diubah) lebih 

masuk akal (reasonable). Pendekatan ini bukan terletak pada masalah ‖siapa 

pemegang kekuasaan” tetapi lebih dititik beratkan kepada siapa yang lebih 

memahami hal-hal yang perlu diatur demi lancarnya pengurusan dan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, baik ditinjau dari kepentingan nasional 

maupun kepentingan internasional. Kekuasaan yang diberikan kepada pihak 

eksekutif dalam Pasal 5 ayat (1) (sebelum diubah) untuk membentuk Undang-

Undang, tidak tak terbatas, karena tetap dibatasi, yakni dengan adanya ketentuan 

dalam Pasal 20 ayat (1) (sebelum diubah) yang berbunyi : Tiap-tiap Undang-Undang 

menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian check and 

balances tetap diperhatikan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 (sebelum 

diubah) anggota DPR pun mempunyai hak untuk mengajukan RUU.  

RUU yang diajukan oleh Anggota DPR akan lebih tepat mengenai masalah yang 

terkait dengan pengaturan masalah di bidang politik. 
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6.5. Pasal 6 ayat (2) 

Rumusan ayat (2) yang berbunyi: 

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut 

dengan Undang-Undang. 

Sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, seharusnya 

dirumuskan sebagai berikut: 

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. 

6.6. Pasal 7 

Cara penulisan angka, seharusnya dimulai dengan angka kemudian diikuti dengan 

kata-kata yang ditulis diantara dua tanda baca kurung. 

Tertulis : lima tahun 

Seharusnya : 5 (lima) tahun 

6.7. Pasal 7B ayat (3) dan ayat 7 

 Ayat (3) tertulis : 2/3 

Seharusnya : 2/3 (dua per tiga) 

 Ayat (7) tertulis : 3/4 

Seharusnya  : 3/4 (tiga per empat) 

6.8. Pasal 12 

Ketentuan Pasal 12 memuat 2 (dua) norma. Cara penulisannya seharusnya menjadi 2 

(dua) ayat yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Presiden memegang kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya. 

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan akibat pernyataan keadaan bahaya diatur 

dengan undang-undang. 

6.9. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) 

Penambahan substansi guna mengangkat dan menerima duta dengan frase ―dengan 

memperhatikan pertimbangan DPR‖ secara teknik perumusan tidak tepat yakni 

kewenangan prerogatif eksekutif seharusnya tidak perlu dikaitkan dengan DPR, 

karena dalam sistem ketatanegaraan hubungan Luar Negeri pelaksananya adalah 

eksekutif. 
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6.10. Pasal 16 

Penentuan instrumen hukum untuk diatur dalam undang-undang tidak tepat jika 

pembentukan dewan kewenangannya diberikan kepada Presiden. 

Instrumen hukum untuk melaksanakan perintah dalam Pasal 16, seharusnya cukup 

Peraturan Presiden. 

6.11. Pasal 17 ayat (4) 

Ketentuan dalam Pasal 17 merupakan kewenangan prerogatif Presiden. Instrumen 

hukum yang digunakan untuk Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 

kementerian negara tidak tepat jika undang-undang seharusnya  cukup 

Keputusan Presiden. 

6.12. Pasal 18 

a. Dari teknik perumusan terjadi kekeliruan yang sangat mendasar dampaknya 

mengenai perubahan Pasal 18 ini. 

Dalam Pasal 18 (sebelum perubahan) dirumuskan ‖Pembagian Daerah Indonesia 

atas Daerah besar dan kecil‖, dengan bentuk susunan pemerintahannya 

ditetapkan dengan undang-undang.......dst. 

Dalam Pasal 18 ayat (1) (hasil perubahan) yang dibagi bukan daerah seperti 

halnya Pasal 18 (sebelum diubah) tetapi yang dibagi adalah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, karena Pasal 18 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. 

b. Rumusan pada ayat (2) hasil perubahan, juga tidak memperhatikan asas negara 

kesatuan, karena dirumuskan sebagai berikut: 

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 
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Rumusan seperti pada ayat (2) ini dapat menimbulkan penafsiran tidak adanya 

hubungan kewenangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk 

menunjukkan masih adanya keterikatan kewenangan tersebut seharusnya diakhir 

rumusan ayat (2) ditambah frase ‖dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia‖. 

6.13. Pasal 18 ayat (7) 

Teknik perumusannya kurang tepat, seharusnya dirumuskan sebagai berikut: 

(7) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dengan undang-undang. 

6.14. Sebelum perubahan Pasal 21 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :  

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-

undang.  

Sesudah Perubahan Pertama UUD Pasal 21 dijadikan satu pasal dengan rumusan sebagai 

berikut:  

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 

Undang-undang. 

Catatan:   

Oleh karena dalam Pasal 20 ayat (1) sudah dirumuskan bahwa ― Dewan Perwakilan 

Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang‖, maka rumusan Pasal 21 

tidak diperlukan lagi. 

6.15.  Pasal 22 UUD 1945  - Tetap (tidak diubah). 

6.16.  Pasal 22A dirumuskan sebagai berikut:  

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur 

dengan undang-undang. 
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         Catatan: 

Rumusan ini tidak tepat, oleh karena hal mengenai tata cara pembuatan undang-undang 

sebaiknya diatur dengan peraturan setingkat Keputusan Presiden (atau istilah sekarang 

Peraturan Presiden), oleh karena pengaturan tersebut hanya berupa masalah teknis. 

6.18. Pasal 22B dirumuskan sebagai berikut:  

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang 

syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 

         Catatan: 

Rumusan ini sebaiknya disatukan dengan Pasal 20A yang mengatur tentang fungsi dan 

hak dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

6.18. Pasal 22C dirumuskan sebagai berikut:     

(1).  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi   melalui 

pemilihan umum; 

(2).  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan 

jumlah seluruh anggota Dewan Perwakililan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

(3)      Dewan Perwakilan Daerah sedikitnya bersidang sekali dalam setahun; 

(4).  Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-

undang. 

6.19.  Pasal 22D dirumuskan sebagai berikut: 

(1)   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. 
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(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas 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; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

(3) 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. 

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang 

syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 

 Catatan: 

Batasan pengertian  ”dapat mengajukan”  kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

rancangan undang-undang‖  pada ayat (1), dan pengertian Dewan Perwakilan 

Daerah ”ikut membahas‖ rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah pada ayat  (2), serta pengertian ‖dapat melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang‖ pada ayat (3) tidak jelas dan tidak terlihat 

batasannya, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan dalam pelaksaannya. 

6.20. Pasal 22E dirumuskan sebagai berikut: 

(1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan   

adil setiap lima tahun sekali. 
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(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 

perseorangan. 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 

Catatan: 

Dalam pengertian komisi pemilihan umum dalam pasal ini tidak jelas, sehingga 

sering dianggap sebagai lembaga negara yang setingkat dengan DPR, DPD, BPK, MA, 

MK, MPR, dan Presiden. 

6.21.  Pasal 23 dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara 

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 

Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu 

 

 



 

 

 

125 

Catatan: 

Pengertian dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah pada 

ayat (2) tidak jelas maksudnya apa, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan 

permasalahan. 

6.22. Pasal 23A dirumuskan sebagai berikut:  

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. 

6.23. Pasal 23B dirumuskan sebagai berikut: 

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 

6.24. Pasal 22 C dirumuskan sebagai berikut: 

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. 

6.25. Pasal 22D dirumuskan sebagai berikut: 

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. 

 Catatan: 

Dalam pengertian suatu bank sentral dalam pasal ini tidak jelas, sehingga sering 

dianggap sebagai lembaga negara yang setingkat dengan DPR, DPD, BPK, MA, MK, 

MPR, dan Presiden 

6.26.  Pasal 23E dirumuskan sebagai berikut,  

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai 

dengan kewenangannya. 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan 

sesuai dengan undang-undang. 



 

 

 

126 

 Catatan: 

Pengertian dalam ayat (2) ini dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, karena 

pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tersebut tidak jelas fungsinya dan sampai sejauh mana dampaknya terhadap pengawasan 

tersebut. 

6.27.  Pasal 23F dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan 

diresmikan oleh Presiden. 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 

Catatan: 

Pengertian dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dalam 

ayat (1) ini dalam pelaksanaannya telah menimbulkan permasalahan 

6.28.  Pasal 23G dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki 

perwakilan di setiap provinsi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan 

undang-undang. 

 Catatan: 

Pengertian ayat (1) dimana Badan Pemeriksa Keuangan memiliki perwakilan di 

setiap provinsi, ini telah mengaburkan arti Badan Pemeriksa Keuangan sebagai 

Lembaga Negara. 

6.29.  Pasal 24 dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
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(2) 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. 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 

dalam undang-undang. 

 Catatan: 

Dalam pelaksanaannya ayat (3) sering menimbulkan permasalahan tentang badan mana 

yang dimaksud di sini, apakah badan peradilan selain Pasal 24 ayat (2)?  

6.30.  Pasal 24 A dirumuskan sebagai berikut:  

a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 

mempunyai wewenang lainnnya yang diberikan oleh undang-undang. 

b. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

professional, dan berpengalaman di bidang hukum. 

c. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim 

Agung oleh Presiden. 

d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 

dengan undang-undang. 

e.   Susunan dan Kedudukan, Keanggotaan, dan Hukum Acara Mahkamah Agung serta 

badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. 

Catatan:  

Dalam pelaksanaannya ayat (3) telah menimbulkan permasalahan tentang bagaimana 

cara atau mekanismenya, sehingga telah terjadi konflik yang bersumber dari rumusan 

pasal ini. 
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6.31.  Pasal 24B dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 

Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalam-an di bidang 

hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Susunan dan Kedudukan, Keanggotaan, dan Komisi Yudisial diatur dengan undang-

undang. 

Catatan: 

Dalam pelaksanaannya pada ayat (1) tersebut telah menimbulkan permasalahan dan 

berakhir di Mahkamah Konstitusi. 

6.32.  Pasal 24C dirumuskan sebagai berikut: 

(1) 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. 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang Dasar. 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah 

Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim 

Konstitusi 
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(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, 

adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak 

merangkap sebagai pejabat negara 

 Catatan: 

Rumusan ayat (1) tentang batasan mengadili pada tingkat   pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final ini di dalam pelaksanaannya telah menimbulkan 

berbagai permasalahan karena adanya putusan-putusan yang dianggap mencederai 

keadilan dalam masyarakat.  

6.33.  Pasal 25 dirumuskan sebagai berikut: 

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan 

undang-undang. 

6.34.  Pasal 25A dirumuskan sebagai berikut: 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri 

Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan 

undang-undang. 

6.35.  Pasal 26 dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Yang  menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. 

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang   bertempat tinggal di 

Indonesia. 

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 

6.36.  Pasal 27 dirumuskan sebagai berikut:: 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

(2)   Tiap-tiap warga negara berhak atas pekejaan dan penghidupan yang layak bagi  

kemanusiaan. 
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(3)  Setiap waga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 

6.37.  Pasal 28:  Tetap.  

6.38.  Pasal 28A dirumuskan sebagai berikut:  

Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

6.39.  Pasal 28B 

i. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah;  

ii. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.   

6.40.  Pasal 28C dirumuskan sebagai berikut:  

iii. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia;  

iv. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya 

secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;  

6.41.  Pasal 28C dirumuskan sebagai berikut:   

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia;  

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya 

secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya‘ 

6.42. Pasal 28D dirumuskan sebagai berikut:  

(1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 

serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum. 
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(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja. 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam  

pemerintahan;  

(4)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. 

6.43.  Pasal 28E dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 

tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

(3) Setiap orang berhak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

6.44.  Pasal 28F dirumuskan sebagai berikut:  

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

6.45. Pasal 28G dirumuskan sebagai berikut: 

(1)  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari 

negara lain‖. 
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6.46.  Pasal 28H dirumuskan sebagai berikut:  

(1)  Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan. 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. 

6.47.  Pasal 28I dirumuskan sebagai berikut:  

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama 

menjadi tanggung jawab pemerintah. 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 

hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

6.48.  Pasal 28J dirumuskan sebagai berikut:  

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
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(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, 

dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis; 

Catatan: 

Rumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam Pasal 27 s/d 29 perlu dikaji ulang, oleh 

karena banyaknya rumusan yang saling tumpang tindih dan terdapat duplikasi dalam 

perumusannya, misalnya tentang agama dan kepercayaan diatur dalam Pasal 28E ayat 

(2) yaitu ....berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan... , Pasal  28I ayat (1) yaitu 

....hak beragama...., dan Pasal 29 yang rumusannya tidak berubah. Selain itu rumusan 

tentang hak-hak asasi manusia tersebut saat ini juga terdaat dalam Undang-Undang 

tentang Hak-Hak Asasi Manusia. 

6.49.  Pasal 30 dirumuskan sebagai berikut: 

 (1)  Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara; 

 (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan 

dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 

pendukung;  

 (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan 

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara;  

 (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, 

serta menegakkan hukum; 

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan  Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat 

keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta 

hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-

undang; 

Catatan: 

Rumusan dalam Pasal ini perlu dikaji kembali, oleh karena menurut beberapa pihak 

dalam rumusan tersebut telah memisahkan secara tegas antara tugas dan fungsi Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. 

6.50.  Pasal 31 dirumuskan sebagai berikut: 

(1 )  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

(2)  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh 

persen  dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia 

Catatan: 

Rumusan ayat (4) yang menyatakan sekurang-kurangnya duapuluh persen  dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, tidak selayaknya dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, oleh 
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karena hal tersebut bukan merupakan materi muatan Konstitusi tetapi merupakan materi 

muatan Undang-Undang 

6.51.  Pasal 32 dirumuskan sebagai berikut: 

(1)  Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budayanya. 

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional.  

6.52.  Pasal 33 dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Tetap. 

(2)  Tetap. 

(3) Tetap. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, ber-wawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang 

Catatan: 

Rumusan dalam Pasal 33 ayat (4)  sebaiknya dihapuskan, oleh karena pasal ini 

merupakan  salah satu soko guru dari Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perubahan 

dari pasal ini dapat menimbulkan perubahan sistem perekonomian di negara Republik 

Indonesia. 

6.53.  Pasal 34 dirumuskan sebagai berikut: 

(1)    Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 
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(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang 

6.54.  Pasal 35: Tetap. 

6.55.  Pasal 36: Tetap. 

6.56.  Pasal 36A dirumuskan sebagai berikut: 

 Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

6.57.  Pasal 36B dirumuskan sebagai berikut:  

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 

6.58.   Pasal 36C dirumuskan sebagai berikut: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan diatur dengan undang-undang. 

6.59.   Pasal 37 dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 

2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat . 

(2)  Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis 

untuk diubah beserta alasannya. 

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat  dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
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(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 

persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu dari seluruh 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

(5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 

perubahan 

6.60.  Pasal I Aturan Peralihan dirumuskan sebagai berikut: 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini 

 Catatan: 

Rumusan dalam Pasal I ini mempersempit makna, oleh karena selama ini yang berlaku 

bagi penyelenggaraan ketatanegaraan yang di Republik Indonesia tidak hanya terbatas 

pada peraturan yang bersifat perundang-undangan, tetapi terdapat juga peraturan di 

bidang administrasi negara, atau peraturan-peraturan intern yang berlaku di setiap 

lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Jadi rumusan Pasal I yang lama lebih tepat. 

6.61.  Pasal II Aturan Peralihan dirumuskan sebagai berikut: 

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru 

menurut Undang-Undang Dasar ini 

 Catatan: 

Rumusan dalam Pasal I ini mempersempit makna, oleh karena selama ini lembaga yang 

melaksanakan penyelenggaraan negara di Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada 

lembaga negara, tetapi terdapat juga lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan 

penyelenggaraan negara di bidang-bidang tertentu. Jadi rumusan Pasal I yang lama lebih 

tepat 

6.62.  Pasal III Aturan Peralihan dirumuskan sebagai berikut: 

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan 

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung 
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Pasal I aturan Tambahan dirumuskan sebagai berikut: 

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap 

materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 

Pasal II Aturan Tambahan dirumuskan sebagai berikut: 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-

pasal. 

Catatan: 

Rumusan dalam Pasal II Aturan Tambahan  ini dalam pelaksanaannya telah 

menimbulkan permasalahan, oleh karena sebagian orang berpendapat dengan adanya 

rumusan tersebut maka Penjelasan UUD 1945 menjadi tidak berlaku lagi. Hal tersebut 

merupakan suatu kesalahan fatal, oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 

kesepakatan untuk merubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara adendum, dan selain itu Perubahan UUD 1945 

tersebut tidak pernah ditetapkan secara keseluruhan dengan pencabutan terhadap 

Penjelasan UUD 1945. 

Eksistensi Ketetapan MPR  sesudah Perubahan UUD 1945. 

Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hal-hal yang berhubungan dengan  

tugas dan wewenang  MPR  telah mengalami berbagai perubahan, yang dirumuskan antara 

lain sebagai berikut:  

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar – Pasal 3 ayat (1). 

2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden – Pasal 3 ayat (2). 

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 

1945 – Pasal 3 ayat (3). 

4. Memilih Wakil Presiden bila terjadi kekosongan Wakil Presiden – Pasal 8 ayat (2),  
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5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan 

Wakil Presiden – Pasal 8 ayat (3), dan 

6. Mengubah Undang-Undang Dasar – Pasal 37.
44

 

Dalam Sidang MPR RI Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004 yang diselenggarakan 

pada tanggal 23 s/d 26 September, MPR telah menetapkan Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 

tentang  Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang 

dinyatakan mulai berlaku sejak dilantiknya Anggota Majelis hasil Pemilihan Umum Tahun 

2004. Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 tersebut ditetapkan pada tanggal 26 September 2004, 

dan  merupakan Keputusan MPR yang mencabut dan sekaligus menggantikan Ketetapan MPR 

No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia yang telah diubah terakhir dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/2003. 

Dalam Pasal 74 Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dirumuskan juga tentang jenis-jenis 

putusan Majelis  sebagai berikut: 

(1)    Jenis putusan Majelis adalah: 

a. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

(2)   Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis: 

a. mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara   

Republik Indonesia; 

b. tidak menggunakan nomor putusan Majelis. 

(3)   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis: 

a. berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking); 

b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam, dan ke luar Majelis 

sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Nomor I/MPR/2003 

tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis 
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 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan Keempat.  
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Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai 

dengan Tahun 2002. 

c. menggunakan nomor putusan Majelis. 

(4)   Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis: 

a. berisi aturan/ketentuan intern Majelis; 

b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis; 

c. menggunakan nomor putusan Majelis.
45

 

Dari rumusan pasal-pasal dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mengatur tentang tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, berakibat 

pula adanya perubahan jenis putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat  yang semula disebut 

Ketetapan MPR menjadi Keputusan MPR  misalnya, Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 

tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut di 

atas. 

.Berdasarkan Aturan Tambahan Pasal I Perubahan Keempat UUD 1945 Majelis 

Permusyawaratan Rakyat melalui Panitia Ad-Hoc II, telah membentuk Ketetapan MPR 

Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Peninjauan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR  dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 

2002.    

 Berdasarkan perubahan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, memang pembentukann Ketetapan MPR yang 

bersifat perumusan garis-garis besar dari pada haluan Negara di masa mendatang (sejak 

dimulainya pemerintahan yang baru pada tanggal 20 Oktober 2004) sudah tidak  mungkin, 

tetapi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No.I/MPR/2003, saat ini  masih 

terdapat sekitar 13 Ketetapan  MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku, 

dan salah satu contohnya adalah  Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang 

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang di Seluruh 

Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap 
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 Indonesia, Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 dalam Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).   
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Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-

Leninisme. Dengan demikian, haruskah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR (terutama 

yang berifat peraturan) tersebut dibiarkan saja atau dihilangkan dari sistem hukum di Negara 

Republik Indonesia? Atau untuk saat ini dihilangkan dari hierarki Peratuarn Perundang-

undangan 

Walaupun Ketetapan MPR yang bersifat peraturan tidak dapat dibentuk lagi di masa 

mendatang, akan tetapi  MPR masih tetap dapat membentuk Ketetapan MPR yang bersifat 

penetapan (beschikking) sesuai Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata 

Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Pasal 74 tentang 

jenis-jenis Putusan MPR. 

Apabila kita menghubungkan permasalahan eksistensi Ketetapan MPR di masa 

mendatang, dengan tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan  Rakyat di atas, 

khususnya wewenang  untuk memilih Wakil Presiden atau memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dalam hal terjadi suatu kekosongan, maka tidak menjadi suatu keganjilan apabila 

pada saat itu  Majelis Permusyawaratan  Rakyat membentuk suatu Ketetapan MPR yang 

bersifat mengatur kembali. Pemikiran  ini dapat dajukan, oleh karena Ketetapan MPR adalah 

suatu policy negara (state policy) yang dapat selalu terjadi dalam keadaan ketatanegaraan 

yang tidak stabil. 
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BAB  V 

P E N U T U P 

 

 

 

 

A. Kesimpulan. 

 

 Dari uraian dalam Bab-bab tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tinjauan Filosofis. 

a. Pengamatan dari Pasal  1 sampai dengan Pasal 37  Undang-Undang Dasar 1945 

Pasca Amandemen sudah mengungkapkan, bahwa amandemen sebanyak  empat 

kali tidak hanya sekedar tambahan atau perubahan, tetapi telah mengubah falsafah 

dan dasar-dasar pemikiran “founding fathers” bangsa kita, sebagaimana tertuang 

di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. 

b. Perubahan yang sangat fundamental terhadap Batang Tubuh Undang Undang Dasar 

1945 mengakibatkan UUD 1945  hanya tinggal kulitnya saja kecuali : 

1) Bentuk Negara (lihat pasal 37 ayat  (5) Undang Undang Dasar 1945 

2) Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Logo Kebangsaan. 

Akibat perubahan tersebut  rumusan Batang Tubuh UUD 1945 mejadi sangat 

berbeda dengan jiwa aslinya bahkan menjadi bertolak belakang dengan jiwa 

Pembukaaan UUD 1945  

2.   Tinjauan Yuridis dan Historis. 

 Beranjak dari paparan secara kronologis, pengubahan Undang-Undang Dasar 

1945 diselenggarakan oleh MPR secara : 

a. Periodik dengan alasan masa sidang yang singkat dan memprioritaskan pasal-pasal 

yang telah disepakati segenap fraksi di MPR 

b. Alasan pengubahan didasarkan pada pertimbangan politis-praktis; 

c. Perlu kajian mendalam tentang prosedur perubahan konstitusi. 

3.  Tinjauan  Sosiologis.    

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah berhasil menurunkan 

pemerintahan orde baru yang ditegarai timbulnya krisis multidimensi, sebagai akibat 



 

 

 

143 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tumbangnya pemerintahan orde baru memberi harapan 

baru bagi masyarakat untuk  perbaikan hidup dan peningkatan kesejahteraan. Namun,  

harapan tersebut  jauh panggang dari api,  dan kini rakyat mulai kecewa, karena hidup 

justru semakin sulit, keadaan masyarakat semakin kacau dengan munculnya konflik 

horizontal, konflik elit, politik dan sebaganya, sehingga rasa aman terganggu. 

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan civitas akademika telah 

membawa angin segar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat tidak 

lagi terbelenggu, tetapi penuh dengan nuansa kebebasan, keterbukaan dan demokrasi. 

Semua tatanan yang semula tabu untuk diubah, semuanya menjadi berubah, terkait 

dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal perubahan UUD 1945  

terdapat  tiga kelompok pandangan. Kelompok Pertama, adalah kelompok yang ingin 

mempertahankan UUD 1945 tanpa ada perubahan; Kelompok kedua, adalah kelompok 

yang menghendaki adanya perubahan total atas UUD 1945, tidak sekedar 

diamandemen, tetapi perlu dibuat konstitusi baru sesuai dengan perkembangan zaman.  

Kelompok ketiga, adalah kelompok yang menghendaki  adanya perubahan atas 

pasal-pasal tertentu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan ketentuan 

hukum lainnya. 

  Amandemen UUD 1945 belum mewujudkan, keadaan sosial ekonomi dan 

politik menjadi lebih baik. Hal tersebbut antara lain  sebagai akibat UUD 1945 

diamandemen tanpa konsep yang jelas, tetapi hanya memperhatikan kepentingan 

politik, kepentingan sesaat, kurang memperhatikan aspirasi masyarakat banyak. 

Melihat kondisi demikian,  banyak berbagai pihak menginginkan kembali kepada 

naskah asli UUD 1945, agar keruwetan ini dapat diatasi. Namun dipihak yang lain 

mengatakan bahwa kembali ke naskah asli sama saja dengan anti demokrasi, tidak 

reformis dan sebagainya, bahkan ada yang mewacanakan amandemen kelima. 

  Melihat kondisi dan kenyataan demikian, maka perlu dipikirkan kembali mana 

yang terbaik bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk menjadi Negara yang 

dapat mewujudkan kesejahteraan, dan ketenteraman bagi rakyatnya. Perlu dipikirkan 

untuk  ―mendesain ulang” Undang-Undang Dasar 1945, dengan pemikiran yang lebih 

jernih, untuk kepentingan bangsa dan negara jauh kedepan, sebagai bangsa yang multi 



 

 

 

144 

ras, multi etnis, lepas dari kepentingan politik sessaat dan sebagainya. Kembali  ke 

naskah asli UUD 1945 juga  bukan merupakan hal yang terbaik, membiarkan secara 

terus menerus kondisi seperti sekarang ini juga tidak bijaksana, maka untuk menatap 

masa depan yang lebih baik adalah mendesain ulang UUD 1945. 

 

      4.   Kesimpulan  Analisis. 

 

 a.   Struktur Ketatanegaraan  

1) Belum terdapat kriteria jelas mengenai yang disebut sebagai Negara dalam 

peraturan perundang-undangan nasional 

2) Lembaga Negara  harus didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang 

mempunyai peranan dalam pencapaian tugas Negara sebagai akibat terjadinya 

pembagian kekuasaan dan yang diatur dalam Undang-Undang dasar. 

3)  Pembentukan lembaga-lembaga baru harus difikir  secara bijaksana manfaatnya 

bagi kemajuan bangsa dan Negara, bukan semata penciptaan kekuasaan  belaka. 

b.   Perubahan UUD 1945 ditinjau dari teknik perundang-undangan 

1) Penggunaan istilah perubahan tidak tepat, mengingat sistematika peraturan 

perundang-undangan berubah, materi perundang-undangan berubah lebih dari 

50 % dan esensinya juga berubah.   

2) Terdapat banyak rumusan yang rancu, sehingga menimbulkan multi tafsir 

3) Terdapat banyak materi yang sebenarnya kurang tepat untuk dimuat dalam UUD 

1945, karena rumusannya sangat rinci, dan operasional sifatnya tidak mengatur 

hal pokok. 

 

B. Saran. 

 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka tim berpendapat sebagai berikut  : 

1. Perlu mendesain/mengkaji kembali  Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Tidak terulang lagi melakukan amandemen secara parsial 
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