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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh Terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari 

para akademisi muda yang menjadi peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

pada tahun 2020. Peserta non-finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa 

tingkat S-1 sejumlah 17 (tujuh belas) tim yaitu dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 

Jentera (Tim A & Tim B), IAIN Tulungagung, Universitas Indonesia (Tim C), Universitas 

Gadjah Mada (Tim C & Tim D), Universitas Hasanuddin Makassar (Tim A & Tim B), UIN 

Alauddin Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Jember (Tim B), Universitas 

Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Trisakti, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tim 

A & Tim B), Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sebelas Maret.         

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan 

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

Materi buku ini asli tidak diubah, hanya dilakukan beberapa koreksi dan revisi 

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

disampaikan oleh para peserta non-finalis Constitutional Drafting MPR RI tahun 2020. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat 

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

materi para peserta non-finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang 

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi 

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah 

Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Dengan Visi tersebut, 

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal 

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI 

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

tahun 2020 ini, akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, 

serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.                   

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan 

seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan 

serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

Pembukaan Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. 

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang 

hidup (the living constitution). 

Sesungguhnya, konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, 

tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna 

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting 

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 
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Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu 

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan 

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, 

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui 

pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan 

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

tahun 2020, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi 

Indonesia dengan sepenuh hati terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini 

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.  
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Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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ABSTRAK

Permasalahan konstitusi akan menjadi permasalahan jika zaman 
dan kebutuhan massa berubah. Pada tahun 1999-2002 permasalahan sangat 
kompleks mulai dari executive heavy hingga tidak dijaminya Hak Asasi 
Manusia. Namun konstitusi perubahan sebelummnya tidak serta merta 
membuat permasalahan kenegaraan hilang begitu saja. Makin banyak 
masalah baru yang muncul di era ini, sehingga amandemen konstitusi 
harus dilakukan demi menjawab kebutuhan kenegaraan itu.

Salah satunya mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPD 
yang lahir dari amandemen ke 4 menggantikan golongan daerah dirancang 
mengefektifkan wakil daerah yang ada di parlemen demi menunjang 
kemajuan daerah. Namun disepanjang perjalanan banyak masalah yang 
muncul, seperti ketidakjelasan fungsi DPD yang hanya menjadi pengawas, 
pengamat, dan hal sekunder lainya mengenai kedaerahan, serta tidak 
memiliki fungsi legislatif yang kuat.

Selain itu DPD sendiri diharapkan berasal dari kalangan independen, 
namun beberapa kasus penafsiran mengenai DPD yang berbeda membuat 
DPD pernah diisi oleh orang  partai politik. Permasalahan lainya 
menguatkan fungsi Desa sebagai bagian ornamen pemerintahan yang 
diakui oleh konstitusi. Alasan ini kami buatkan agar desa mendapatkan 
tempat supaya terlegitimasi, kita ketahui Undang-Undang Pemerintahan 
Daerah sudah diubah sebanyak 16 kali dan desa sering kali dihilangkan 
dari Undang-Undang, sehingga mengangkatnya ke Undang-Undang akan 
menjamin kedudukannya di mata Undang-Undang.

Permasalah juga hadir di tugas penyelesaian sengketa hasil Pemilu 
dan kepala daerah, dikarenakan sebelum diserahkan ke Mahkamah 
Konstitusi sengketa kepala daerah yang tidak masuk ke rezim Pemilu 
sempat tidak mendapatkan tempat dari Mahkamah Konstitusi atau 
Mahkamah Agung, sehingga perlu adanya lembaga kehakiman tersendiri 
yang  mengurusi sengketa hasil ini. Supaya tugas yang lebih terfokus, dan 
kedudukan hukum yang jelas.



xii

Alhasil masih banyak permasalahan dalam konstitusi yang hadir di 
era kita kali ini, sehingga amandemen ke 5 adalah sebuah kewajiban demi 
mendapatkan konsensus bersama.

Kata Kunci : Konstitusi, Amandemen, Undang-Undang
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Amandemen Kelima

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dasar 
hukum negara Indonesia yang disusun oleh para pendiri negara (founding 
fathers) kita. Tercatat Indonesia telah mengalami perubahan (amandemen) 
sebanyak empat kali yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Namun meskipun telah mengalami empat kali amandemen, 
banyak pakar dan ahli menilai bahwa hasil perubahan tersebut belum 
sepenuhnya mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih 
baik, dikarenakan belum lengkap dan sistematisnya UUD NRI tersebut 
sebagai suatu dasar hukum yang komprehensif. Konstitusi Indonesia 
dinilai belum lengkap, dalam artian konstitusi tersebut belum sepenuhnya 
mampu mengakomodir dan melindungi hak-hak fundamental rakyat, 
mengatur secara tegas dan jelas fungsi maupun kewenangan dari para 
penyelenggara negara, dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Konstitusi juga harus terbebas dari unsur kepentingan suatu kelompok 
tertentu. Konstitusi Indonesia juga dinilai belum sistematis, dalam artian 
bahwa konstitusi belum sepenuhnya memiliki paradigma yang jelas, 
serta memiliki rumusan pasal runtut yang tidak saling bertentangan satu 
dengan lainya, sehingga tidak menimbulkan kesan multi-tafsir yang dapat 
memicu persoalan di kemudian hari. Beberapa pasal dalam UUD 1945 
yang asli terkesan fleksibel, sehingga pada Orde Lama dan Orde Baru 
para penguasa begitu bebas menafsirkan sesuai dengan kepentinganya. 
Pada waktu kepemimpinan Soeharto, beliau begitu mempersonifikasikan 
dirinya dengan UUD 1945, sehingga apabila ada yang mengeritik 
kebijakannya, maka hal tersebut dianggap menentang Pancasila dan 
UUD 1945 yang harus ditumpas. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat 
sampai tahun 1971 sudah melakukan dua puluh enam kali perubahan 
(amandemen), sebagai refleksi dari keinginan menyusun konstitusi yang 
lengkap dan sistematis. Amerika merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 dan 
Konstitusi Amerika yang dibuat pada tahun 1787, setelah sebelas tahun 
merdeka Amerika kemudian terpikirkan untuk membuat konstitusi yang 
lengkap dan sistematis. Amerika melakukan sepuluh amandemen pertama 
yang merupakan amandemen khusus tentang hak asasi manusia (HAM). 
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Jika dibandingkan dengan UUD 1945 tentu berbeda, dimana UUD 1945 
baru dilakukan amandemen sebanyak empat kali. Amandemen pertama 
disahkan pada tanggal 19 Oktober pada sidang tahunan MPR tahun 1999; 
amandemen kedua disahkan tanggal 18 Agustus pada sidang tahunan 
MPR tahun 2000; amandemen ketiga disahkan tanggal 9 November pada 
sidang tahunan MPR tahun 2001; dan amandemen keempat disahkan pada 
tanggal 10 Agustus pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Dari empat kali 
amandemen tersebut, UUD 1945 terdiri dari: 20 Bab, 62 Pasal, 192 ayat, 
3 Pasal Aturan Tambahan, dan 2 Pasal Aturan Peralihan, namun tidak ada 
lagi “penjelasan” pasal. Tujuan dari amandemen UUD 1945 tersebut tidak 
lain adalah sebagai salah satu agenda reformasi untuk terbebas dari krisis 
politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis moral. Setelah empat kali 
amandemen, memang telah memberikan berbagai perubahan yang sangat 
mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Namun, hasil dari 
seluruh amandemen tersebut juga masih memiliki berbagai kelemahan 
dikarenakan paradigma yang telah dibangun belum mampu menjelaskan 
ataupun menjanjikan secara signifikan terhadap konstruksi nilai dan 
bangunan kenegaraan yang hendak dibangun, pun belum bisa dijadikan 
sebagai acuan dasar dalam pengefektifkan sistem pemerintahan yang 
terbaik.

Idealnya, konstitusi sebuah negara haruslah sejalan dengan nilai-
nilai konstitusionalisme. Namun implementasi pada konstitusi Indonesia 
masih belum selaras nilai-nilai konstitusionalme itu sendiri. Hal tersebut 
dapat terlihat dari tidak jelasnya sistem kamar parlemen yang diterapkan 
di Indonesia serta biasnya bangunan presidensialisme di Indonesia. 
Apakah menganut sistem parlemen tiga kamar atau pada sistem parlemen 
dua kamar. Indonesia sendiri lebih cenderung menggunakan sistem dua 
kamar denganadanya  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang 
terdiridari  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD). Namun, sistem bikameral yang ada di Indonesia tidak 
sejalan dengan sistem bikameral murni, karena menempatkan posisi dimana 
hanya DPR saja yang mempunyai hak legislatif, sedangkan DPD kurang 
berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam realita dan implementasi 
pada sistem yang diterapkan, tidak begitu sempurna dikarenakan masih 
terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia. Untuk itu perlu 
adanya penguatan peran DPD karena ketika daerah sudah berotonomi, 
jelas dominasi hal ini akan membuat ketimpangan.
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Terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau. Pertama, bahwa menjadi 
keniscayaan suatu negara mempunyai peraturan dasar negara (konstitusi) 
yang diamandemen seiring dengan perubahan dinamika sebuah negara 
sebagai implikasi dari tidak sempurnanya konstitusi yang dimiliki oleh tiap 
negara. Kedua, bahwa dengan konstitusi yang pengaturannya jauh lebih 
sempurna pun belum tentu cukup untuk menjamin bahwa implementasi 
dari mandat konstitusi bisa berjalan sebagaimana rumusan substantifnya. 
Menyadari belum sempurnanya hal tersebut, maka konstitusi sebagai 
kontrak sosial dan politik harus memiliki konstruksi konstitusionalisme 
yang tegas mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat lewat 
implementasi konstitusi itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk menentukan 
arah konstitusi menjadi lebih baik, tidak cukup hanya melewati proses 
yang demokratis dengan menggali akar kesejahteraan sosial, ekonomi, 
budaya dan politik suatu bangsa, melainkan konstitusi juga harus mampu 
memberikan ruang transformatif yang cukup guna membangun karakter 
konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme 
mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh, 
untuk, dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang 
ditujukan agar menjamin bahwa kekuasaan yang diselenggarakan tidak 
disalahgunakan oleh pihak yang memperoleh tugas untuk memerintah. Oleh 
sebab itu, permasalahan yang dianggap penting dan menjadi nyawa dalam 
setiap konstitusi adalah pengaturan terkait pengawasan atau pembatasan 
terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham konstitusionalisme yang ada 
dalam konstitusi tentu perlu untuk mengadopsi: 1) Sistem Separation of 
Power atau Distribution ofPower yang dibarengi dengan sistem checks and 
balances; 2) Pemberdayaan sistem peradilan administrasi serta perbaikan 
sistem kekuasaan peradilan yang mandiri dan merdeka; 3) Pengakuan hak-
hak sipil dan politik warga, yang utamanya berkaitan dengan pemilihan 
umum dan pemilukada; 4) Pembatasan terkait masa jabatan publik 
dalam negara; 5) Memberikan kewenangan pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) dan pertanyaan konstitusi (constitutional 
question) untuk Mahkamah Konstitusi.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, tegaknya atau tidaknya 
suatu konstitusionalisme didasarkan pada tiga aspek konsensus, yang 
pertama yaitu kesepakatan mengenai tujuan atau cita-cita bersama. Kedua, 
kesepakatan tentang the rule of law sebagai penyelenggaraan negara 
atau sebagai landasan pemerintahan (the basis of government). Ketiga, 
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konsensus mengenai prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of 
institutions and procedures) dan bentuk institusi. Hal ini yang kemudian 
menjadi dasar bahwa pada dasarnya konstitusi tidak dapat terlepas dari 
konsep konstitusionalisme. Hal tersebut diperkuat oleh Harjono, yang 
menganalogikan konstitusi layaknya seperti bangunan rumah, sedang 
konstitusionalisme adalah ilmu arsitektur atau teknik sipilnya. Dalam 
teori teknik sipil dan arsitektur terdapat semacam hukum baku yang 
harus dipertimbangkan untuk membuat suatu bangunan. Antara lain 
harus memiliki pondasi yang kuat, memiliki keseimbangan, memiliki 
pertimbangan dari aspek variasi, aspek seni, dan kekhususan tertentu, 
beserta aspek lingkungan. Hal tersebut akan sangat berpengaruh baik 
terhadap kenyamanan dari penghuni ataupun ketahanan dari bangunan 
rumah itu sendiri. Rumah sebagai bangunan (house) dan rumah sebagai 
tempat tinggal (home) keduanya harus mempunyai keseimbangan. Seperti 
membangun rumah, membangun konstitusi harus bisa menjadi tempat 
tinggal yang nyaman bagi sebuah bangsa. Maka untuk menyesuaikan aspek 
home dan house dalam sebuah konstitusi inilah, doktrin konstitusionalisme 
akan berperan. Maka secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa 
konstitusi adalah produk konstitusionalisme, sedangkan konstitusionalisme 
merupakan doktrin atau teori tentang konstitusi itu sendiri.

Prakteknya pada saat ini, konstitusi Indonesia atau yang biasa 
disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) masih jauh dari makna konstitusionalisme, 
meskipun telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Hal yang 
sangat disayangkan adalah dalam praktik ketatanegaraan selama berlakunya 
UUD NRI 1945 justru malah membawa Indonesia ke dalam otoritarianisme 
politik dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Sebelum 
terjadinya amandemen, beberapa ahli mengatakan bahwa dalam konstitusi 
Indonesia masih terdapatexcecutive heavy. Oleh karenanya, amandemen 
dilakukan dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang saat 
itu terlalu dominan, namun realitanya muatan amandemen yang telah 
dilakukan sebanyak empat kali tersebut hanyalah menggeser excecutive 
heavy menjadi legislative heavy. Secara prosedural amandemen berhasil 
dilakukan. Namun dilihat dari segi substansi, makna konstitusionalisme 
sebagai tujuan amandemen gagal terwujudkan. Hal tersebut dibuktikan 
dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh legislatif yang ternyata jika 
ditelusuri sangat berpengaruh terhadap bangunan sistem presidensialisme 
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yang digunakan oleh Indonesia. Sebagai contoh, kewenangan DPR terkait 
pertimbangannya guna menerima penempatan duta negara lain. Dalam 
ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Presiden 
menerima penempatan duta negara dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat”. Umumnya kewenangan terkait penerimaan 
duta negara lain adalah domain dari eksekutif atau Presiden, maka dengan 
adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan DPR 
telah memasuki domain eksekutif. Hal ini yang membuat sistem presidensial 
yang digunakan oleh Indonesia menjadi bias. Sehingga, tidak sedikit ahli 
yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia 
adalah sistem “presidensil semi parlemen”. Dalam bahasa lain biasa disebut 
dengan sistem “kuasi”. Tak hanya itu, permasalahan tidak dielaborasinya 
konsep konstitusionalisme ke dalam UUD NRI 1945 juga terlihat pada 
bangunan kamar parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil 
amandemen yang mengurangi beberapa kewenangan penting dari MPR 
membuatnya tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga negara tertinggi 
menambah kegundahan tentang apakah Indonesia menggunakan dua 
kamar parlemen (bicameral) atau tiga kamar parlemen (trikameral). 
Kemudian beberapa ahli berspekulasi dan mengatakan bahwa Indonesia 
menggunakan sistem soft bicameral dalam sistem ketatanegaraanya. Oleh 
sebab itu, sebagaimana telah diuraikannya permasalahan di atas, maka hal 
tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata, perlu kiranya untuk dilakukan 
amandemen UUD NRI 1945 di beberapa muatan konstitusi Indonesia yang 
sudah tidak relevan dengan kondisi ketatanegaraan saat ini.

1. Masa Jabatan Presiden 

Masa jabatan presiden merupakan materi muatan dalam 
konstitusi yang proses perubahan pengaturannya dapat dilakukan 
melalui mekanisme amandemen konstitusi. Pengaturan terkait 
masa jabatan presiden dalam sejarah perjalanan amandemen UUD 
NRI 1945 dapat dikatakan sebagai salah satu agenda utama. Aturan 
mengenai masa jabatan presiden dapat dilihat dalam Pasal 7 UUD 
1945. Jika diamati, aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 
dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Pada zaman orde baru, 
seseorang dapat menjabat sebagai presiden dengan bergantung kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi 
negara. Maka dapat dikatakan bahwa tidak perlu adanya pembatasan 
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masa jabatan presiden selagi masih dipilih oleh MPR, maka presiden 
dapat terus menjabat. 

Akhir perdebatan akan batasan masa jabatan presiden terjadi 
saat Rapat Paripurna Sidang Umum MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 
1999. Rancangan mengenai rumusan Pasal 7 disahkan sebagai 
bagian dari perubahan yang pertama. Setelah amandemen, rumusan 
terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih 
tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa presiden dan wakil presiden 
memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan. Perubahan terhadap pasal ini merupakan suatu langkah untuk 
mengakhiri perdebatan mengenai periodisasi jabatan presiden dan 
wakil presiden.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sejarah mengenai 
pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di 
Indonesia berjalan secara dinamis seiring dengan konstitusi yang 
pernah berlaku di Indonesia. Berikut tabel ringkasan mengenai sejarah 
pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 
berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia:

Tabel 1. 
Sejarah Pengaturan Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden  

di Indonesia

UUD 1945 KRIS UUDS 1950 UUD NRI 1945
Periode Periode I : 18 

Agustus 1945 
- 27 Desember 
1949 Periode II: 
5 Juli 1959 - 19 
Oktober 1999

27 Desember 
1949 – 17 Agus-
tus 1950

17 Agustus 
1950 – 5 Juli 
1959

19 Oktober 1999 
– sekarang



7

Perbedaan Ada pengaturan 
masa jabatan 
presiden dan 
wakil presiden 
yaitu dalam Pas-
al 7 UUD 1945 
yang menyebut-
kan bahwa pres-
iden dan wakil 
presiden meme-
gang jabatann-
ya selama lima 
tahun, dan ses-
udahnya dapat 
dipilih kembali.

Tidak ada pen-
gaturan masa 
jabatan presiden 
(dan tidak ada 
jabatan wakil 
presiden dalam 
KRIS 1949).

Tidak ada pen-
gaturan masa 
jabatan presi-
den dan wakil 
presiden.

Ada pengatur-
an masa jabatan 
presiden dan 
wakil presiden 
yaitu dalam Pasal 
7 UUD 1945 yang 
m e n y e b u t k a n 
bahwa presiden 
dan wakil pres-
iden memegang 
jabatannya sela-
ma lima tahun, 
dan sesudahnya 
dapat dipilih kem-
bali dalam jabatan 
yang sama, hanya 
untuk satu kali 
masa jabatan.

Pemaparan diatas adalah perkembangan konstitusionalitas 
batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. 
Perkembangan tersebut tentunya selaras dengan perkembangan 
dan perubahan konstitusi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa 
konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden 
dari prespektif konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang 
berlaku (ius constitutum) di Indonesia mengalami dinamisasi yang 
juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor politis pada masa tersebut.

2. Eksistensi Desa 

Sebelum Indonesia terbentuk, desa atau yang disebut dengan 
nama lain telah terbentuk lebih dahulu, hal ini telah dijelaskan pada 
Penjelasan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan yang 
menyebutkan bahwa “Dalam teritorialterritoriNegara Indonesia 
terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan 
“Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. 
Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat 
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dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik 
Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut 
dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 
mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. 

Menurut Bagir Manan penjelasan UUD 1945, pasal 18 
mengidentifikasikan “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang 
bersifat istimewa” sebagai daerah-daerah yang mempunyai susunan 
asli yaitu Zelfbesturende Landschappen dan Volksgemeenschappen, 
kedua susunan pemerintah di atas, meskipun tunduk kepada berbagai 
peraturan pemerintahan Hindia Belanda memang merupakan 
pemerintahan asli Indonesia. Landschap dan Volksgemeenschappen, 
bukan suatu susunan pemerintahan bentukan atau ciptaan peraturan 
perundang-undangan atau pemerintahan Hindia Belanda, melainkan 
pemerintah yang diciptakan dan dijalankan oleh “bumiputra”.

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam 
konstitusi pertama Indonesia diakui adanya pemerintahan kecil yang 
disebut Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa, dan Bali, Nagari 
di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. 
Artinya daerah kecil ini dapat mengurus pemerintahannya sendiri 
dan tidak termasuk dalam bagian dari pemerintahan daerah. Dalam 
perkembangannya, penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan 
sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan Konstitusi Indonesia yang 
telah dilakukan beberapa perubahan dan membuat pemerintahan 
desa tidak ditemukan lagi dalam konstitusi Indonesia terutama pada 
perubahan konstitusi Indonesia menjadi Kontistitusi RIS karena dalam 
RIS hanya mengatur tentang desentralisasi dimana setiap negara 
bagian yang memiliki kemungkinan untuk membentuk daerah-daerah. 
Dengan demikian pemerintahan desa tidak diberlakukan, namun untuk 
menjalankan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan pengaturan 
desa dalam Konstitusi semakin menggeliat dilihat ditemukannya fakta 
bahwa dalam perdebatan amandemen UUD 1945 khususnya pada pasal 
18 pada 2000 sama sekali tidak menyinggung masalah tentang desa 
dan hanya lebih terfokus pada masyarakat hukum adat terutama pada 
pasal 18B ayat (2). Karena desa telah mempunyai karakteristik yang 
berbeda dengan masyarakat hukum adat seperti yang telah dijelaskan 
pada UU No. 6 Tahun 2014. Seperti yang diketahui kita ketahubahwa 



9

UU tentang pemerintahan daerah yang mengatur desa secara eksplisit 
terjadi perubahan sebanyak 10 kali mulai dari UU No. 12 Tahun 1948 
sampai akhirnya mempunyai UU khusus tersendiri yang terdapat 
pada UU No. 6 Tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa dalam rentang 
waktu tersebut negara tidak mampu menangkap kegelisahan desa 
yang menghendaki pengaturan yang lebih naik dan dapat menjamin 
keberadaan desa.

Melihat dinamika pengaturan desa yang selalu berubah ubah 
memberikan tanda bahwa negara tidak mampu mengurus keragaman 
desa yang ada di Indonesia. Terutama dalam mengurus segala tentang 
aspirasi desa yang berbeda-beda. Negara tidak mampu untuk mengurus 
desa yang aturannya selalu berubah-ubah dengan demikian negara 
memberikan otonomi bagi untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahannya. 

Dalam aturan tentang desa selalu berubah karena inskonsistensi 
pemerintah dalam mengatur keberadaan desa tersebut menarik 
perhatian Ibnu Tricahyo, seorang pakar hukum tatanegara dari PP Otoda 
Universitas Brawijaya Malang. Mereka selalu menyoroti kekeliruan 
besar UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 yang menempatkan 
Desa sebagai subsistem pemerintahan kabupaten, sekaligus menerima 
limpahan kewenangan dan alokasi dana dari kabupaten. Menurut dia, 
yang melakukan desentralisasi kepada Desa bukanlah pemerintah 
kabupaten melainkan negara melalui pemerintah pusat. Karena itu, dia 
selalu menegaskan bahwa kedudukan Desa harus dipertegas lebih dulu 
dalam struktur ketatanegaraan melalui konstitusi, kemudian diikuti 
dengan penyerahan kewenangan kepada Desa beserta alokasi dana 
secara langsung dari APBN.1

Walaupun desa saat ini telah mempunyai UU tersendiri tetapi 
secara politik dapat diubah sesuai dengan keinginan penguasa yang 
memiliki kepentingan dan desa memiliki alokasi dana yang begitu 
besar yang ditakutkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Dengan demikian desar perlu diperjelas dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia melalui konstitusi seperti pada 
sebelum dirubahnya Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

1 Sitorus, E. B., & dkk. (2007). Naskah Akademik. Jakarta: DEPDAGRI. h. 84
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3. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah 

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut 
DPD) sebagai lembaga perwakilan diharapkan mampu menjadi 
penyeimbang terhadap fungsi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (Selanjutnya disebut DPR). Tujuan dibentuknya DPD sebagai 
hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain untuk 
memperkuat peran daerah dalam proses penyelenggaraan negara yang 
merupakan salah satu elemen penting dalam pemeliharaan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Namun kenyataannya keberadaan 
DPD tidak sejalan dengan ide pembentukannya dan dianggap tidak 
mempunyai kewenangan yang mengikat dalam kegiatan bernegara. 
Hal tersebut dapat dikaji dari kewenangan DPD yang terdapat dalam 
ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi 
dalam UUD 1945 hanya terbatas dapat mengajukan dan membahas 
rancangan undang-undang bidang-bidang tertentu. Selain hal itu, 
rancangan undang-undang yang diajukan DPD pada saat pembahasan 
juga akan menjadi usul inisiatif DPR. Jika demikian, maka tujuan dari 
pembentukan DPD sebagai penyeimbang bagi DPR dalam prinsip 
checks and balances tidak tercapai. Dengan fungsi yang demikian 
itu, DPD menurut Jimly Asshiddiqie disebut sebagai co-legislator 
atau hanya sebagai pendamping DPR dalam melakukan pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Hal tersebut senada dengan pandangan 
Mahfud MD, yaitu kewenangan legislasi yang termuat dalam Pasal 22 
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan DPD tidak 
memiliki peran yang berarti, sebab peran DPD sangat terbatas.

Keberadaan DPD yang sangat lemah dalam sistem legislasi ini 
tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Kewenangan DPD sebagai 
lembaga yang mengimbangi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi 
perlu mendapatkan penguatan melalui amandeman konstitusi. Apabila 
keberadaan DPD tetap dipertahankan seperti saat ini tentu itu hanya 
akan menjadikan cacatnya lembaga perwakilan di Indonesia. Secara 
nyata memang DPD ada sebagai lembaga perwakilan dari setiap 
daerah namun dengan sederet kewenangannya yang terbatas membuat 
keberadaannya seakan-akan tidak ada dan tidak punya peran yang 
berarti dalam bidang legislasi. 
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4. Stabilitas Pemilihan Umum 

Implementasi dari nilai sila ke-4 pancasila yang berbunyi 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyarawatan dan perwakilan” terletak pada dianutnya sistem 
demokrasi dalam segala sendi kehidupan bangsa termasuk proses 
pemilihan umum, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem 
demokrasi tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena pemilu 
hadir untuk membuka peluang terjadinya pergantian pemerintahan 
sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan 
kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan 
pemerintah yang sedang berkuasa. (Bisariyadi, et.al.,2012). Pemilu 
sebagai upaya pemenuhan dan jaminan hak asasi manusia berdasarkan 
prinsip hak untuk memilih (Right to be vote), hak untuk dipilih (Right 
to be candidate) dan persamaan di hadapan hukum (Equality before 
the law). 

Konsep pemilihan umum saat ini tidak terlepas dari persoalan-
persoalan yang mengikutinya termasuk persoalan pemilihan umum 
serentak yang dinilai tidak efektif ketika diselaraskan dengan adanya 
pengaturan ambang atas pencalonan. Hal ini sejalan dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 
2014. Dalam Putusan tersebut, MK memutuskan bahwa pemilihan 
presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara bersamaan 
(serentak) dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga 
perwakilan (DPR, DPRD, DPD). Putusan monumental ini setidaknya 
didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu: Pertama, untuk 
memperkuat rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945 
terkait dengan sistem pemerintahan presidensial dengan mekanisme 
saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Kedua, 
makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 
1945 terhadap desain penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan 
serentak dengan Pemilu legislatif. Ketiga, pelaksanaan Pilpres dan 
Pemilu legislatif yang serentak sejalan dengan prinsip konstitusi yang 
menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. 
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5. Marwah Perwakilan Daerah dan Kepentingan Partai Politik 

Ketentuan tentang calon Dewan Perwakilan Daerah 
(selanjutnya disebut DPD) dijelaskan pada pasal 22E ayat 4 yang pada 
intinya berbicara tentang DPD adalah perseorangan. Secara sintaksis 
atau secara pandangan umum maka kita bisa menafsirkan bahwa 
DPD perseorangan dimaknai wakil daerah yang mencalonkan diri 
secara perorangan. Persoalannya ialah makna perseorangan menjadi 
multitafsir, yang mana perdebatan terjadi apakah diperbolehkan dari 
wakil partai politik ( selanjutnya disebut parpol ) atau tidak. Karena 
kata perseorangan hanya merujuk calon mewakili daerah dan datang 
dari diri dia sendiri, terlepas apakah boleh atau tidaknya calon DPD 
mewakili parpol.

Para pembuat Undang-Undang menafsirkan bahwa makna dari 
pasal 22E ayat 4 ialah bahwa anggota DPD diperbolehkan pengurus 
parpol. Itu terbukti pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Akan 
tetapi berbeda dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 
disebut MK) putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan 
bahwa pengurus parpol tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota 
DPD. Sehingga dalam tafsiran MK seharusnyalah menjadi patokan 
terhadap tafsiran yang berada dibawahnya, sebab secara filosofis MK 
ialah The Guardian of Constitution atau penjaga konstitusi, dan MK 
yang diberikan wewenang akan hal itu. Namun kasus Osman Sapta 
Oedang adalah bentuk inkonsistensi penyelenggaraan bernegara. 
Setelah putusan MK dibacakan, Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya 
disingkat KPU) memperbaharui keputusannya supaya calon yang 
sudah terdaftar supaya keluar dari kepengurusan parpol, tetapi putusan 
Mahkamah Agung bernomor 65P/HUM/2018 mengatakan putusan 
KPU tersebut tidak boleh berlaku surut dan menetapkan keputusan 
KPU yang sebelumnyalah yang sah untuk mengatur calon anggota 
DPD.

Melihat hal itu maka kami menilai bahwa tafsiran mengenai 
perorangan pada calon anggota DPD harus dijelaskan bahwa tidak 
diperbolehkan dari kalangan partai politik baik anggota maupun 
pengurus pun juga tidak diperbolehkan dari sayap parpol pada 
konstitusi. Hal ini secara filosofis DPD adalah wakil dari daerahnya 
sehingga tidak etis ketika dinaungi oleh parpol, kendati tidak ada niatan 
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negatif dari sang calon, akan tetapi keberadaan fisik yang mewakili 
parpol sudah menurunkan makna dari perwakilan daerah tersebut, 
sehingga makna ini diperluas hingga sayap parpol yang harus tertera 
pada konstitusi amandemen ke-lima.

6. Mahkamah Agung Sebagai Court of Justice

Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua 
lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu 
secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945,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 oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. Pilihan ini sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan 
oleh 78 negara lainnya di dunia. Dimana, selain Mahkamah Agung 
(Supreme Court) dibentuk mahkamah yang berdiri sendiri yang secara 
umum diberi nama Mahkamah Konstitusi(Constitutional Court). 
Dengan demikian, kekuasaan kehakiman akan dilaksanakan oleh dua 
mahkamah secara bersamaan.

Seperti kita ketahui bahwa Mahkamah Agung telah berdiri 
jauh sebelum Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan fungsi 
yudikatifnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahkan berlaku 
semenjak adanya UndangUndang Dasar Sementara (UUDS) yaitu 
dalam pasal 105 ayat 1 yang hingga masa kini masih diatur secara 
yuridis didalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 
UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan, 
jika ditinjau dari kewenangan dan kedudukan menjadi paralel secara 
yudikatif karena berperan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman 
pasca reformasi. Idealnya, pembagian kewenangan dalam rangka 
melakukan satu kekuasaan kepada dua institusi berbeda mesti 
diikuti dengan pemberian batas demarkasi kewenangan yang jelas. 
Dimana, kewenangan institusi yang satu dibedakan secara pasti 
dengan kewenangan lembaga yang lainnya. Sehubungan dengan itu, 
pembagian kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif 
secara konseptual dapat dibelah menjadi dua bagian, yaitu mahkamah 
sistem hukum(court of law) dan mahkamah keadilan (court of 
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justice). Di mana, dengan pembelahan seperti itu diyakini akan 
mampu menghindari terjadinya benturan antar kedua lembaga pelaku 
kekuasaan kehakiman. Dengan pembelahan semacam itu, institusi 
pelaku kekuasaan kehakiman diidealkan akan fokus pada bidang 
kewenanangannya masing-masing. Secara bersamaan, benturan dalam 
pelaksanaan kewenangan tidak akan terjadi atau setidak-tidaknya 
dapat dihindari sedemikian rupa.

Konsep dalam UUD 1945 tidak menganut pemisahan 
kewenangan sesuai yang tercantum pada Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24A 
Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, konsep 
yang diterapkan UUD 1945 tidak menempatkan fungsi kehakiman 
kepada dua lembaga (MA dan MK) tetapi saling berhubungan satu 
sama lain. Padahal, dari sudut pandang teoretik, kehadiran Mahkamah 
Konstitusi diidealkan sebagai mahkamah sistem hukum (court of law). 
Sedangkan Mahkamah Agung tetap dengan kedudukannya sebagai 
mahkamah keadilan(court of justice).

Mengenai kewenangan MA sesuai pasal 24A ayat 1 tentang 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang (legal review). Pengujian perundang-
undangan yang dilakukan oleh MA memilki perbedaan dari pengujian 
yang dilakukan oleh MK yaitu pengujian konstitusional (constitutional 
review). Pertama, perundang-undangan yang diuji oleh MA hanya 
sebatas pada peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
Undang (judicial review of regulation). Sedangkan pengujian atas 
konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 (judicial 
review of law) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, 
Ketika MA menguji Undang-Undang maka bukan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena 
itu, dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh MA 
terdapat pada norma hukum adalah pengujian legalitas peraturan 
perundang-undangan (judicial review on the legality of regulation), 
sedangkan pengujian yang dilakukan oleh MK merupakan pengujian 
konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 (judicial 
review on the constitutionality of law). Ketiga, putusan yang di ujikan 
oleh MA terkadang memiliki perbedaan dengan putusan MK yang 
telah dikeluarkan, terkadang Undang-undang yang diputuskan di 
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MK masih memiliki polemik dalam mengartikan setiap pasal dalam 
Undang-Undang.

Pengalaman yang pernah terjadi misalnya, pada Tahun 2009, 
Zainal Maarif dan kawan-kawan mengajukan permohonan pengujian 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan 
Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon 
Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 kepada Mahkamah Agung 
melalui Perkara Nomor 15 P/HUM/2009.Dalam perkara tersebut 
Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 22 huruf 
c dan pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 
2009. Ketentuan tersebut dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 
20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pada tanggal 18 Juni 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan 
putusan terhadap perkara uji materil (judicial review) tersebut, di 
mana, MA menyatakan permohon dimaksud beralasan hukum dan 
dikabulkan. Sebab, Pasal 22 huruf c dan pasal 23 Ayat (1) dan Ayat 
(2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dinilai bertentangan dengan 
UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota 
Legislatif. Akibat putusan tersebut, Partai politik yang perolehan 
suaranya tidak mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 
tidak akan dihitung sebagai suara sisa dan tidak akan mendapatkan 
perolehan kursi. Akibat putusan pengujian Peraturan KPU tersebut, 
sejumlah partai politik dan caleg mengajukan permohonan pengujian 
terhadap Pasal 205 dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada 
Mahkamah Konstitusi. Sebab, kedua ketentuan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 tersebut dianggap multitafsir, terutama dalam 
kaitannya untuk mengimplementasikan sistem proporsional yang 
dianut Undang-Undang Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakadilan 
dan ketidakpastian hukum. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah 
Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan 
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menyatakan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 dan Pasal 212 Undang-
Undang No 10 Tahun 2008 konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional) sepanjang dimaknai bahwa suara partai partai politik 
yang tidak memenuhi angka BPP tetap dihitung sebagai suara sisa dan 
diikutkan dalam pembagian perolehan kursi DPR dan DPRD.

7. Komisi Yudisial dalam Penengakan Kode Etik Kehakiman

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan amanat 
pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dasar dan landasan bernegara adalah undang-
undang sebagai perwujudan dari negara hukum. Salah satu prinsip 
negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen 
dan imparsial, yang kemudian independensi dan imparsialitas tersebut 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi 
hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan 
imparsialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2

Komisi Yusidisal sebagai salah satu lembaga keadilan yang 
bersifat mandiri dan memiliki peran mengawasi kinerja hakim dan 
berkaitan dengan kode etik hakim. Apabila norma etika dihubungkan 
dengan profesi, muncul pengertian etika profesi, yakni rambu-
rambu etika yang pada dasarnya merupakan norma perilaku yang 
dirumuskan dan diterima dalam lingkungan internal oleh kelompok 
profesi yang bersangkutan dalam bentuk kode etik. Kode etik ini 
tentu dimaksudkan untuk ditatati dan bagi yang melanggarnya akan 
dikenakan sanksi, sehingga penegakan kode etik dengan baik akan 
dapat mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi tersebut. 
Selain tugas konstitusional berupa kewenangan mengusulkan calon 
hakim juga melekat pada komisi yudisial. Mengusulkan calon hakim 
dinilai sebagai implementasi dari prinsipcheck and balances selain 
itu sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan 
kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim 
serta kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga terhadap 
politisasi perekrutan hakim sebagaimana diamanatkan dalam UUD 

2  Subianto, A. E. (2015, Juni). Rekonstruksi Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial. Media 
Hukum, 22, h.141.
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1945.3

8. Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi

Penyempurnaan sistem hukum dan konstitusi merupakan 
prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di 
Indonesia. Suatu hal yang menjadi bentuk dari pelaksanaan demokrasi 
konstitusionalisme adalah mengenai pengujian perundang-undangan. 
Indonesia dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan 
menganut sistem dualisme konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung (Selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi 
(Selanjutnya disebut MK). Namun pengujian peraturan perundang-
undangan melalui dua atap ini bukan berarti tidak melahirkan suatu 
permasalahan. Menurut Prof Jimly Asshidiqie, pembagian tugas pada 
judicial review atas peraturan perundang-undang antara MK dan MA 
bukan suatu yang ideal, karena dapat menimbulkan perdebatan atas 
putusan yang saling bertentangan antara MK dan MA. Selain itu 
tujuan dari pengajuan judicial review satu atap di MK adalah untuk 
menegaskan dan memperkuat bahwa MK merupakan court of law, dan 
MA adalah court of justice, karena judicial review termasuk ke dalam 
ranah court of law bukan court of just. 

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni melakukan 
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial review). 
Pengujian tersebut ternyata hanya sebatas pada pelanggaran hak 
konstitusional warga negara yang diatur didalam bentuk undang-undang. 
Akan tetapi, untuk memutus pengaduan konstitusional (constitutional 
complaint) dan pertanyaan konstitusional (constitusional question), 
Mahkamah Konstitusi saat ini masih terkendala karena kewenangan 
yang diatur secara ekplisit dalam UUD 1945, dengan tegas tidak 
mengatur kewenangan tersebut. Meskipun demikian, mengingat 
pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga 
negara, maka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal 
konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan Constitutional 
Complaint dan costitusional question.Urgensi penerapan mekanisme 
di Indonesia merupakan wujud konkret dari upaya penghormatan 
dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga 
negara dan merupakan suatu kebutuhan bagi pengembangan kehidupan 

3  Ibid, h.150.
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ketatanegaraan secara progresif dan berkelanjutan (progressive and 
sustainable).

9. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Kepala Daerah

Rezim pemilu bukan termasuk rezim Pilkada, sehingga 
didalam implementasinya maka tidak etis jika memasukkannyake MK 
memasukanyaMK, sebab MK berwenang mengadili sengketa hasil 
pemilu. Alhasil sebelum ditetapkan sebagai wewenang MK, masalah 
pilkada menjadi mengawang-ngawang antara MK dan MA, sehingga 
pilkada tidak menjadi pasti kedudukan penyelesaianya. 

Jika dimasukan kepada wilayah MK kami menilai bahwa 
MK sudah terlalu sibuk dengan kewenangan yang lebih subtansial 
seperti penafsir makna konstitusi terhadap suatu UU. Sengketa hasil 
akan memakan waktu yang banyak dan analisis mengenai tafsiran 
konstitusionalitas suatu UU menjadi hal yang reguler dalam tugas MK. 
Padahal sebagai penjaga konstitusi tafsiran terhadap konstitusionalitas 
adalah DNA dari MK sendiri.

Sehingga menurut kami penugasan sengketa hasil baik pemilu 
maupun pemilukada harus diletakan kepada lembaga baru yang khsus 
mengenai hal tersebut. Selain kita bersepakat bahwa pemilu dan 
pemilukada juga dna demokrasi maka penugasan kepada lembaga 
khusus lebih memfokuskan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. 
Alhasil lembaga baru ini menjadi pilar-pilar dalam mewujudkan 
demokrasi partisipatif.

10. Klausul Yang Tidak Boleh Dirubah

Sang Saka Merah Putih, Bahasa Kesatuan Republik Indonesia, 
Lambang Negara Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 
merupakan jati diri dan identitas dari negara Indonesia. Keempat hal 
tersebut menjadi cermin dari kedaulatan negara dalam tata pergaulan 
dengan negara-negara lain dan menjadi cermin dari kemandirian serta 
eksistensi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Bisa dikatakan bahwa bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang 
pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak hanya sekadar 
merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan sebuah 
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negara, hal tersebut menjadi simbol atau lambang negara yang harus 
dihormati dan dibanggakan oleh setiap warga negara Indonesia, serta 
menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah bangsa 
Indonesia yang beragam sebagai bangsa yang besar. 

Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan 
tersebutlah yang menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia. Konstitusi 
Indonesia sudah mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang 
negara, serta lagu kebangsaan. Dapat dilihat dalam Pasal 35 UUD NRI 
1945 menyebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang 
Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara adalah 
bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa Lambang Negara 
adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 
Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan adalah Indonesia 
Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan dan penegasan 
secara resmi oleh Negara sebagai simbol yang merupakan jati diri 
bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh 
bentuk simbol yang menunjukkan kedaulatan negara dan identitas 
nasional tersebut harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengatur mengenai 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 
Indonesia. Sebelum adanya undang-undang tersebut Indonesia masih 
sebelumnya masih berpatokan pada Undang-Undang Dasar Sementara 
Tahun 1950 (UUDS 1950). Adanya aturan tersebut maka diharapkan 
dapat mengatasi berbagai masalah terkait dengan praktik penetapan 
dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu 
kebangsaan. Tak hanya itu, adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 
2009 maka terjamin juga keselarasan, keserasian, standardisasi, dan 
ketertiban dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, 
serta lagu kebangsaan dan bentuk atas kepastian hukum.4

4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
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B. Rumusan Masalah

Perubahan UUD NRI 1945 telah dilaksanakan secara bertahap 
dari tahun 1999 hingga 2002 hingga mencapai hasil UUD yang berlaku 
saat ini. Namun, perubahan tersebut tidak menjamin kesempurnaan pada 
pengaturan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Perkembangan zaman ini akhirnya menyebabkan sistem hukum menjadi 
tertatih-tatih dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dikarenakan 
situasi dan kondisi yang berubah dan tidak bisa diprediksi. Masalah itu 
satu per satu muncul sebagai akibat dari ketertinggalan konstitusi akan 
perkembangan zaman. Berangkat dari latar belakang diatas maka didapat 
berbagai permasalahan antara lain:
1. Apakah masa jabatan presiden efektif dalam pemerintahan sekarang ?
2. Bagaimanakah eksistensi desa dalam sistem pemerintahan di indonesia?
3. Bagaimanakah kekuatan dewan perwakilan daerah dalam fungsi 

legislasi?
4. Bagaimanakah stabilitas pemilihan umum dalam sistem demokrasi di 

indonesia?
5. Apakah perwakilan daerah telah bebas dari kepentingan partai politik 

dan sayap partai politik?
6. Bagaimanakah fungsi mahkamah agung sebagai court of justice?
7. Apakah fungsi komisi yudisial telah optimal dalam penengakan kode 

etik kehakiman?
8. Apakah fungsi mahkamah konstitusi telah optimal sebagai penjaga 

konstitusi?
9. Apakah fungsi mahkamah konstitusi telah optimal dalam menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilihan umum?
10. Apakah identitas negara akan tergeser di masa mendatang? 

C. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik merupakan sebuah penelitian hukum 
yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama meliputi identifikasi 
masalah dan rumusan masalah. Tahap kedua yaitu mengumpulkan 
bahan-bahan hukum, mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Tahap 
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kegita yaitu melakukan kajian terhadap rumusan masalah yang diajukan 
dalam penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang telah 
dikumpulkan. Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UUD 
NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) menggunakan salah satu metode 
penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau sering 
disebut juga penelitian hukum doktrinal5Penelitian ini dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.6

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun beberapa literatur yang 
dijadikan dalam penyusunan Naskah Akademik, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perubahannya;
b. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum;
c. Ketetapan MPR No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
d. Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum 

dan Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan;
e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung;

j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
k. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi;
l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 

Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

5  Muhammad, A. (2004). , Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 52.  
6 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 24.  
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2. Bahan Hukum Sekunder
a. Buku-buku (literatur);
b. Jurnal;
c. Hasil penelitian;
d. Risalah sidang;
e. Pendapat para ahli (doktrin);
f. Artikel atau tulisan-tulisan ilmiah lainya.

3. Bahan Hukum Tersier
a. Kamus hukum;
b. Kamus umum;
c. Ensiklopedi.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Reseach). 
Kemudian hasil dari data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, 
dan tersier kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif yaitu:7

a. Metode analisis kualitatif
Metode yang menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian 
yang bersifat uraian-uraian teori dan pandangan ataupun argumentasi 
hukum dari orang-orang yang berkompeten untuk memperoleh 
kesimpulan yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan 
permasalahan yang diangkat peneliti.

b. Deskriptif
Menganalisis data yang diperoleh kemudian dielaborasi secara 
komprehensif dan dianalisis secara cermat, sistematis dengan tetap 
memperhatikan otentifikasi data dan signifikansi korelasi dengan 
permasalahan yang dikaji. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan 
memperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas hukum, 
prinsip-prinsip hukum dan ketentuan hukum yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diajukan dalam rancangan perubahan 
kelima UUD NRI 1945.

7 Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, h. 29.  
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D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik amandemen UUD 1945 
yang kelima ini adalah:

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat 
menjadi pedoman untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan menjadi solusi yang tepat dari berbagai permasalahan 
serta untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menambahkan dan melengkapi aturan-aturan dasar penyelenggaraan 
negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian 
kekuasaan yang lebih tegas diantara lembaga - lembaga negara dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945agar 
dapat mengakomodir permasalahan yang timbul saat ini dan juga agar 
tidak timbul suatu kekaburan dalam hal sistem hukum nasional.

3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan 
pembentukan Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum penyelesaian 
permasalahan dan mengetahui solusi atas permasalahan penerapan 
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen Keempat.

4. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi didalam 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai realita 
penerapan dan upaya progresif dari permasalahan yang kompleks 
ditengah perkembangan zaman serta sebagai langkah preventif akan 
adanya permasalahan yang terjadi dimasa yang akan datang dengan 
Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. Masa Jabatan Presiden Sebagai Efektivitas Pemerintahan

1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum di Indonesia, pada dasarnya secara 
normatif mengikuti perkembangan konsep-konsep hukum dan negara 
dunia barat, sehingga konsep rechtsstaat dan the rule of law merupakan 
bagian dari bebagai  kajian teori politik hukum ketatanegaraan. Jauh 
sebelum itu, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, 
ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis  yang di buat di usia senja. 
Plato menjabarkan, dalam karya tulis Nomoi, bahwa penyelenggaraan 
negara yang baik sejalan pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan 
Plato tentang Negara hukum ini kemudian dijabarkan lebih dalam oleh 
muridnya, Aristoteles,  dalam bukunya Politica. Menurut gagasan yang 
dikemukakan Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah negara yang 
berkedaulatan hukum dan diperintah dengan konstitusi.

Gagasan negara hukum tersebut belum menemukan titik 
terang dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Pada  abad 
ke-19 gagasan negara hukum kemudian muncul kembali secara lebih 
eksplisit, yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich 
Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut 
Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah sebagai berikut:8

1) Perlindungan hak asasi manusia
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak 

itu
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan

8 Hanif, R. (2013). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 
2.
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Berbeda dengan konsep rechtsstaat, konsep The Rule of Law 
mempunyai tolak ukur/unsur-unsur sebagai berikut:9

1) Supremasi hukum atau supremacy of law
2) Persamaan di depan hukum atau equalit before the law
3) Konstitusi yang di dasarkan atas hak hak perseorangan atau 

contitution based on individual right
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas 
dari falsafah dan sosio politik yang melatar belakanginya, terutama 
pengaruh falsafah Individualisme, yang menempatkan individu atau 
warga negara sebagai primus interpares dalam kehidupan bernegara. 
Unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak 
individu menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi 
kekuasaan negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagiyum 
yang begitu popular dan Lord Acton, yaitu “power tends to corrupt, 
but absolute power corruptabsolutely” (manusia yang mempunyai 
kekuasaan cenderung  untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi 
kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalah gunakan).10

Penggunaan konsep negara hukum di Indonesia dalam 
penulisan naskah ini lebih cenderung menggunakan istilah Negara 
hukum Indonesia, sebab dengan kata Indonesia telah tercakup di 
dalamnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai prinsip 
dasar hukum dan sumber dari segala sumber hukum, pokok kaidah 
fundamental Negara, dan cita hukum yang adil serta penentu validitas 
bagi setiap perjalanan politik hukum di Indonesia. Kedudukan 
Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar berpijak dari 
semua tata tertib hukum di Negara Republik Indonesia berdasarkan 
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia adalah negara 
kesatuan, yang berbentuk Republik”, ayat (2) “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan 
ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”11. Sementara Hak 
Asasi Manusia sebaga indikator bahwa dari setiap sistem di Indonesia 

9Ruslan, A. (2013). Teori dan Panduan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
Di Indonesia. Yogyakarta: Makakarya Rangkang, h. 61.

10 Ibid, h. 5. 
11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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yang dipahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara demi terwujudnya cita-cita dan tujuan hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejarah hukum membuktikan Indonesia menganut sistem 
hukum eropa kontinental (civil law) sebagai bekas jajahan kolonial 
mengikuti sistem hukum tersebut dengan sebutan rechtsstaat (negara 
hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich J, Sthal, dalam 
Muhammad Tahir Azhary mengemukakan bahwa Negara Hukum 
ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:12 

1) Adanya perlindungan terhadap hak hak asasi manusia
2) Negara didasarkan pada ateori Trias Politica
3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang
4) Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani 

kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Sehubungan  dengan  konsepsi  “the  rule  of  law”,  C.F  
Soenarjati Hartono mengemukakan bahwa13 menegakkan the rule of 
law itu belum tentu identik arti dan akibatnya dengan membangun 
suatu Negara hukum yang membawa keadilan (just law) bagi setiap 
warga Negara. Sebab pengertian the rule of law itu dapat dibagi atas dua 
pengertian yaitu dalam arti formal, dimana setiap Negara, juga dalam 
Negara sistem pemerintahan yang totaliter, seperti Nazi di Jerman di 
bawah Hitler menegakkan hukum yang berlaku di Negaranya masing- 
masing. Akan tetapi jika the rule of law dipakai dalam arti materiel 
barulah menegakkan the rule of law itu dapat diharapkan  membawa 
keadilan, oleh karena yang ditegakkan yang diundangkan secara sah 
oleh pemerintah dan bada legislative saja. Akan tetapi dalam arti 
hukum yang adil yaitu hukum yang sesuai dengan dan yang membawa 
keadilan sosial bagi masyarakat. Negara kesatuan Republik Indonesia 
sebaga negara hukum, jelas melekat ciri-ciri dari konsepsi the rule of 
law , baik yang bersifat formal maupun bersifat materiil. Dari kedua 
sifat tersebut sudah jelas berpengaruh dalam pembentukan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. 
Lebih lanjut dalam kajian Ensiklopedia Indonesia sebagaimana yang 

12 Azhari, M. T. (2003). Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media, h. 88.
13 Hartono, S. (1976). Apakah The Rule Of Llaw Itu. Bandung: Alumni, h. 100.
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dikutip A. Muktie Fajar, negara hukum yang dilawankan dengan negara 
kekuasaan dirumuskan bahwa Negara hukum (rechsstaat) negara yang 
bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib 
yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara 
hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar 
semua berjalan menuru hukum. Sedangkan kekuasaan (machtsstaat) 
negara bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan 
semata-mata.

Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi 
intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan 
penguasaan maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus 
dicantumkan mengenai tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak 
asasi rakyatnya. Menurut R. Soepomo dalam Undang-Undang Dasar 
Sementara Republik Indonesia, telah mengartikan istilah negara hukum 
yaitu : Bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum 
artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum 
berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. 
Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat 
yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara 
hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.14 Menurut Moh. 
Yamin dalam Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, selain 
mempergunakan padanan kata negara hukum dengan rechsstaat, 
ia pula menggambarkan tentang makna negara hukum itu sendiri 
Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (rechsstaat, government 
of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polis 
atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah 
dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (machtsstaat) tempat 
tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.15 

Istilah rechtsstaat dalam pengaruh paham Anglo Saxon 
walaupun di Amerika Serikat istilah yang kedua lebih dikenal dengan 
sebutan government of law, but not of man. Sebagai konsekuensi 
dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya seluruh alat 
perlengkapan negara maupun penduduk (warga negara dan orang 
asing) tunduk pada hukum. Menurut Padmo Wahyono mengemukakan 

14 Hamidi, J. (2009). Teori Dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media, 
h. 39.

15  Ibid, hlm.40.
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beberapa prinsip negara hukum antara lain yaitu : 1) Ada suatu pola 
untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan; 2) Ada 
suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis; 3) ada suatu 
sistem terbit hukum; 4) Ada kekuasaan kehakiman yang bebas. dalam 
negara hukum merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan 
suatu negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan 
negara dalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip the rule of law, 
and not of man. Hal ini sejalan dengan pengertian nomocatie, yaitu 
kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos. Dalam paham negara 
hukum yang demikian, harus dijadikan jaminan bahwa hukum itu 
sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, 
prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut 
prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (democratische 
rechsstaat). 

Dalam perkembangannya Philipus M. Hadjon berpendapat 
bahwa konsep negara hukum yang dianggap berpengaruh, dan tiap-
tiap konsep tersebut memiliki karakter dan ciri yang berlainan satu 
sama lainnya. Dalam rechsstaat, merupakan konsep yang dikenal di 
Belanda, The Rule of Law, konsep yang dikenal di negara- negara 
Anglo Saxon seperti di Inggris dan Amerika Serikat, Socialist Legality, 
yang dianut oleh negara-negara komunis, negara hukum Pancasila, 
konsep negara hukum yang didasari oleh Pancasila di Indonesia, 
Nomokrasi Islam, konsep negara hukum yang berdasar pada hukum 
Islam.16 Sri Soemantri menyebutkan unsur-unsur yang terkandung di 
dalam konsep negara hukum yaitu:17

1) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan 
warga negara

2) Adanya pembagian kekuasaan
3) Bahwa dalam melakukan tugas dan kewajibannya, pemerintah 

harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis

4) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan 
kekuasaannya merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

16 Hermawan, B. (2016). Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan. Skripsi Universitas Hasanuddin, h.11-12.

17 Soemantri, S. (1992). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: 
Alumni, h. 21.
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pemerintah.

Muchtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara 
hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan 
tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum. 
Sementara Sudargo Gautama mengkonstruksikan pengertian negara 
hukum adalah “Suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak 
terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-
undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini 
kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara 
negara, badan pembuat undang- undang dan badan peradilan berada 
pada berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang 
bebas kedudukannya. Untuk dapat memberi perlindungan semestinya 
kepada setiap orang yang merasa hak- haknya dirugikan, walaupun 
andai kata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri”. Menurut Bagir 
Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara 
konsep negara hukum dan negara kesejahteraan.18 Di dalam konsep 
ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga 
keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung 
jawab mewujudkan keadilan social, kesejahteraan umum dan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan A.V.Dicey 
mengetengahkan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang 
disebutnya dengan istilah the rule of law meliputi:19

1) Supermasi absolut atau predominasi dari regular law untuk 
menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 
kesewenang-wenangan, prerogative atau discrecionary authority 
yang luas dari pemerintah.

2) Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari 
semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan 
oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berbeda 
di atas hukum.

3) Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa 
hukum bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak- 
hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

18 Huda, N. M. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, h. 5.
19 Hamidi, J. (2009). Teori Dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media, 

h. 45.
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Negara hukum demokratis, negara hukum yang bertumpu 
pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan 
rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hubungan antara 
negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi 
tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan 
hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi 
merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas 
negara hukum. Dengan demikian negara hukum yang bertopeng pada 
sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis.20 
Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main sebagai 
dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan, 
sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain (diletakan untuk menata 
masyarakat yang damai, adil dan bermakna) artinya sasaran dari 
negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan pemerintahan 
dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan 
kemanfaatan atau kebermaknaan. Sesuai apa yang ada dalam negara 
hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata 
kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.21

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Adanya Presiden berkaitan dengan bentuk Pemerintahan 
maka kekuasaan Presiden juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. 
Sistem pemerintahan umumnya dibahas dalam hal hubungannya 
dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan 
pembahasan terkait fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya 
dengan badan legislatif. Pada umumnya sistem pemerintahan terbagi 
atas tiga bentuk yaitu sistem pemerintahan Presidensil, parlementer 
serta presidensil dan parlementer atau campuran. Saldi Isra merangkum 
pendapat Arend Lijphart, Jimly Asshiddiqie, dan Sri Soemantri, yang 
mana sejalan dengan pendapat sartori, bahwa sistem pemerintahan dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu parliamentary, presidential, 
dan hybrid.22 Sistem pemerintahan pada hakekatnya merupakan relasi 
antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Hubungan antara 

20 Hanif, R. (2013). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 
8.

21 Ibid, h. 22.
22 Isra, S. (2006). Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945. 

Yogyakarta: UII Press, h. 24.



32

kekuasaan tersebut ditandai dengan corak kekuasaan yang dominan 
dalam praktik ketatanegaraaan. Yang mana, bisa saja menunjukkan 
dominansi kekuasaan parlemen ataupun dominansi kekuasaan 
eksekutif.  Dibeberapa Negara, ada juga yang mengkombinasikan 
corak dari kedua sistem ini. Jika ingin demokrasi bertahan lama, 
hindarilah sistem presidensial. Apalagi jika sistem presidensial itu 
berdiri di atas multipartai yang terfragmentasi. Hal tersebut dapat 
terlihat di Indonesia, sistem Presidensial kita (Indonesia, pen.) kita tak 
sekuat yang dibayangkan, penyebabnya adalah tidak sinkronnya sistem 
pemeirntahan dengan sistem kepartaian.23 Terlepas dari hal tersebut, 
dari dua sistem pemerintahan terbesar yang dianut oleh suatu negara, 
Republik Indonesia memilih sistem pemerintahan Presidensial. Namun 
sudut pandang yang berbeda, pada pendukung sistem presidensial, 
secara umum sistem pemerintahan presidensiil dipandang memiliki 
tiga kelebihan, pertama stabilitas eksekutif yang didasarkan pada 
masa jabatan presiden. Kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh 
rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak lansung. 
Ketiga, pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi- 
perlindungan kebebasan individu tirani pemerintah.24

Dalam beberapa literatur dapat kita temukan karakteristik 
dari sistem presidensial yang menggambarkan dua kutub yang 
berlawanan mengenai prinsip pokok dari sistem parlementer. Ciri dari 
sistem presidensial yang paling menunjukkan karakteristik sistem 
ini salah satunya adalah tidak dipisahkannya jabatan kepala Negara 
(head of state) dan kepala pemerintahan (head of government). 
Kedua jabatan ini dipegang oleh satu orang yaitu presiden. Apabila 
kedua jabatan tersebut dipisahkan, maka sistem pemerintahan yang 
dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Dengan dua jabatan 
yang dipegang sekaligus, menempatkan posisi presiden dalam sistem 
pemerintahan presidensial menjadi sangat kuat kedudukannya. 
Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem republik yang demokratis, 
kedudukan presiden selalu dibatasi oleh konstitusi, dan pengisian 
jabatan presiden itu biasa dilakukan melalui prosedur pemilihan.25 

23 Mahfud, M. (2010). Pendapatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. 
Yogyakarta: Rajawali Pers, h. 353.

24 Huda, N. M. (2010). Ilmu Negara. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, h. 281.
25 Asshiddiqie, J. (2008). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat 

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 21.
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Batasan periode kedudukan presiden juga merupakan salah satu upaya 
untuk mencegah kesewenang-wenangan dari Presiden dalam sistem 
pemerintahan presidensial. Kemudian beberapa prinsip pokok lainnya 
yang menunjukkan suatu Negara menganut sistem presidensial banyak 
digambarkan oleh para ahli, misalnya saja Verney berpendapat prinsip 
pokok yang bersifat universal, yaitu:26

1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 
eksekutif

2) Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif 
presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil 
presiden saja

3) Kepala pemerintahan adalah sekaligus merupakan kepala 
pemerintahan;

4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai 
bawahan yang bertanggung jawab kepadanya

5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 
demikian pula sebaliknya

6) Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen
7) Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, 

maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip supremasi 
konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab 
kepada konstitusi

8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang 
berdaulat

9) Kekuasaan tersebut secara tidak terpusat seperti dalam sistem 
parlementer yang terpusat pada parlemen.

Kemudian Sartori berpendapat ciri utama sistem presidensial 
adalah (1) presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 
tertentu; (2) dalam masa jabatannya, presiden tidak dapat menjatuhkan 
parlemen; (3) presiden memimpin langsung pemerintahan yang 
dibentuknya. Sedangkan Verney berpendapat bahwa ciri sistem 
Presidensial adalah: (1) kekuasaan eksekutif bersifat tidak terbagi (sole 
executive) kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan; (2) tidak 
ada peleburan antara eksekutif dan legislatif (3) Presiden bertanggung 

26 Ibid, h. 25.
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jawab kepada konstitusi dan secara langsung kepada rakyat.27

Awalnya pemilihan sistem pemerintahan presidensial dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia tidak langsung disetujui oleh para 
pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menghasilkan 
sistem ketatanegaraan yang tidak umum. Namun seiring berjalanya 
waktu, sistem pemerintahan presidensial mulai diakui. Jika mengkaji 
praktik ketatanegaraan di Indonesia (sebelum perubahan UUD 1945), 
Indonesia menganut sistem presidensial yang semi parlementer. Sebagai 
contoh, presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan harus 
tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Dalam teori sistem pemerintahan, sistem presidensial 
yang semi parlementer bisa disebut quasi presidensial. Karena itulah, 
menurut Jimly Asshiddiqie secara normatif sebenarnya, sistem yang 
dianut oleh UUD 1945 (sebelum amandemen) itu bukan sistem 
presidensil murni, tetapi quasi presidensil.28 Amademen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945), diharapkan dapat melakukan purifikasi terhadap sistem 
presidensial. Maka, jika mengkaji norma yang ada dalam UUD 
NRI 1945, maka akan ditemukan ciri-ciri sistem presidensial yang 
lebih murni. Tentu jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan 
presidensial sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, jelas 
akan menunjukkan perbedaan yang signifikan. seperti yang telah 
dipaparkan sebelumnya mengenai pertanggung jawaban presiden 
kepada parlemen yang merupakan ciri dari sistem parlementer, setelah 
amandemen sudah tidak ada lagi.

Kemudian dapat dilihat sistem presidensial yang terdapat 
dalam proses pemilihan presiden. Bahwa sistem pemilihan presiden 
dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan bukan lagi 
melalui pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. 
Ciri sistem pemerintahan presidensial yang dapat ditemui sebagai bukti 
purifikasi sistem presidensial adalah mengenai pemakzulan presiden. 
Dahulu pemakzulan presiden hanya dapat dilakukan melalui alasan-

27 Shinta, S., & Sabri, M. (2012). Presiden Tersandera Melihat Dampak Kombinasi 
Sistem Presidensial-Multipartai dalam Pemerintahan SBY-Boediono. Jakarta: RM 
Books, h. 21.

28 Asshiddiqie, J. (2008). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: Sekretariat 
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., hlm. 325.
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alasan politik. Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan 
bahwa proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, dahulu 
dilakukan dengan menyertakan alasan-alasan politik dan kurangnya 
dasar hukum dalam proses pemakzulan tersebut.

Saat sidang Paripurna DPR, keputusan DPR setuju untuk 
menggunakan Hak Angket DPR. Dari penggunaan Hak Angket 
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, Presiden Abdurrahman 
Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana bulog 
dan bantuan dari Sultan Brunei. Oleh karen itu DPR mengeluarkan 
memorandum I yang disampaikan kepada Presiden. Memorandum 
tersebut pada intinya mengingatkan Presiden Abdurrahman Wahid 
bahwa beliau sudah melanggar haluan Negara dan melanggar TAP 
MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bebas Korupsi. Kemudian Presiden menjawab memorandum I DPR 
tersebut yang menyatakan penolakan terhadap memorandum tersebut 
dengan alasan melanggar konstitusi baik secara prosedural maupun 
secara materiil. Menurut Presiden, DPR jelas melakukan pelanggaran 
hukum karena pernyataanya masih berupa dugaan. Disisi lain DPR 
sudah memvonis Presiden telah melanggar haluan Negara. Tiga bulan 
setelah itu, DPR mengeluarkan memorandum II mengenai sikap 
dan kepemimpinan Presiden yang  berupa kebijakan, sikap perilaku, 
tindakan serta pernyataan-pernyataan Presiden. Kemudian DPR 
meminta kepada MPR untuk memberhentikan Presiden.29

Perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan 
pengaruh kekuatan politik lembaga non-yudisial yang begitu besar, 
sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 
masa jabatannya dengan mudah. Oleh karenanya, Amandemen UUD 
1945 menjadikan sistem ketatanegaraan pada sistem presidensial 
menjadi lebih murni. Sistem pemerintahan presidensial ditegaskan pada 
sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 mengandaikan 
adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat, 
yang bercirikan adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap 
(fixed term), adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi 
(checks and balances) dan adanya mekanisme pemakzulan presiden 
yang hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan khusus dengan 

29 Zoelva, H. (1993). Pemakzulan Presiden Di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka, h. 148.
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dibuktikan terlebih dahulu secara hukum (forum previlegiatum).

3. Konsep Kekuasaan dan Pembatasan Kekuasaan

Secara umum kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 
atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai 
dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan 
itu.30 Konsep mengenai kekuasaan politik merujuk pada kemampuan 
untuk mempengaruhi pemerintah baik dari bentuk ataupun akibat-
akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan. Kekuasaan 
politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang berfokus pada 
negara sebagai pihak yang berhak mengatur perilaku masyarakat 
dengan adanya paksaan. Oleh karena itu, cakupan kekuasaan politik 
tidak hanya meliputi ketaatan dari masyarakat, tetapi juga menyangkut 
pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan 
dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif.31 
Secara lebih lengkap, beberapa pengertian lain dari kekuasaan yang 
diungkapkan para ahli politik, sebagaimana diinventarisir oleh 
Budiardjo antara lain sebagai berikut:32

1) Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam hubungan sosial, 
melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, 
dan apapun dasar kemauan ini.

2) Kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-
alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai 
dengan tujuan dari pihak pertama.

3) Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku untuk menetapkan 
secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagian) alternatif-
alternatif bertindak atau memilih, yang tersedia bagi pelaku-pelaku.

4) Kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-
kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif melaksanakan 
kewajiban-kewajiban yang mengikat. Kewajiban dianggap sah 
sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif, dan jika ada perlawanan, 
maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar 

30 Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
h. 35.

31 Ibid, h. 37.
32 Ibid, h. 92.
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terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

Dalam setiap kajian mengenai konsep kekuasaan, pastinya 
terdapat kejadian dimana seseorang mampu untuk mempengaruhi 
sikap dan tingkah laku orang lain yang seringkali tidak disertai 
dengan kebijaksanaan. Akibatnya tingkat ketaatan dan kepatuhan 
seseorang sering kali tidak dilandasi oleh kesadaran dari diri sendiri 
melainkan karena paksaan dari instrumen atau alat-alat kekuasaan. Jika 
pembahasan telah masuk pada dimensi ketaatan dari seseorang atau 
kelompok terhadap orang atau kelompok lain, maka harus diketahui 
juga mengenai authority (otoritas, kewenangan) dan legitimacy 
(keabsahan). Dua konsep tersebut saling berkaitan dan tidak pernah 
bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan. Otoritas atau wewenang 
sendiri menurut Robert Bierstedt dalam karangannya yang berjudul 
An Analysis of Social Power adalah kekuasaan yang dilembagakan 
(institutionalized power). Pengertian ini bersesuaian pula dengan 
pandangan Laswell dan Kaplan, yang menyatakan bahwa wewenang 
adalah kekuasaan formal (formal power), dalam arti dimilikinya hak 
untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta 
dimilikinya hak untuk mengharap kepatuhan orang lain terhadap 
peraturan yang dibuatnya. 33Sedangkan beberapa pengertian legitimasi 
atau keabsahan seperti yang dikumpulkan oleh Budiardjo, dapat 
dikemukakan sebagai berikut:34

1) Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa 
wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa 
adalah wajar dan patut dihormati.

2) Legitimasi adalah the conviction on the part of the member that it 
is right and proper for him to accept and obey the authorities and 
to abide by the requirements of the regime.

3) Legitimasi mencakup the capacity to produce and maintain a 
belief, that the existing political institutions or forms are the most 
appropriate for the society.

33 Pasaribu, R. (t.thn.). Hukum dan Kekuasaan. Dipetik Agustus 28, 2020, dari 
Wordpress: https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/bab-11-hukum-
dan-kekuasaan.pdf, h. 80.

34 Ibid, h. 90.
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Terdapat beberapa gagasan mengenai pembatasan kekuasaan 
oleh hukum, namun peran rakyat sebagai inti dari suatu negara belum 
begitu menonjol. Maka muncullah teori Kedaulatan Rakyat yang 
masih berlaku hingga sekarang. Teori tersebut dipelopori oleh Jean 
Jacques Rousseau dan John Locke ini menentukan bahwa rakyatlah 
pemegang kekuasaan yang tertinggi. Rakyat dapat menyerahkan 
kepercayaan dalam bentuk kekuasaan pemerintahan kepada seseorang 
atau sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu, tetapi kedaulatan 
itu sendiri tidak ikut diserahkan. Bahkan jika dipandang perlu, 
rakyat bisa menarik atau mencabut kembali kekuasaan yang telah 
diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Sebaliknya, 
rakyat juga harus mematuhi aturan-aturan dan perintah si penguasa 
setelah terjadi penyerahan kekuasaan tersebut. Inilah yang dimaksud 
Rousseau dengan istilah du contract social (perjanjian masyarakat). 
Adapun sumber-sumber kekuasaan yang dikenal selama ini terdiri 
dari 4 (empat) sumber, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh atau 
bersumber dari Tuhan, Negara, Hukum dan Rakyat. Adapun cara-cara 
memperoleh kekuasaan, seperti dikemukakan oleh Syafiie terdiri dari 
7 (tujuh) macam cara yaitu:35

1) Legitimate power adalah perolehan kekuasaan melalui 
pengangkatan dan atau pemilihan. Coersive Power adalah 
perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin 
bersifat perebutan kekuasaan yang bersifat inkonstitusional.

2) Selanjutnya expert power adalah perolehan kekuasaan melalui 
keahlian seseorang dalam memangku jabatan tertentu. Reward 
power adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian, 
dimana orang atau kelompok yang taat kepada orang atau 
kelompok lain mengharapkan atau termotivasi oleh sejumlah uang 
pembayaran (misalnya gaji). Reverent power adalah perolehan 
kekuasaan melalui daya tarik seseorang, baik aspek wajah, postur 
tubuh, penampilan atau sikap seseorang.

3) Sedangkan Information power adalah perolehan kekuasaan 
melalui penguasaan terhadap akses informasi, terutama dalam era 
teknologi komunikasi yang sangat modern seperti sekarang. Dan 
terakhir, Connection power adalah cara memperoleh kekuasaan 
melalui hubungan (relation) yang luas, baik dalam bidang politik 

35 Syafiie. (1996). Alquran dan Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta, h. 54.
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maupun perekonomian.

B. Eksistensi Desa Sebagai Bagian Pemerintahan di Indonesia

1. Pemerintahan Desa

Kata “Desa”, yang “cikal bakalnya” diperkenalkan oleh 
seorang warga Belanda Mr. Herman Warner Muninghe yang bertugas 
sebagai pembantu Gubernur Jendral Inggris pada tahun 1817,36 secara 
etimologis kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “deca”, 
seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, negaro, negory (negarom), 
yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur 
yang merujuk pada pada suatu kesatuan hidup dengan satu kesatuan 
norma, serat memiliki batas yang jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah: (1) kesatuan wilayah yang 
dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan 
sendiri (dikepala oleh seorang kepala desa); (2) udik atau dusun, dalam 
arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat , tanah, daerah. 

Dan yang terbaru dinyakatan dalam Undang-Undang No. 6 
tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa : 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 

Undang-Undang Desa menghasilkan definisi desa yang 
berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan 
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

36 Sukriono, D. (2010). Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press, 
h. 59
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dalam sistem pemerintahan NKRI.37

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan 
di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari 
masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi 
yang otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur 
atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat 
yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan 
dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin 
merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.38 
Pengaturan mengenai desa di Indonesia telah ada sejak masa kolonial. 
Inlandshe GemeenteOrdonantie (IGO) diberlakukan untuk Jawa dan 
Madura serta Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten 
(IGOB) untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan 
kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan 
berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam 
menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka 
terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan 
desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 
kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan 
dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki 
jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor 
sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, 
produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, 
adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat 
dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, 
yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.39

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan 
menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk 
menyelenggarakan Otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-

37 Salahudin, M. (2015). Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementrian Desa PDTT, 
hlm. 11-12.

38 Muarif, U. (2000). Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni. 
Yogyakarta: Mandala, h. 52.

39 Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press, h. 33.
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undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah 
Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan 
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 
tersebut, antara lain, dikemukaan bahwa “oleh karena Negara Indonesia 
itu suatu eenbeidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah 
dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan 
dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam 
daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek 
en locale rechtgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, 
semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-
undang”.40

2. Otonomi Desa

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan 
dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna 
pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut 
penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari Pasal tersebut 
mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi 
desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai 
“susunan asli yang memiliki hak asal usul”, maka menurut UUD 1945 
hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.41

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja42, penyelenggaraan 
pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 
pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Zudan Arif, kekhasan 
otonomi desa, minimal dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, otonomi 
desa bukan merupakan implikasi dari adanya penyerahan kewenangan 
dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah kepada pemerintahan 
desa melaui kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, 
meskipun dalam kedudukan pemerintahan desa sebagai subsistem dari 
pemerintahan nasional, tetap diatur pula tentang hubungan keuangan 

40 Bratakusumah, D. S. (2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama,  h. 1. 

41 Huda, N. (2005). Perkembangan Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, h. 368.
42 Widjaja, A. W. (1996). Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 17.
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serta hubungan pembinaan dan pengawasan antara pemerintahan pusat 
dan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Kedua, otonomi 
desa diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dari adat istiadat 
masyarakat setempat, sehingga otonomi desa lebih bermakna sebagai 
otonomi masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
bersama sesuai dengan sistem nilai sosial budaya masyarakat 
setempat, meskipun dalam pelaksanaannya perlu menggunakan pola 
administrasi modern. Hal ini berimplikasi pada penggunaan “istilah 
desa atau sebutan lain”, seperti nagari, kampung, hura, bori, atau 
marga, serta memfungsikan lembaga adat untuk mendukung proses 
penyelenggaraan pemerintahan desa.43

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.44 Tetapi 
seiring berkembangnya system pemeritahan, dimana adanya 
penurunan kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur dan 
mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya berakibat pada adanya 
penyeragaman pemerintahan desa tanpa memperhatikan kemajemukan 
masyarakat adat dan pemerintahan asli desa yang menyebabkan 
pemerintahan desa yang seharusnya dapat merencanakan pembangunan 
desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi terbebani oleh 
berbagai program kerja yang berasal dari pemerintahan pusat. Dengan 
diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat 
adanya penyeragaman desa secara nasional. Imbas dari semangat 
undang-undang berimplikasi pada semua kebijakan yang diterbitkan 
oleh pemerintah pusat bersifat sentralistik dan penyeragaman desa.

43 Fakrulloh, Z. A. (2014). Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: Rajawali Pers, h. 
74.

44 Budiono, B. (2000). Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia. 
Yogyakarta: Renika, h. 32.
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C. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam Fungsi Legislasi

1. Teori legislatif

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan 
pada umumnya maka salah satu fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat 
dalam hal ini DPR dan DPD adalah di bidang legislatif.   Keberadaan 
fungsi legislatif DPR dan DPD tidak dapat dilepaskan dari konsep 
Trias Politica yang ditawarkan oleh Montesquieu. Montesquieu 
berpandangan apabila kekuasaan itu berada pada satu tangan maka 
kekuasaan itu cenderung akan disalah gunakan. Sehingga sangatlah 
diperlukan pemisahan kekuasaan agar jauh dari penyalahgunaan 
kekuasaaan ataupun penggunaaan kekuasaan yang berlebihan.

Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasaan 
eksekutif dan kekuasaan legislatif merupakan karakter khas fungsi 
legislasi dalam sistem presidensil. Dengan demikian, badan legislatif 
dalam sistem presidensil menentukan agendanya sendiri, mambahas 
dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri. Hal tersebut 
menujukan  bahwa, fungsi legislasi dalam sistem presidensil merupakan 
wewenang eksklusif dari badan legislatif. Namun pemisahan kekuasaan 
tersebut pada hakikatnya tidak serta merta dijalankan secara mutlak 
karena dalam sistem negara modern, ada hubungan fungsional antara 
eksekutif dan legislatif. Seperti di Indonesia antara eksekutif dan 
legislatif menjalankan fungsi legislasi secara bersama-sama

Fungsi Legislasi merupakan fungsi untuk membentuk undang-
undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat 
berupa fugsi pengaturan (regelende function). Fungsi pengaturan 
merupakan kewenanangan untuk menentukan peraturan yang mengikat 
warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan 
membatasi.45 Fungsi pengaturan tersebut lebih konkritnya diwujudkan 
dalam pembentukan undang-undang (wetgevende functie/law making 
function).46

45 Asshiddiqie, J. (2010). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 161.
46 Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2. Jakarta: Sekretariat Jendral 

Kepaniteraan MK RI, h. 299.
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Menurut Jimly Asshiddidie, fungsi legislasi memiliki empat 
bentuk kegiatan yaitu:
1) prakarsa pembuatan undang-undang;
2) pembahasan rancangan undangundang
3) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang;
4) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian 

atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum 
yang mengikat lainnya.47

2. Check and Balances Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat hadirnya lembaga 
perwakilan juga berfungsi sebagai  checks and balances terhadap 
lembaga negara lainnya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, 
maka lembaga perwakilan rakyat biasanya diberikan beberapa fungsi 
misalkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. 
Secara istilah kata “check” yaitu suatu pengontrolan yang satu dengan 
yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-
bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun 
“balance,” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-
masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi 
kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani. Checks and balances 
tersebut bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling 
mengawasi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya sehingga 
tidak ada lembaga negara yang lebih dominan. Dalam artian bahwa 
kewenangan lembaga negara yang satu akan selalu dibatasi dengan 
kewenangan lembaga negara yang lain. Dengan konsep tersebut, maka 
sesungguhnya checks and balances bertitik tolak pada adanya power 
limit power.

Prinsip checks and balances tersebut tidak hanya berlaku ke 
luar, dalam artian bahwa hanya ditujukan kepada lembaga negara 
yang menjalankan fungsi selain fungsi yang dijalankan oleh lembaga 
perwakilan rakyat. Namun dalam ketatanegaraan modern, prinsip 
tersebut juga harus diterapkan di dalam lembaga parlemen itu sendiri. 
Artinya dalam lembaga perwakilan rakyat itu sendiri, prinsip checks 
and balances diterapkan dengan cara mendesain lembaga perwakilan 

47 Ibid, h. 300.
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rakyat itu sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi 
kewenangan. Disinilah pentingnya DPD hadir sebagai adanya alasan 
untuk memperkuat kesatuan nasional dan memperkuat fungsi cheks 
and balances dalam lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Sehingga 
ketika membicarakan mengenai dua lembaga perwakilan rakyat yang 
menjalankan fungsi yang sama yaitu DPR dan DPD haruslah memiliki 
keseimbangan antara keduanya. Jangan sampai antara lembaga 
perwakilan rakyat ini timbul perkataan mana yang lebih tinggi dan 
mana yang rendah.

Kemudian secara umum, Munir Fuadi menjelaskan operasional 
dari teori check and balances melalui cara-cara tertentu. Cara-cara itu 
meliputi : 
a) Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari 

satu cabang pemerintahan. 
b) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada 

lebih dari satu cabang pemerintahan. 
c) Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan satu 

terhadap cabang pemerintahan lainnya.
d) Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan yang satu 

terhadap yang lainnya. 
e) Pemberian wewenang kepada pengadilan sebagai pemutus kata 

akhir (the last word) jika ada pertikaian antara badan eksekutif dan 
legislatif.48

3. Penguatan Fungsi Legislasi DPD RI

Pembentukan DPD sejatinya dimaksudkan dalam rangka 
mereformasi struktur Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang 
terdiri dari DPR dan DPD serta untuk memperkuat ikatan daerah-
daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat 
diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkin 
representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan 
dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi 
politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan 

48 Fuadi, M. (2006). Teori Negara Hukum Modern. Bandung: Refika Aditama, h. 20.
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prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).49

Keberadaan DPD sebagai lembaga yang independen sangat 
memungkinkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat secara 
sungguh-sungguh dibandingkan dengan kedudukan DPR yang 
merupakan wakil rakyat yang berasal dari Partai Politik dan sudah 
barang tentu akan ditunggangi dengan kebijakan partai.50 Namun 
sekarang apabila melihat kewenangan yang dimiliki DPD  maka sangat 
terbatas jika dibandingkan dengan DPR. Bahkan kewenangan yang 
dimiliki seakan-akan tidak sebanding dengan sulitnya untuk menjadi 
anggota DPD. UUD 1945 sendiri yang mengkerdilkan DPD dengan 
hanya memberikan kewenangan yang terbatas dalam bidang legislasi, 
anggaran, pengawasan dan pertimbangan. Kewenangan yang sangat 
terbatas itu dan dapat dikatakan menyebabkan DPD hanya sebagai 
formalitas konstitusional belaka disebabkan oleh kompromi yang 
melatarbelakangi pelaksanaan amandemen.51

Untuk mewujudkan prinsip cheks and balances dalam lembaga 
perwakilan, salah satu cara adalah dengan memperkuat DPD melalui 
perubahan UUD NRI Tahun 1945. Penguatan DPD dapat dilakukan 
dengan memberikan kewenangan yang setara dengan DPR sehingga 
kebijakan negara tidak hanya digodok di satu kamar parlemen, namun 
di dua kamar. Tujuan utama dari penguatan DPD agar dapat menjadi 
penyeimbang DPR baik dalam bidang legislasi, anggaran maupun 
pengawasan. Dengan sistem seperti itu, maka akan menyebabkan 
legitimasi kebijakan tersebut semakin kuat.

49 Asshiddiqie, J. (2016). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, h. 139.

50 Matnuh, H. (2017). Peran DPD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Daerah. 
Jurnal Hukum, h. 10.

51 Mahfud, M. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, h.70.
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D. Stabilitas Pemilihan Umum dalam Menjaga Eksisteni Demokrasi 
dan Toleransi

1. Konsep Pemilihan Umum

Demokrasi merupakan gagasan dari negara berdaulat, dari, 
oleh dan untuk rakyat. Negara yang menjamin kedaulatan rakyat untuk 
menentuan dan menjalanan roda pemerintahan. Sejalan dengan itu 
MacGregor Bums yang memberikan pengertian demokrasi sebagai: 

A system of government in which those who have authority to 
make decisions (that have the force of law) acquire and retain this 
authority either directly or indirectly as the result of winning free 
elections in which the great majority of adult citizens are allowed to 
participate. 

Dari rumusan di atas telah memberikan pemahaman umum 
terhadap makna suatu demokrasi, yaitu: (1) demokrasi adalah suatu 
sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling 
terkait dan tidak dapat dipisahkan, (2) orang-orang yang memegang 
kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan 
untuk menetapkan dan menegakkan hukum, dan (3) kekuasaan 
untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan 
dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh 
sebagian besar warga negara dewasa. 52

Demokrasi yang identik dengan sistem pemerintahan hanya 
dapat dijalankan berdasarkan kaidah yang dipegang oleh sebuah 
negara, selanjutnya Abraham Lincoln menjabarkan pemerintahan 
demokratis itu memerlukan prasayarat yang mengandung sedikitnya 
tiga ide pokok sebagai berikut.53

1) Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah (the 
nation that a goverment deriving its powers from the consent of the 
governed).

2) Kekuasaan itu harus dibatasi (limited goverment).
3) Pemerintah harus berdaulat (sovereign), artinya harus cukup kuat 

untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
52 Supardan, D. (2015). Sejarah dan Prospek Demokrasi. Sosio Didaktika, h. 127.    
53 Latif, Y. (2012). Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, h. 453.
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Sejalan dengan pendapat Abraham Lincoln, ciri khas dari 
demoraksi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang 
demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak 
dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. 
Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan 
penyalagunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada 
beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan 
pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. 54

Menurut David Lechman sebagaimana dikutip oleh Miriam 
Budiardjo, demokrasi sebagai sebuah konsep memiliki makna luas dan 
mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu 
metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. 
Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara 
pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. 55

Ada lima persyaratan yang dijabarkan oleh Robert A. Dahl 
dalam rangka mewujudkan demokrasi ideal. Pertama, adanya 
partisipasi efektif. Dalam proses perumusan kebijakan atau keputusan 
yang bersifat kolektif dan mengikat, negara harus menjamin hak setiap 
warga negara untuk memberikan pandangannya terkait kebijakan yang 
akan diambil secara seimbang dalam menentukan keputusan akhir. 
Kedua, adanya persamaan suara. Dalam pengambilan keputusan, 
maka setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk 
menyatakan hak politiknya. Ketiga, pemahaman yang cerah. Di sini 
setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk mengetahui 
alternatif kebijakan yang lain serta dampaknya demi mencapai hasil 
yang diinginkan. Keempat, adanya pengawasan agenda. Di sini setiap 
warga negara memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan yang 
harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi tiga 
hal di atas dengan tujuan menghindari pengambilan keputusan yang 
dibuat dengam tidak demokratis. Kelima, pencakupan orang dewasa 
yang telah menjadi penduduk yang ditunjukkan dengan empat kriteria 
sebelumnya.56

54 Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 107.
55 Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demkratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual 

Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, h. 
3.

56 Umam, C. (2017). Civil Society Dan Transisi Demokrasi: Studi Tentang Gerakan Buruh Dalam 
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Pemilu pada hakitkatnya merupakan implementasi dari sistem 
demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dimana 
wakil-wakil rakyat yang menjalankan pemerintahan merupakan 
representasi dari suara rakyat atau dikenal dengan sistem keterwakilan 
(representation). Pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya 
disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut A.S.S Tambunan, Pemilihan Umum merupakan 
sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan 
pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan 
sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat 
kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sedangkan menurut M. Rusli Karim. Esensi pemilihan umum 
adalah sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem 
kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut 
kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-
benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai 
dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut sistem permusyawaratan 
perwakilan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kedua sarjana politik 
tersebut sepakat bahwa Pemilu merupakan suatu kriteria penting 
untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik, bahwa kadar 
demokrasi dapat diukur dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan 
pemerintahan itu.57

Ciri negara yang menganut paham demokrasi ditandai dengan 
adanya sistem pemilihan umum. Pemilu hadir secara berkala guna 
memberikan batasan pemangku jabatan terhindar dari kesewenang-

Perubahan Rezim Di Tunisia. Skripsi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 18.
57 Rachmatika, S. P. (2009). Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Dari 

Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Tesis Hukum Universitas Indonesia, h. 35-36.
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wenangan jabatan selain dari itu perlu adanya evaluasi kinerja pejabat 
pemerintahan, eksekutif dan legilatif. Periode pemilihan umum 
dilaksanakan secara berbeda di setiap negara yang menganut paham 
demokrasi. 

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala 
dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi 
rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat 
bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka 
waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah 
pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. Kedua, di samping 
pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan 
bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika 
dunia internsional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik 
karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. 
Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat 
dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan 
rakyat yang dewasa. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara 
teratur unutk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan 
negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.58

Berdasarkan uraian di atas, tujuan pemilihan umum ada 4 
(empat), yaitu:59

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara 
tertib dan damai;

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 
mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
d. Untuk melaksanakan prinisp hak-hak asasi warga negara.

58 Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2. Jakarta: Sekretariat Jendral 
Kepaniteraan MK RI, h. 170-171.

59 Ibid, h. 175.
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E. Menjaga Marwah Perwakilan Daerah dari Kepentingan Partai 
Politik dan Sayap Partai Politik

1. Teori Keterwakilan Daerah

Berbicara tentang Dewan Perwakilan Daerah, maka secara 
tidak langsung akan merujuk pengertian wakil dari daerahnya. Berbeda 
dengan Dewan Perwakilan rakyat yang merujuk kepada wakil dari 
rakyat. Sebenarnya kedua-duanya adalah mewakili rakyat, akan tetapi 
secara terperinci Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat 
DPD ) mewakili rakyat khusus di daerah wakil itu terpilih.

Maka secara prosedural Dewan Perwakilan Rakyat ( selanjutnya 
disingkat DPR ) maju melalui partai politik, ini  dikarenakan partai 
politik ialah wadah demokrasi, partai politiklah yang menentukan 
demokrasi seperti apa yang ingin dibuat, sehingga partai politik adalah 
denyut  jantung dari terselenggaranya sistem demokrasi yang ada. 
Maka wakil rakyat dalam hal ini DPD mencalonkan diri melalui partai 
politik, dengan melalui partai politik kita mengetahui dasar idiologis 
wakil rakyat tersebut dengan melihat partai politik, karena sejatinya 
partai politik punya nilai untuk diusung, sehingga ada keterhubungan 
langsung antara partai politik dan calon anggota DPR.

Berbeda dengan DPD, wakil rakya ini mewakili basis di 
daerahnya sehingga nilai yang diusung adalah nilai-nilai kedaerahan 
di tempat mana wakil tersebut dipilih. Sedangkan partai politik bersifat 
general dan universal, sehingga DPD yang diangkat menjadi wakil 
daerah tidak dapat dikatakan menjadi wakil di daerah tersebut. Karena 
perbedaan nilai dan tujuan itulah mengapa DPD harus independen. 
Independen bermakna mandiri, atau personal, tidak terikat oleh apapun. 
Walaupun sebenarnya DPD terikat kepada kepentingan daerahnya, 
namun DPD tidak mewakili tujuan idiologis partai politik yang tentu 
berbeda dengan kepentingan masing-masing daerah.

2. Teori Sistem Bikameral

Semua negara federal memakai sistem parlemen dua kamar, 
karena satu di antaranya untuk mewakili kepentingan negara bagian, 
dan satunya lagi untuk mewakili kepentingan negara federal itu 
sendiri. Sedangkan negara kesatuan yang menggunakan dua kamar 
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biasanya  terdorong oleh pertimbangan bahwa salah satu kamar 
akan mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari kamar lainnya. 
Dikhawatirkan, bahwa sistem satu kamar memberikan peluang 
untuk disalahgunakan kekuasaannya, karena mudah dipengaruhi 
oleh situasi sosial politik dan bahkan oleh keadaan ekonomi rakyat. 
Badan yang mewakili rakyat biasanya disebut Majelis Rendah (Lower 
House), sedangkan badan yang satunya lagi disebut Majelis Tinggi 
(Upper  House atau Senat). Kamar atau badan yang bukan mewakili 
rakyat, atau Majelis Tinggi, biasanya disusun sedemikian rupa agar 
wewenangnya kurang berperan dibandingkan badan yang mewakili 
rakyat (Majelis Rendah). Wewenang ini tercermin baik di bidang 
legislatif maupun di bidang pengawasan. Hanya di Amerika Serikat saja 
dan bekas koloninya, yaitu Filipina, tampaknya Senat atau yang dapat 
dikategorikan sebagai Majelis Tinggi, mempunyai kekuasaan lebih 
besar dibandingkan Majelis Rendah. Setiap perjanjian internasional 
dan pengisian jabatan- jabatan kenegaraan yang penting, seperti halnya 
setingkat menteri, duta besar, hakim agung, dan sebagainya, harus 
memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh pihak Senar’, sebelum 
nantinya diangkat atau dilantik oleh presiden.60

F. Memurnikan Mahkamah Agung Sebagai Court of Justice

1. Mahkamah Agung

Secara konstitusional lembaga peradilan yang disebut 
Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah 
Agung dan lain-lain. Ketentuan ini selanjutnya diimplementasikan ke 
dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

60 Purnomowati, R. D. (2005). Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen 
Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 132-133.
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terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia61.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan merupakan sub 
sistem dari sistem birokrasi kekuasan dalam negara apapun bentuknya 
dan klasifikasinya. Sebagai sebuah sub sistem, maka keberadaannya 
menjadi penting, terlebih sebagai lembaga peradilan dalam negara 
hukum seperti Indonesia, meskipun secara konstitusional negara 
Indonesia, memang tidak menganut prinsip dan asas pemisahan 
kekuasaan, melainkan menganut asas dan prinsip pembagian 
kekuasaan.

Perbedaan mendasar dari kedua prinsip tersebut adalah 
terletak pada mekanisme kerja, pertanggungjawaban, dan sistem 
kontrolnya. Pada sistem pemisahan kekuasaan, mekanisme kerja 
suatu lembaga kekuasaan tidak dapat dicampuri dan dikontrol oleh 
kekuasaan negara manapun yang bukan dari kekuasan tertentu. Seperti 
misalnya Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu perkara kasasi 
tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, baik itu eksekutif 
mauapun legislatif, karena Mahkamah Agung merupakan lembaga 
yang independen sebagaimana yang ditentukan dalam prinsip dan asas 
pembagian kekuasaan. Sedangkan pada prinsip pembagian kekuasan, 
keterlibatan lembaga lain sangat dimungkinkan untuk melakukan 
kontrol dan pengawasan. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Komisi 
Yudisial yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 
pengawasan terhadap perilaku hakim mulai dari tingkat terbawah 
sampai pada tingkat teratas, yakni Mahkamah Agung. Tidak hanya 
itu, dalam rekruitmen Hakim Agung kewenangan itu berada ditangan 
Komisi Yudisial, sehingga kadang-kadang melahirkan kontradiktif 
dalam penentuan kebutuhan hakim oleh Mahkamah Agung.62

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa MA 
memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan 
kasasi dan PK serta sengketa kewenangan mengadili terhadap semua 
lingkungan pengadilan. Selain itu, MA juga memiliki kewenangan 
untuk mengadili sengketa mengenai kapal asing.63

61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
62 Muntaha. (2018). Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana, 

h. 548-549.
63 Pasal 33 ayat (2).
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Pelaksanaan fungsi ini masih memiliki kelemahan-kelemahan, 
antara lain: (1) adanya putusan yang berbeda antar satu majelis Hakim 
Agung dengan majelis lain atas suatu permasalahan hukum yang sama 
dalam suatu waktu tertentu (yang berdekatan). Bahkan kadang ada 
dua putusan MA yang berbeda untuk kasus yang sama persis. Hal ini 
menyebabkan ketiadaan kepastian hukum: (2) adanya putusan yang 
kurang berkualitas; (3) adanya putusan yang salah ketik atau bahkan 
dipalsukan; (4) tidak seluruh putusan MA dapat dieksekusi; (5) lamanya 
proses berperkara di MA; dan sebagainya. Kelemahan-kelemahan di 
atas disebabkan karena berbagai faktor, mulai dari kelemahan sistem 
rekrutmen Hakim Agung; kelemahan manajemen perkara; kelemahan 
dalam sistem pengawasan terhadap integritas dan produktivitas Hakim 
Agung, hakim dan pegawai; kurang memadainya dukungan sarana dan 
prasarana; kelemahan UU yang mengatur mengenai hukum acara; dan 
sebagainya.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengalami 
beberapa kali perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai 
kekurangan di dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. 
Undang-Undang yang sering disamarkan sebagai hukum oleh 
kebanyakan orang sering dijadikan sarana akomodatif dalam menata, 
mengawasi dan menindak terhadap setiap pelaku atau perusak tata tertib 
masyarakat tersebut. Dalam konteks yang demikian itu, maka hukum 
tidak lagi dipersepsikan sebagai sebuah pendekatan yang bersifat 
normatif semata-mata, melainkan lebih pada pendekatan sosiologis, 
di mana pendekatan sosiologis (socio legal approach) objek yang 
dikaji adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai simbol yang penuh 
makna sebagai hasil konstruksi mental manusia (penyusun UUD) yang 
termanifestasikan dalam bentuk Pasal-Pasal dalam konstitusi.64

Ketidak jelasan tolak ukur dimaksud menjadikan berulang-
ulangnya perkara tersebut diajukan dengan dalih terdapat novum 
baru, padahal bukti-bukti yang diajukan sama, hanya memperlambat 
pelaksanaan eksekusi semata-mata. Begitu pula berbagai kebijakan 
Mahkamah Agung, dalam banyak hal tidak mempunyai daya mengikat 
secara hukum di dalam masyarakat, seperti misalnya Surat Edaran 

64 Sulardi. (2012). Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-
Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni. Jurnal 
Konstitusi, h. 521.
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Mahkamah Agung (SEMA) yang hanya dianggap sebagai surat 
pemeberitahuan, sehingga materi muatannya tidak bersifat norma.65

G. Optimalisasi Komisi Yudisial dalam Penengakan Kode Etik 
Kehakiman

1. Komisi Yudisial

Salah satu cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia oleh para 
pendiri bangsa (the founding fathers) ini adalah menjadikannya 
sebagai suatu negara hukum (Rechsstaat/The Rule of Law), terdapat 
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan 
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ciri-ciri dari negara 
hukum sedikitnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi 
terhadap warga negarannya, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh 
kekuasaan lain dan tidak memihak, serta adanya jaminan suatu 
kepastian hukum.66

Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara 
hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutinal democracy) adalah 
adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak 
(independent dan impartial). 67

Perubahan UUD NRI 1945 sebanyak 4 (empat) kali membawa 
dampak pada perubahan di berbagai sisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara menuju ke arah yang lebih baik, transparan, akuntabel 
dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan secara merata. Termasuk 
perubahan dalam Pasal kekuasaan kehakiman yang membawa dampak 
signifikan.  

Pada hakekatnya sifat dari kekuasaa kehakiman yaitu. 
Pertama, kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas 

65 Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collabolator 
Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Hukum Negara, h. 100.

66 Prabowo, H. H. (2015). Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmiah 
Universitas Brawijaya, h. 1.

67 Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2. Jakarta: Sekretariat Jendral 
Kepaniteraan MK RI, h. 47.
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dari campur tangan kekuasaan lain. Segala bentuk campur tangan 
terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan ketentuan dasar di 
masa kolonial pun menegaskan mengenai jaminan kemerdekaan ini. 
Di lain pihak tidak ada penegasan serupa bagi lembaga negara atau 
alat perlengkapan negara yang lain. Bahkan dalam hubungan dengan 
lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga negara di luar 
kekuasaan kehakiman lebih ditonjolkan hubungan pengawasan dari 
pada jaminan independensi. Kedua, hubungan kekuasaan kehakiman 
dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan azas 
pemisahan kekuasaan,dari pada pembagian kekuasaan. Kalaupun 
diciptakan hubungan, maka hubungan itu hanya bersifat cheks and 
balances, atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang 
bersifat ketatanegaraan yang tidak menyentuh penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman .Di pihak lain hubungan antar alat perlengkapan 
negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan 
hubungan pembagian kekuasaan dari pada pemisahan kekuasaan.68

Berdasarkan tuntutan reformasi ketatanegaraan, dan amanah 
dari UUD 1945, dan untuk menjaga indepensi hakim dalam 
memutuskan perkara, dan mengurangi permainan jual beli perkara 
“mafia peradilan” maka UUD mengamanatkan lembaga negara baru 
yang berada diluar kekuasaan kehakiman dengan tujuan terciptanya 
mekanisme check and balances yaitu Komisi Yudisial.69

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang 
bersifat penunjang (auxiliary organ) terhadap kekuasaan kehakiman, 
berdasarkan UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan 
sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti presiden, DPR, dan 
lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku 
kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan yang berhubungan dengan 
kekuasaan kehakiman.70

68 Kristian. (2018). Politik Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Morality, h. 154-156.

69 Erniyanti. (2015). Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum Samudra 
Keadilan, h. 245.

70 Kalalo, D. M. (2014). Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim. 
Lex Crimen, h. 55.
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Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial merumuskan 
sebagai berikut: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan 
persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim; c) Menetapkan Kode Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; 
dan d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku Hakim. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, karena tugas pertama dikaitkan 
dengan Hakim Agung dan tugas kedua dengan hakim saja, maka secara 
harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga 
(preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, 
keluhuran martabat dan perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan 
demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat dan perilakunya mencakup Hakim Agung, Hakim 
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha, dan 
Pengadilan Militer serta termasuk Hakim Konstitusi.71

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, hakim adalah 
salah satu aparat penegak hukum. Untuk menghasilkan sumber 
daya manusia (SDM) atau aparat penegak hukum yang mempunyai 
integritas tinggi, profesional, kompeten, bermoral, jujur, akuntabel, 
serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tentunya bukan 
sebuah persoalan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan, 
tetapi diperlukan suatu mekanisme rekrutmen yang baik. Sebagai 
pelaku utama badan peradilan, maka posisi dan peran hakim sebagai 
aparat penegak hukum di semua tingkat pengadilan menjadi sangat 
penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.72

71 Saviri, D. (2013). Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam 
Pengangkatan Hakim Agung. Jurnal Cita Hukum, h. 256.

72 Ulya, Z. (2016). Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim 
Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim. Mimbar Hukum, h. 483-484.
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H. Penyempurnaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai 
Penjaga Konstitusi

1. Pengujian Perundang-Undangan 

Berkaca pada sejarah, konsep mengenai judicial review pertama 
kali dilakukan di Amerika Serikat dalam kasus Madison vs Marburydi 
tahun 1803 M. Sebagai negara yang menganut sistem common law, 
Amerika Serikat menjadikan putusan hakim sebagai corong undang-
undang. Saat itu, Hakim Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika 
Serikat, John Marshall,memberikan putusan atas kasus Madison vs 
Marbury dengan amar putusan membatalkan aturan yang bertentangan 
dengan konstitusi. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 
tidak menjelaskan tentang judicial review, namun Marshall yang 
saat itu menjabat sebagai ketua Supreme Court berpendapat bahwa 
hakim telah bersungguh-sungguh untuk menjaga konstitusi. Menurut 
Marshall, konstitusi merupakansupremasi hukum tertinggi (the 
supreme law of the land) yang harus dijaga, sehingga segala bentuk 
peraturan perundangan yang bertentangan dengan konstitusi harus 
dibatalkan dan dianggap tidak berlaku.73 Sehingga, sejak saat itulah 
berlaku konsep judicial review di Amerika Serikat.

Pengujian peraturan perundang-undangan erat kaitannya 
dengan hirarki peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa 
tata peraturan perundang-undangan harus tersusun secara hierarkis 
dan saling berkaitan satu sama lain secara teoritik telah tersampaikan 
melalui teori Hans Kelsen mengenai Stufenbau des Recht atau hirarki 
norma hukum. Dalam teori ini berintikan bahwa kaidah hukum 
merupakan suatu susunan yang berjenjang dan setiap kaidah hukum 
yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.74  Maria 
Farida Indrati S. menyatakaan adanya dinamika norma hukum vertikal, 
dimana suatu norma itu bersumber, berlaku dan berdasar pada norma 
hukum diatasnya, dimana norma hukum diatasnya tersebut berlaku, 
bersumber dan berdasar pada norma hukum di atasnya, demikian 
seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar dari 

73 Asshiddiqie, J. (2005). Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. 
Jakarta: Konstitusi Press, h. 31-35.

74 Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. 
Bandung: Nusamedia, h. 23.
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semua norma hukum yang di bawahnya75 

Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dan menjunjung 
tinggi pemenuhan atas hak bagi warga negaranya, maka Indonesia 
memberikan kesempaan dan peluang bagi warga negaranya yang 
merasa hak-haknya tidak diakomodasi dengan baik oleh produk hukum 
yang berlaku dengan melakukan kontrol terhadap suatu norma hukum. 
Jika mekanismenya dilakukan oleh pengadilan maka dinamakan 
“legal control”, “judicial control”, atau “judicial review”. Ada negara 
yang menganut sistem yang terpusat, yaitu pada mahkamah agung, 
mahkamah konstitusi, atau lembaga lain yang khusus. Ada pula negara 
yang menganut sistem tersebar atau tidak terpusat (decentralised 
system) sehingga setiap pengadilan dapat melakukan  pengujian atas 
peraturan perundang-undangan yang berisi norma umum dan abstrak. 
Indonesia termasuk negara yang menganut sistem tersentralisasi, yaitu 
undang-undang terpusat di MK, sedangkan pengujian atas peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang dipusatkan di MA76. 
Namun pengujian dengan dua lembaga ini justru akan menimbulkan 
ketidak jelasan kedudukan  MK sebagai court of law, dan MA sebagai 
court of justice. judicial review termasuk ke dalam ranah court of 
law bukan court of justice sehingga lembaga yang paling tepat diberi 
kewenangan ini adalah MK itu sendiri. 

2. Perlindungan HAM dalam konstitusi

Salah satu dinamika hukum Indonesia saat ini, diantaranya 
mengenai hak asasi manusia dan konstitusi. Berbicara mengenai HAM 
maka sangat erat kaitannya dengan konstitusi khususnya dalam konsep 
negara hukum. Konstitusi menjadi instrumen penting dalam melindungi 
dan tegaknya HAM dalam negara. Peran konstitusi harus dipastikan 
menjadi instrumen dalam pengawasan bahkan pembatasan kepada 
otoritas publik atau negara agar tidak terjadi abuse of power. Sehingga 
muncullah paham konstitusionalisme sebagai fungsi pembatasan 
kekuasaan pemerintahan. Gagasan konstitusionalisme memberikan 
motivasi yang kuat dalam meletakkan prinsip-prinsip fundamental 
mengenai pemerintahan berdasarkan konstitusi, dan menolak 

75 Indrati, M. F. (2011). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: 
Kanisius, h. 23.

76 Asshiddiqie, J. (2010). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 5-6.
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pemerintahan berdasarkan kekuasaan. Carl J Friedrich mengetakan 
bahwa “konstitusionalisme adalah sebuah gagasan yang menggangap 
pemerintah sebagai suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan 
atas nama rakyat, yang tunduk pada pembatasan konstitusional”77

Negara hukum merupakan usaha pembatasan absolutisme 
negara (raja).78 Jadi dalam negara hukum memberikan jaminan 
terpenuhinya Hak konstitusional warga negara merupakan sebuah 
keharusan. Konstitusi hadir menjadi banteng perlindungan warga 
negara dari terjangan kekuasaan yang seweang-wenang. Menurut Sri 
Soemantri, pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar 
mecakup tiga hal yang fundamental:
1) Adanya jaminan terhadap HAM dan warganya; 
2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat 

fundamental;
3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang 

juga bersifat fundamental.79

I. Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

1. Teori Wewenang Kekuasaan Kehakiman

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata 
kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan 
kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan 
hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan 
hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata 
dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak 
menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan 
digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk 
“kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang 
menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak 
bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum 

77 Pieris, J. (2007). Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. Jakarta: Pelangi Cendikia, 
h. 44.

78 Fajar, A. M. (2001). Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, h. 19.
79 Anwar, C. (2011). Teori dan Hukum Konstitusi. Malang: In-Trans Publishing. h. 61.
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dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada hukum).80 Oleh 
karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan 
hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan 
hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang 
cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.81

Menurut Oemar Seno Adji 82:”Suatu pengadilan yang bebas dan 
tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara 
hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari 
kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. 
Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang 
dalam menjalankan tugasnya, ia “subordinated”, terikat pada hukum. 
“Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan 
yang bebas dan tidak memihak, “freedom and impartial judiciary” 
yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala 
sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai 
gagasan yang bersifat “universal”. “Freedom and impartial judiciary” 
merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang 
menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang 
menyadari keberpihakan pada penegakan pinsip rule of law. Ada tiga 
ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum 
melalui prinsip-prinsip Rule of Law, yaitu 83: 
1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang 

mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, 
hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan; 

2) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan 
3) Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala 

pengaruh kekuasaan lain. 

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto84, dari aspek historis, 
menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) 
menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur 

80 Budiarjo, M. (1991). Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan, h.1
81 Bertens, K. (1999). Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius, h. 94.
82 Adji, O. S., & Aji, I. S. (1980). Peradilan Bebas dan Contempt of Courts. Jakarta: Diadit 

Media, h. 46.
83 Ibid, h. 167.
84 Adji, O. S., & Aji, I. S. (1980). Peradilan Bebas dan Contempt of Courts. Jakarta: Diadit 

Media, h. 15.
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tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari 
negara-negara yang mengakui konsepsi rule of law, baik di negara 
yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi 
dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan 
negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan 
bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang 
mengakui dan menjunjung tinggi prinsip rule of law tersebut. Untuk 
mewujudkan kehendak freedom and partial judiciary harus dimulai 
dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.

J. Mempertegas Kedudukan Simbol dan Lambang Negara Sebagai 
Klausul Yang Tidak Boleh Dirubah

1. Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia

Secara historis dan sosiologis, Bendera, Bahasa, Lambang 
Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia selama ini telah berperan 
menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat 
bahwa:85

1) Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan 
Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada 
sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, 
dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai 
bangsa dan negara Indonesia.

2) Sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa 
dan Negara Indonesia, selaligus menjadi bentuk pengakuan untuk 
merdeka, setara dan bebas aktif dalam pergaulan di antara bangsa 
dan negara lain.

3) Menjadi jati diri yang melahirkan adanya pengakuan akan 
persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat 
hidup sejalan dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan 
negara Indonesia. Juga bermakna untuk menguatkan persatuan 
dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

85 Hakiem, L. (2009). Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha: 
Implikasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 . Seminar Implikasi 
Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha, 11.
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4) Menjadi arah yang memberi keseimbangan untuk selalu kembali 
hanya atas dan untuk Indonesia. Keseimbangan untuk kembali 
atas berbagai friksi dan konflik etnis kedaerahan yang terkadang 
muncul dalam dimensi sosial dan politik Indonesia.

Hal tersebut diatur secara komperhensif di dalam Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian maka identitas 
suatu bangsa dan Negara Indonesia telah jelas tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. 

2. Identitas Nasional

Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia bisa 
disebut sebagai identitas nasional yang mana identitas (identity) dapat 
diterjemahkan sebagai karakter, ciri, tanda, jati diri ataupun sifat khas, 
sementara nasional (nation) artinya bangsa, maka identitas nasional 
itu merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang 
lebih dikenal sebagai kepribadian/karakter suatu bangsa. Pengertian 
mengenai kepribadian sebagai suatu identitas pertama kali muncul dari 
beberapa pakar psikologi yang menyebutkan bahwa manusia sebagai 
individu sulit dipahami ketika ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh 
karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lain 
senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter 
atau ciri khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia 
lain. Pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu 
identitas adalah keseluruhan dari faktor-faktor biologis, psikologis dan 
sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku terdiri 
atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada dalam 
seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang 
lainnya. Oleh karena itu kepribadian akan tercermin pada keseluruhan 
tingkah laku seseorang dengan hubungan dengan manusia lain. Jika 
kepribadian sebagai suatu identitas dari suatu bangsa, maka bagaimana 
pengertian suatu bangsa tersebut. 

Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai 
persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai 
persamaan karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta 
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mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Para 
tokoh besar ilmu pengetahuan mengkaji tentang hakikat kepribadian 
bangsa dari beberapa disiplin ilmu, antara lain antropologi, psikologi 
dan sosiologi. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Margareth Mead, Ruth 
Benedict, Ralph Linton, Abraham Kardiner, David Riesman. Menurut 
Mead, tentang studi tentang “National Character” mencoba untuk 
menyusun suatu kerangka pikiran yang merupakan suatu konstruksi 
tentang bagaimana sifat-sifat yang dibawa oleh kelahiran dan unsur-
unsur ideotyncrotie pada tiap-tiap manusia dan patroon umum serta 
patroom individu dari proses pendewasaannya diintegrasikan dalam 
tradisi sosial yang didukung oleh bangsa itu sedemikian rupa sehingga 
nampak sifat-sifat kebudayaan yang sama, yang menonjol yang 
menjadi iri khas suatu bangsa tersebut.86

Makna dari identitas nasional suatu bangsa, adalah keseluruhan 
atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang 
membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian identitas 
nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian 
peoples character, national character atau national identity. Dalam 
hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian 
Indonesia sangat sulit jika hanya dideskripsikan berdasarkan ciri 
khas fisik. Hal ini mengingat bangsa Indonesia  terdiri atas berbagai 
macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang 
sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Oleh karena itu 
kepribadiaan bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara 
historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah proklamasi 
kemerdekaan 17 Agustus 1945. 87Maka dari itu, jati diri dan ciri khas 
bangsa Indonesia bisa dilihat dari bendera, bahasa, dan lambang negara, 
serta lagu kebangsaan Indonesia yang kita gunakan hingga kini. Oleh 
karena itu, penting bagi kita untuk menjaga identitas bangsa tersebut 
dari pengaruh kebudayaan asing.  

86 Erwin, M. (2010). Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: Refika 
Aditama, h. 41.

87 Maarif, & Syafii, A. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: 
Democracy Project, h. 3-4.
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3. Politik Identitas

Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan 
kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena 
memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada 
ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.88 Adapun menurut Abdillah, 
Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan 
permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan 
atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, 
dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa.89  Politik identitas 
bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi 
dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, 
bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu 
daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami 
secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi 
antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas 
atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok 
tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. 
Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan 
dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk 
menciptakan suatu harmoni.90 Karena terdorong perjuangan politik 
serta minat terhadap filsafat dan bahasa, identitas berkembang menjadi 
tema utama kajian budaya di era 1990-an. Politik feminisme, etnisitas, 
dan orientasi seks, juga tema-tema lain, menjadi minat utama yang 
memiliki kaitan erat dengan politik identitas.91

Berangkat dari hal tersebut, muncul kekhawatiran akan adanya 
politik identitas yang bersifat negatif. Adapun identitas suatu bangsa 
dapat dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan 
untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang dengan ras, etnisitas, 
agama, maupun elemen perekat lain yang sama. Puritanisme atau 
ajaran kemurnian juga berperan besar dalam penyebarluasan ide 
terhadap sekelompok orang. Menganut sistem Bhineka Tuggal Ika, 

88 Bagir. (2011). Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia. 
Bandung: Mizan, h. 18.

89 Maarif, & Syafii, A. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. 
Jakarta: Democracy Project, h. 35.

90 Ibid, h. 20.
91 Barker. (2005). Cultural Studies Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Bentang, h. 217.
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maka perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang 
wajar. Perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan 
keragaman itu sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam 
keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu yaitu sebagai 
alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik 
gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya dalam suatu 
negara-bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda-beda itu 
dilampaui, idealitas terpenting adalah identitas nasional.92 Identitas 
nasional sebagai kepribadian nasional atau jati diri suatu bangsa yang 
membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Identitas nasional 
mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu 
negara. Identitas suatu negara juga tercermin dalam simbol-simbol 
kenegaraan seperti Pancasila, bendera negara, bahasa, lambang negara 
dan lagu kebangsaan indonesia. Implementasi mengenai identitas 
nasional harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan perilaku yang 
mana selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada 
kepentingan pribadi atau kelompok. Identitas negara menjadi pola 
yang mendasarkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam 
hal menghadapi berbagai masalah yang menyangkut kehidupan 
bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menerapkan identitas 
nasional selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan tanah air 
secara utuh dan menyeluruh. Maka penting untuk menjaga identitas 
nasional suatu bangsa tersebut agar tidak dipolitisasi oleh seorang atau 
sekelompok orang.

92 Bagir. (2011). Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia. 
Bandung: Mizan, h. 18.
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BAB III 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS,  

POLITIS, DAN HISTORIS

A. Landasan Filosofis

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila dalam Pancasila 
merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila itu 
pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan yang di dalam pengamalannya 
tidak bisa dipisah-pisahkan. Meskipun dalam setiap sila terkandung 
nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya namun 
kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis.93 Oleh 
karena itu Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 
Nilai-nilai dalam kelima sila tersebut masing-masing mempunyai arti 
penting sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dimaknai 
dengan arti bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan dari 
tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.94 Maka dari itu 
segala hal yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan manusia baik 
secara individu maupun secara kelompok sebagai penyelenggara Negara, 
politik Negara, pemerintah Negara, penegak hukum, penegak peraturan 
perundang-undangan dan juga sebagai penegak atas kebebasan hak-hak 
asasi manusia sebagai warga Negara, maka pancasila harus dijiwai dan 
dilamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila pertama yaitu Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Seperti halnya menerapkan sikap saling menghormati 
antar umat beragama, saling toleransi dalam kegiatan antar umat beragama 
dan berusaha agar menjadi umat beragama yang bertaqwa, yaitu umat 
beragama yang selalu menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan 
menghindari apa yang menjadi larangan Tuhan Yang Maha Esa. 

Nilai-nilai dalam sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 
secara sistematis sila tersebut didasarkan pada sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa, sila kemanusiaan dijadikan sebagai dasar fundamental dalam 

93 Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma Offset, h. 79.
94 Mardawani, & Veronika, L. (2019). Implementasi Nilai Luhur Pancasila Melalui 

Kegiatan Bakti Mahasiswa Untuk Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Generasi 
Milenial. Jurnal PEKAN, h. 25.
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai kemanusiaan 
ini bersumber pada dasar filosofis antropologis, yang bermakna bahwa 
hakikat manusia adalah susunan kodrat jiwa dan raga, yaitu makhluk 
individu dan makhluk sosial yang kedudukan kodrat itu berdiri sendiri 
dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 95Nilai kemanusiaan yang 
adil mengandung arti, bahwa hakikatnya manusia adalah sebagai makhluk 
yang berkodrat adil, hal ini mengandung arti bahwa hakikat manusia harus 
adil dalam hubungan dengan diri sendiri ataupun terhadap orang lain, 
adil terhadap bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya dan adil 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab 
mengandung arti bahwa Negara harus selalu menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Maka dalam kehidupan 
kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan, Negara harus 
mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, 
terutama hak-hak dasar (hak asasi), kesadaran terhadap sikap atau tingkah 
laku manusia yang didasarkan pada budi pekerti dalam hubunganya 
dengan norma-norma baik terhadap diri sendiri, ataupun dengan sesama 
manusia yang lain adalah wujud dari pengamalan nilai-nilai kemanusiaan. 
Konsekuensi pada sila kedua mengandung arti yaitu menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai 
atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, 
status sosial dan agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama 
manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.96 

Nilai-nilai dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, sila ini 
mengandung arti bahwa negara adalah sebagai perwujudan dari sifat 
dan kodrat manusia yang memiliki kedudukan sebagai makhluk individu 
dan makhluk sosial. Negara merupakan perkumpulan manusia yang 
pembentuk negara antara lain suku, ras, kelompok agama dan kelompok 
golongan. Oleh sebab itu, bentuk dari persatuan tersebut dapat disebut 
dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang beraneka ragam tersebut 
bukan untuk diruncingkan menjadi suatu konflik atau permusuhan, 

95 Nilai Pancasila. (t.thn.). Dipetik Agustus 14, 2020, dari https://butew.com/2018/02/27/
makna-dan-nilai-nilai-yang-terkandung-dalam-sila-pancasila/ 

96 Darmodiharjo. (1996). Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum 
Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 35.
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melainkan diarahkan pada suatu suatu sintesis saling menguntungkan 
yaitu persatuan dalam kehidupan bersama demi mewujudkan suatu tujuan 
bersama. Negara memberikan wadah kepada semua paham golongan, 
etnis, suku, ras, individu, kelompok dan golongan agama yang berguna 
demi tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Hal tersebut 
dapat dilihat dari kebebasan yang memberikan negara kepada individu, 
golongan, suku, ras, dan golongan agama untuk mewujudkan seluruh 
potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Tujuan 
negara telah dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu untuk 
melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya dan ikut serta 
dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Demi persatuan dan kesatuan tiap-tiap aspek, maka seluruh warga negara 
haruslah mendahulukan kepentingan negaranya daripada kepentingan 
pribadi ata atau kepentingan kelompok maupun golongan.

 Nilai-nilai dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh 
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini 
mengandung arti bahwa hakikat negara adalah sebagai perwujudan dari 
sifat dan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 
Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan berdaulat bertujuan mewujudkan 
harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara.97 Rakyat 
merupakan subjek pokok pendukung dari sebuah negara. Negara adalah 
dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi dan unsur dari terbentuknya suatu negara, 
sehingga dalam sila keempat ini terkandung nilai demokrasi yang secara 
mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.98 
Adapun pengamalan dari sila keempat ini antara lain adalah:

1) Menjunjung tinggi rasa tanggung jawab 
2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
3) Memperkokoh persatuan dan kesatuan 
4) Menghormati adanya perbedaan individu, kelompok, ras, suku dan 

golongan agama

97 Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma Offset, h. 82.
98 Nilai Pancasila. (t.thn.). Dipetik Agustus 14, 2020, dari https://butew.com/2018/02/27/

makna-dan-nilai-nilai-yang-terkandung-dalam-sila-pancasila/ 
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5) Menjunjung tinggi rasa kemanusiaan 
6) Mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama
7) Mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai 

tujuan bersama.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa nilai 
keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, dengan dijiwai oleh 
hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia 
secara individu, hubungan dengan masyarakat, bangsa dan negara serta 
hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. 99 Nilai keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia ini haruslah terwujud, dalam arti bahwa pihak 
negara wajib memenuhi nilai keadilan sosial untuk kesejahteraan seluruh 
rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat berupa bantuan untuk rakyat, subsidi 
, ataupun kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan 
kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu 
dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama suatu negara untuk 
mewujudkan tujuan negara itu sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan 
untuk seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya serta 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

 Hal itu dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut 
tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok pikiran 
ini sebagai dasar, fundamental dalam pendirian negara, yang realisasi 
berikutnya perlu diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjut dalam Pasal-
Pasal UUD 1945.100 Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-
sila Pancasila dalam peraturan perundangan-undangan bukanlah secara 
langsung dari sila-sila Pancasila melainkan melalui Pembukaan UUD 
1945. Empat pokok Pikiran dan barulah dikongkritisasikan dalam Pasal-
Pasal UUD 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai 
macam peraturan perundang-undangan serta hukum positif di bawahnya. 
Dalam pengertian seperti inilah maka sebenarnya dapat disimpulkan 
bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia 
terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Selain itu bahwa 
nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam 
99 K.H. Saidurrahman, & H. Arifinsyah. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati. 

Jakarta: Kencana, h. 25.
100 Danusubroto, S., & Silalahi, H. T. (2013). 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

Kajian Ilmiah, h. 51.
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kehidupan kenegaraan. Hal ini ditegaskan dalam pokok Pikiran keempat 
yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung 
arti bahwa kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada moral etik yang 
bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung 
moral kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila 
yang dituangkan dalam pokok Pikiran keempat ini merupakan suatu 
dasar fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan. Konsekuensinya 
dalam segala aspek kehidupan negara, antara lain pemerintahan negara, 
pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik negara 
serta pelaksanaan demokrasi harus senantiasa berdasarkan pada moral 
Ketuhanan dan kemanu- siaan. Selain itu dasar fundamental moral dalam 
kehidupan kenegaraan tersebut juga meliputi moralitas para penyelenggara 
negara dan seluruh warga negara. Bahkan dasar fundamental moral yang 
dituangkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral 
dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu 
bagi bangsa Indonesia dalam era reformasi dewasa ini seharusnya bersifat 
rendah hati untuk mawas diri dalam upaya untuk memper baiki kondisi dan 
nasib bangsa ini hendaklah didasarkan pada moralitas yang tertuang dalam 
pokok Pikiran keempat tersebut yaitu moral Ketuhanan dan kemanusiaan 
agar kehidupan rakyat menjadi semakin bertambah sejahtera.101

B. Landasan Sosiologis

Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari 
struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan 
sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial 
yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-
lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.102

Philip Selznick berpendapat bahwa, sebagaimana dikutip oleh 
Dahlia Haliah Ma’u dan Muliadi Nur, hukum sebagai sebuah tatanan aturan 
yang memuat mekanisme khusus untuk melegitimasi (menyatakan) bahwa 
aturan-aturan tersebut mempunyai otoritas dan dibentuk untuk melindungi 
pembuatan aturan dan penerapan aturan dari pencemaran bentuk-bentuk 
101 Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma Offset, h. 71.
102 Soemardjan, & Soelaeman. (1974). Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga 

Penerbitan FE UI, h. 29. 
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pedoman atau aturan atau kontrol yang lainnya.

Donald Black dalam bukunya ”The Behavior of Law” 
mendefinisikan hukum dari sudut pandang sosiologis, ia mengemukakan: 
Law is governmental social control, in other words, the normative life 
of a state and citizens, such as legislation, litigation, and adjudication. 
By contrast, it does not include social control in the everyday life of a 
government service, such as a post office or fire department, since this is 
the social control of employees, not of citizens as such.

Kemudian diterjemahkan bahwa “Hukum adalah kontrol sosial 
pemerintah, dengan kata lain, hukum merupakan kehidupan normatif 
dari suatu negara dan warganya, seperti perundang-undangan, proses 
pengadilan dan putusan pengadilan. Namun tidak mencakup kontrol sosial 
terhadap jalannya institusi pemerintahan, seperti kantor pos atau pemadam 
kebakaran, karena pada institusi-institusi ini kontrol sosialnya hanya pada 
lingkup internal terhadap karyawannya saja, bukan pada lingkup warga 
negaranya”.103

Selanjutnya Rahardjo menjelaskan karakteristik studi hukum secara 
sosiologis sebagai berikut: 104

1) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibeda-bedakan 
ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka 
ia juga mempelajari, bagaimana praktek yang terjadi pada masing-
masing bidang tersebut. 

2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical 
validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.

3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah 
laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-
sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang 
satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada 
memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Sosiologi 
hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari 
segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan 
terhadap fenomena hukum yang nyata.

103 Ma’u, D. H., & Nur, M. (2009). Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum 
dari Realitas Publik. Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah, h. 3.

104 Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 332-333.
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Reformasi di Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim orde 
baru tahun pada 1998 membawa dampak yang signifikan bagi sistem 
ketatanegaraan di Indonesia dan dianggap terlepas dari kebebasan yang 
terus dikekang dan perlakuan sewenang-wenang atas nama legitimasi 
kekuasaan selama puluhan tahun. Reformasi tersebut ditandai dengan 
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebanyak empat 
kali. Perubahan konstitusi dimungkinkan akan terus terjadi seiring 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis sebagaimana prinsip dan 
mekanisme perubahan diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945. Bercermin 
dari teori K.C. Wheare ada empat, yakni adalah:105 1)  Beberapa kekuatan 
yang bersifat primer (Some Primary Forces); 2) Perubahan yang diatur 
dalam konstitusi (Formal Amandement); 3) Penafsiran secara hukum 
(Judicial Intrepertation); 4) Kebiasaan yang terdapat didalam bidang 
ketatanegaraan (Usage and Convention).

Perubahan UUD NRI 1945 berlaku hanya untuk batang 
tubuh dengan kesepakatan dasar yang telah disepakati yaitu106: 1) 
Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Tetap 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Mempertegas 
sistem pemerintahan presidensial; 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif 
akan dimasukkan ke dalam Pasal-Pasal (batang tubuh); 5) Melakukan 
perubahan dengan cara adendeum. Sejalan dengan itu, Konstitusi itu 
adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya 
ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan 
kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat 
masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah 
pula, maka sebagai resultante Politik, ekonomi, sosial, dan budaya tertentu 
konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja 
masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus 
lebih sulit dari perubahan Undang-Undang biasa.107

105 Soematri, S. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, h. 18.
106 Prayitno, C. (2018). Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making. Jurnal Konstitusi, h. 738.
107 Ahmad, & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan 

Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. Jurnal Konstitusi, h. 
190.
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Konstitusi merupakan hukum dasar negara dan sebagai landasan 
hukum bagi peraturan di bawahnya sehingga peraturan yang lebih rendah 
tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi 
dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Bercermin dari teori 
hierarki norma hukum oleh Hans Kelsen kemudian dikembangan oleh Hans 
Nawiasky dalam theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Berdasarkan 
teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan 
teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. 
Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan 
menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata 
hukum Indonesia adalah: 108

1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). 
2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi 

Ketatanegaraan. 
3) Formell gesetz: Undang-Undang. 
4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari 

Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

 Selanjutnya Herman Heller, membagi pengertian konstitusi 
menjadi tiga yakni adalah: 109

1) Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi 
adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai 
suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.

2) Die Verselbstandigte rechtsverfassung.Konstitusi merupakan satu 
kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung 
pengertian yuridis. 

3) Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu 
naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam 
suatu negara.

C.J. Friedrich mengemukakan bahwa “constitutionalism is 
an institutionalized system of effective, regulaized restraints upon 
governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau 

108 Asshiddiqie, J. (2014). Idelogi, Pancasila, dan Konstitusi. Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi, h. 11.

109 Barus, S. I. (2017). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca 
Amandemen. Jurnal UBELAJ, h. 34.
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persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan 
yang diidealkan berkenanan dengan negaranya. Organisasi negara itu 
diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka 
bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan 
penggunaan mekanisme yang disebut negara.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman 
modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan 
(consensus), yaitu:
1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals 

of society or general acceptance of the same philosphy of government).
2) Kesepakatan tentang “the rule of law” sebagai landasan pemerintahan 

atau penyelenggaraan negara (the basis of government).
3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur 

ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).110

Sejalan dengan itu, pandangan Bryce terhadap konstitusi tertulis 
merupakan: The instrument in which a constitution is embodied proceeds 
from a source different from that whence spring other laws, is regulated 
in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by the 
ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered 
body. When any of its provisions conflict with the provisions of the ordinary 
law, it prevails and the ordinary law must give way.111

Dasar keberadaan dan kedudukan konstitusi adalah persetujuan 
bersama (general consensus) seluruh rakyat Indonesia yang majemuk 
atau plural yang berlandasakan kedaulatan rakyat maka kesepakatan 
bersama dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi. Pasca amandemen 
masayarakat diberikan wewenang untuk mengajukan constitutional review 
terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap merugikan hak 
konstitusionalnya sebagai warga negara karena bertentangan dengan UUD 
NRI baik secara prosedural maupun substantif. Walaupun amandemen 
UUD NRI 1945 terbilang rigid (kaku) namun tidak menutup kemungkinan 
dilakukan perubahann lanjutan terhadap UUD mengingat kondisi 

110 Asshiddiqie, J. (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, h. 
20-21.

111 Asshiddiqie, J. (2008). Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: 
Peluang, Tantangan, dan Solusi. Seminar Konstitusi dan Kebhinnekaan (hal. 5). Jakarta: 
International Center for Islam and Pluralism, h. 5.
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masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang.

C. Landasan Yuridis

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Indonesia telah didesain sebagai negara hukum (rechtstaat). 
Negara hukum (rechtstaat) diartika negara yang penyelenggaraan 
pemerintahannya berdasarkan prinsip -prinsip hukum untuk membatasi 
kekuasaan pemerintahan.112 Setelah amandemen ketiga UUD NRI 1945, 
mengenai negara hukum telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) bebunyi 
“Negara Indonesia adalah negara hukum” yang sebelumnya hanya terdapat 
pada penjelasan UUD 1945 dengan demikian prinsip negara hukum bukan 
hanya suatu perinsp tetapi benar-benar menjadi normatif. Maka Negara 
Indonesia menyatakan bahwa dirinya adalah negara yang berdasarkan 
pada hukum (rechtstaat).

Secara umum, negara hukum (rechtstaat) dapat diartikan bahwa 
negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan 
perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat 
pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula dengan rakyatnya, 
tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum.113 
Menurut Joeniarto, asas negara hukum mengandung arti bahwa dalam 
penyelenggaraan negara tidakan penguasa harus didasarkan hukum dan 
bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka dengan maksud 
untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi kepentingan 
masyarakat, yaitu perlindungan terhadap hak asasi anggota masyarakatnya 
dari tindakan sewenang- wenang.114 Menurut Arief Sidharta115 , Scheltema, 
merumuskan pandangannya tentang unsurunsur dan asas-asas Negara 
Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: 

112 Atmadja, I. D. (2012). Hukum Konstitusi: Promblematika Konstitusi Indonesia Sesudah 
Perubahan UUD 1945. Malang: Setara Press, h. 157.

113 Rosyid, A. A. (2016). Negara Hukum Indonesia. Dipetik Agustus 21, 2020, dari Laboratorium 
Pancasila Universitas Negeri Malang: http://lab.pancasila.um.ac.id/wpcontent/
uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid-Al-Atok.pdf

114 Joeniarto. (1968). Negara Hukum. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, hlm. 53
115 Sidharta, B. A. (2004). Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. Jurnal Hukum Rule of Law, h. 

124-125.
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1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan 

Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas 
martabat manusia (human dignity). 

2) Berlakunya asas kepastian hukum. 

Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum 
terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan 
kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika 
kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable”. Asas-
asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian 
hukum itu adalah: 
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan 

tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan 
tindakan pemerintahan;

c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat 
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan 
secara layak; 

d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, 
rasional, adil dan manusiawi; 

e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena 
alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas; 

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin 
perlindungannya dalam undang-undang atau UUD. 

3) Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the 
Law) 

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan 
orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan 
orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, 
terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di 
hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme 
untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. 

4) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau 



78

untuk mempengaruhi tindakan-tindakanpemerintahan. Untuk itu 
asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: 
a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu 

yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
yang diselenggarakan secara berkala; 

b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; 

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan 
yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan politik dan mengontrol pemerintah; 

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian 
rasional oleh semua pihak; 

e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan 
pendapat; 

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; 
g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 

memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. 

5) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini 
terkandung hal-hal sebagai berikut: 
a. Asas-asas umum peerintahan yang layak; 
b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang 

bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan 
perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, 
memiliki tujuan yangn jelas dan berhasil guna (doelmatig). 
Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif 
dan efisien.

Mengenai amandemen atau perubahan terhadap konstitusi ini, sesuai 
pada Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur 
tentang proses perubahan UUD 1945. Sedangkan naskah asli UUD 1945 
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan 
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Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh serta dikukuhkan secara 
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR sebagaimana tercantum 
dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.  

Pada sidang tahunan MPR tahun 1999, seluruh fraksi membuat 
kesepakatan tentang arah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:116  
1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 2. Sepakat untuk 
mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Sepakat 
untuk mempertegas sistem presidensiil; 4. Sepakat untuk memindahkan 
hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam Pasal-
Pasal UUD 1945; dan 5. Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam 
melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Kelima kesepakatan tersebut merupakan dasar dalam melakukan 
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 
memuat dasar filosofis dan normative yang mengandung tujuan negara 
yang harus tetap dipertahankan serta menjadi dasar dari keseluruhan Pasal 
dalam UUD 1945. Negara kesatuan adalah betuk negara yang disepakati 
sejak awal berdirinya Negara Indonesia dan dipandang paling tepat dalam 
mewadahi majemuk ide persatuan bangsa yang ditinjau dari berbagai latar 
belakang. Penguatan sistem presidensiil bertujuan untuk mempertegas 
sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut. Peniadaan 
penjelasan UUD 1945 dimaksudkan untuk menghindarkan sifat luwes 
dalam UUD 1945 menentukan sumber hukum dan tata urutan peraturan 
perundang-undangan. Perubahan UUD 1945 dengan lakukan dengan 
cara addendum yaitu perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap 
mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan naskah 
perubahan-perubahan diletakkan melekat pada naskah asli.

Franscois Venter berpendapat konsep “konstitusi” itu dinamis. 
Menurutnya, konstitusi yang “final” itu tidak ada karena konstitusi suatu 
negara itu bergerak bersama-sama dengan negara itu sendiri.117 Sedangkan 
John P. Wheeler, Jr, terang-terangan berpendapat bahwa perubahan 
konstitusi adalah suatu keniscayaan.118 Di sisi lain Romano Prodi bahkan 
mengatakan “konstitusi yang tidak bisa diubah adalah konstitusi yang 
116 Asshiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 

h. 11.
117 MPR. (2011). Naskah Akademik Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Kelompok DPD Di MPR RI, h. 1.
118 Ibid, h. 27.
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lemah” karena itu “ia tidak bisa beradaptasi dengan realitas, padahal 
konstitusi harus bisa diadaptasikan dengan realitas yang terus berubah.119 
Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan konstitusi 
yang lentur (flexible) hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 37 
Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli sebelum perubahan, maupun 
naskah sesudah perubahan tetap mengatur tentang tata cara bagaimana 
merubah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dalam 
ketentuan di bawah ini: Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. 
Ayat (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 
2/3 daripada jumlah anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 
Ayat (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 
daripada jumlah anggota yang hadir. 

Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 naskah perubahan. Dalam 
ayat (1) dijelaskan usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar yang 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan diajukan 
oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Ayat (2) setiap usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang 
Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang 
diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat (3) Untuk mengubah 
Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Ayat (4) Putusan untuk mengubah Pasal-Pasal 
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 
lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Ayat (5) Khusus mengenai bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

D. Landasan Politis

Demokrasi dan hukum adalah dua metode yang berbeda demi 
mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Demokrasi dimaknai 
kekuasaan tertinggi oleh rakyat, sehingga suara rakyat ialah suara tuhan. 
Sedangkan hukum ialah metode yang sistematis demi mendapatkan 
keteraturan dalam kehidupan sosial. Demokrasi dan hukum memang 
berbeda dalam menghasilkan arah dan tujuan, akan tetapi keduanya sama-

119 Ibid, h. 30.
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sama menuju pada “equality justice”. Demokrasi bertujuan mewujudkan 
kehendak rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmuraan dalam berbagai 
bidang, sedangkan hukum membuat kehendak itu menjadi sistematis dan 
bisa terarah. Demokrasi tanpa hukum pada akhirnya membawa kehidupan 
dalam pemahaman anarki yang menghasilkan “politically chaos”. 
Sedangkan hukum tanpa demokrasi akan menghasilkan produk hukum 
yang otoriter dan totaliter, dibuat hanya melegitimasi kepentingan yang 
berkuasa dan menindas rakyat yang lemah.

Dengan demikian pengkawinan demokrasi dan hukum pada 
akhirnya melahirkan konsensus sosial yang menjadi kesepakatan antara 
rakyat dan pemimpin yang berbentuk konstitusi. Pemimpin pada akhirnya 
akan menjalankan prosedur memerintah yang sudah disepakati oleh rakyat, 
dan rakyat akan menjalankan prosedur menjadi warga negara yang baik, 
dan semuanya berasal dari konsensus bersama tersebut.

Di dalam pembuatan produk hukum komponen yang selalu 
berkaitan tetapi juga berbeda ialah komponen hukum dan politik. Hukum 
menjadi wadah untuk mengarahkan politik untuk bertindak. Sedangkan 
untuk mengisi wadah yang kosong, maka politik masuk dengan variasi 
caranya. Sederhananya hukum dianalogikan sebagai rangka, sedangkan 
otot-ototnya dianalogikan dengan politik. Dua komponen tersebut saling 
mengisi dan berhubungan satu sama lain.

Berhubungan dengan konstitusi sebagai bagian dari hukum 
dibentuk melalui proses politik yang panjang dan menampung semua 
aspirasi yang ada. Setelah konstitusi terbentuk sebagai produk hukum, 
maka politik akan mengisi post-post yang sudah berdiri kokoh tersebut 
dalam kebernegaraan. Pembuatan konstitusi maupun perubahan konstitusi 
( selanjutnya disebut amandemen ) dibentuk demi ketertiban yang 
sistematis apa yang menjadi kehendak rakyat, selanjutnya seluruh rakyat 
akan mematuhi dan menjalankan isi dari konstitusi sesuai dengan koridor 
masing-masing.

Amandemen dibutuhkan dalam kebernegaraan, tidak ada konstitusi 
yang murni seratur persen bertahan sepanjang masa dan sepanjang lintas 
generasi, sebab perubahan zaman begitu dinamis dan drastis, membuat 
konstitusi mengalami amandemen yang begitu cepat dan signifikan. 
Menurut K.C Where konstitusi harus menyediakan platform untuk 
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merubah dirinya sendiri. Jika konstitusi tidak memnyediakan itu maka 
perubahan dari luar akan merubah konstitusi. Perubahan yang dimaksud 
oleh K.C Where ialah revolusi. Sehingga sebagai konstitusi yang ideal 
harus memiliki bagian untuk mengamandemen konstitusi, karena cara itu 
adalah cara yang beradap yang dilakukan di rezim hukum dan demokrasi, 
dan mengurangi potensi revolusi yang bersifat destruktif terhadap tatanan 
yang sudah dibangun sejak lama.

Adapun Sejarah Amandemen di Indonesia yaitu :

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

 Pada demokrasi parlementer, kegiatan legislasi selama ini belum 
tertib dan stabil, baik dari segi peristilahan maupun susunan dan hirarki. 
Keputusan yang diambil sering kali hanya dituangkan dalam bentuk 
maklumat-maklumat (secara harfiah artinya pengumuman). Kegiatan 
legislasi pada demokrasi parlementer belum mencerminkan situasi 
politik yang belum mantap, sehingga peraturan perundang-undangan 
belum dapat dijadikan dalam menilai gagasan kedaulatan rakyat 
(demokratis). Demokasi parlementer yang diberlakukan pada tahun 
1945-1950 tidak cocok dengan keadaan Indonesia masa itu sehingga 
hal ini menghambat perkembangan ekonomi, politik dan pembangunan 
hukum. Pertumbuhan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer 
mewarnai segi kehidupan, terutama kehidupa politik. Ekses negatif 
yang tampak dalam kehidupan politik negara meliputi segi-segi:120

a. Kedudukan pemerintah, dalam hali ini kabinet sangat labil terutama 
sebelum pemilihan umum 1955.

b. Pemerintah belum mempunyai kesempatan yang memadai untuk 
mengerjakan sesuatu pekerjaan secara terencana dan tuntas.

c. Keputusan-keputusan politik diambil melalui perhitungan suara 
(voting) terutama jika menyangkut kebijaksanaan pemerintah dan 
menjadi wewenang lembaga perwakilan rakyat.

d. Oposisi dijalankan dengan cara menamoakkan citra negatif 
terhadap pemerintah di kalangan rakyat.

e. Karena adanya iklim kebebasan maka dalam waktu yang relative 
singkat kehidupan kepartaian tumbuh pesat.

120 Pandoyo, S. T. (1993). Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945. Jakarta: 
Rajawali Press, h.. 125-126.
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2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

 Pengertian tentang demokrasi terpimpin dapat ditemukan dalam 
pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Tahun 1957 
dan 1958 yang pokok-pokonya sebagai berikut:121

1) Adanya rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak 
tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi 
seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak 
terbina, belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang 
dijajah Belanda, instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh-
bangunnya kabinet sampai 17 kali, serta pemberontakan daerah-
daerah.

2) Kegagalan tersebut disebabkan karena berkurangnya rasa 
nasionalisme, pemilihan sistem demokasi liberak yang tanpa 
adanya pemimpin yang disiplin. Suatu sistem demokrasi yang tidak 
cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta sistem multi 
partai yang didasarkan pada maklumat pemerintah 3 November 
1945 yang dimana partai tersebut dijadikan alat perebut kekuasaan 
dan bukan sebagai alat untuk melayani masyarakat.

3) Suatu perbaikan untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan 
yang semu. Dibutuhkannya perbaikan/ peninjauan kembali atas 
sistem politik karena demokrasi yang bertujuan untuk mengabdi 
pada negara dan pada bangsa harus berisi orang-orang yang jujur 
dan amanah.

Adapun cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan perbaikan 
pada poin 3 tersebut yaitu:
a. Mengganti sistem free fight liberalism dengan demokrasi 

terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa 
Indonesia.

b. Dewan perancang nasional akan membuat blue-print 
masyarakat yang adil dan makmur.

c. Hendaknya konstituante tidak menjadi tempat berdebat 
yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaan agar 
blueprint yang dibuat dapat didasarkan pada konstitusi yang 

121 Djojowadono, S. (1958). Demokrasi dalam Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta: 
Prasarana Seminar Demokrasi FISIP UGM, h. 55-56.
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dibuat oleh konstituante.
d. Hendaknya konstituante meninjau dan memutuskan masalah 

demokrasi terpimpin dan masalah kepartaian.
e. Perlunya penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut 

maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah 
memberi sistem multi partai dan menggantinya dengan 
undang-undang kepartaian serta undang-undang pemilu. 
Salah-satu pengertian demokrasi terpimpin yang dinyatakan 
oleh Soekarno adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.122

3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)

 Istilah demokrasi pancasila dipopulerkan setelah lahirnya orde baru 
di zaman Soeharto. Istilah demokrasi pancasila ini dicetuskan untuk 
menggantikan demokrasi terpimpin di zaman Soekarno. Pengertian 
demokrasi pancasila dikemukakan oleh Soeharto pada pidato kenegaraan 
tanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan bahwa demokrasi pancasil 
berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan 
dalam sila-sila lain. Hal ini berarti bahwa penggunaan hak-hak 
demokrasi wajib disertai dengan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan 
YME menurut keyakinan masing-masing. Menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan 
jaminan akan persatuan bangsa dan untuk mewujudkan keadilan sosial. 
Pancasila bertolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong.52 
Pada awalnya, demokrasi pancasila yang diperkenalkan oleh Soeharto 
diyakini dapat lebih baik dan menggantikan demokrasi terpimpin pada 
zaman Soekarno. Namun sayangnya, demokrasi pancasila ini menjadi 
demokrasi yang otoriter karena penafsiran pancasila oleh penguasa 
yang mengalami distorsi. Menurut M. Rusli Karim, Demokrasi

Pancasila tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi yang 
ditandai dengan:123

1) Dominasi peranan ABRI
2) Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik

122 Maarif, A. S. (1988). Islam di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. 
Jurnal UII, h. 34.

123 Hidayatullah, P. I. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat 
Madani. Jakarta: IAIN Press), h. 183.
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3) Pengebirian peran dan partai politik
4) Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik 

dan publik.
5) Masa mengambang
6) Monolitisasi ideologi negara
7) Inkorposasi lembaga non pemerintah.

 Dengan demikian, pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi 
tidak hanya terjadi di zaman demokasi terpimpin tetapi juga terjadi di 
demokrasi pancasila. Dewasa ini problematika di dalam konstitusi begitu 
kencang, kekosongan dan berbagai ketidak sempurnaan konstitusi di 
Indonesia pada akhirnya menyentuh di lapisan implementasi. Kita 
harus mengakui bahwa amandemen dari tahun 1999-2002 memang 
mengundang para ahli terkait dan pembahasan yang matang, namun 
sekali lagi perkembangan zaman membuktikan banyaknya kekurangan 
disana sini yang harus diselesaikan dengan amandemen konstitusi.

Sebut saja permasalahan kewenangan di DPD yang pada 
akhirnya menandakan dirinya ada tapi  fungsinya samar-samar, 
bahkan ada yang mengusulkan untuk menghapuskan DPD karna tidak 
jelasnya fungsi DPD secara signifikan. Namun Prof Jimbbly Asshidiqie 
berpandangan agar DPD tetap diadakan tetapi yang harus menjadi 
bahan pendiskusikan adalah memaksimalkan fungsi dari DPD tersebut. 

Bayangkan saja di UUD sekarang DPD hanya dapat mengawasi, 
ikut membahas segala protokoler berkaitan dengan daerah, itu artinya 
DPD bukanlah lagi lembaga perwakilan daerah secara murni tapi hanya 
sebagai assistent dari DPR, untuk itu issue perubahan amandemen 
selanjutnya mengharuskan DPD untuk diperkuat fungsinya.

Permasalahan lainya dari lapisan paling idiologis bagi negara, 
diamana lambang, simbol, bendera, dan bahasa pada akhir-akhir 
ini banyak diselewengkan dalam tataran masyarakat akar rumput. 
Munculnya aliran radikalis dalam agama membuat dekadensi bagi 
simbol-simbol negara tersebut. Gerakan ini begitu massif dan besar 
sehingga jika tidak dimasukan dalam hal yang  tidak dapat dirubah pada 
Pasal 37 bersamaan dengan tidak boleh dirubahnya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, maka dengan sendirinya simbol negara bisa hilang 
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ditelan kelompok-kelompok radikalis ini. Sehingga amandemen terkini 
berkaitan di level pemerintahan, hingga respond issue masyarakat 
akar rumput yang begitu dinamis, cepat atau lambat amandemen akan 
dilakukan, jika tidak di dalam parlemen, maka dilakukan oleh rakyat 
melalui revolusi.

E. Landasan Historis

Terbentuknya konstitusi dalam setiap negara tidak bisa dilepaskan 
dari proses sejarah. Konstitusi itu sendiri merupakan hasil dari rentetan 
pengalaman sejarah pada setiap negara. Sehingga hal itulah yang 
membedakan antara konstitusi dari berbagai negara. Indonesia mempunyai 
konstitusi yang lahir dari jiwa masyarakat Indonesia berdasarkan dari 
pengalaman sejarah, pemikiran filsafat yang dominan tentang keadaan 
sosial, politik, hukum dan ekonomi pada waktu tertentu dan masa yang 
akan datang.124 

Proses pembentukan konstitusi di Indonesia telah melalui 
perdebatan yang panjang. Sampai saat ini bangsa Indonesi telah menempuh 
sebanyak empat kali amandeman agar cita-cita mempunyai konstitusi 
yang lebih baik dapat tercapai. Namun sekalipun telah diusahakan dengan 
semaksimal harapan memiliki konstitusi yang sempurna tetaplah sulit. 
Setiap masa memiliki perkembangan dan permasalahannya sendiri, 
sehingga konstitusi harus terus menyesuaikan dengan masanya agar mampu 
menjawab tantangan pada masanya atau zamannya. Menurut Hardjono, 
bagaimanapun sempurnanya sebuah Konstitusi atau UUD pada suatu saat 
tertentu akan mengalami perubahan, karena sebuah konstitusi tetap harus 
mengikuti perkembangan zaman.125 Lebih lanjut menurut Hardjono bahwa 
perubahan konstitusi dalam arti penggantian juga bisa terjadi dikarenakan 
adanya pergantian rezim pemerintah yang menghendaki untuk mengganti 
konstitusi atau UUD atas dasar kepentingan kekuasaannya.126

Para pembuat konstitusi mungkin akan  merancang dan 
mewacanakan suatu konstitusi agar mampu menjawab tantangan masa 
124 Umam, K. (2016). Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melaui Tafsir 

Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi. Yogyakarta: Thafa Media, h. 57.
125  Hardjono. (2009). Legitimasi Perubahan Konstitsusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 43.
126   Ibid, h. 44.
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depan, namun selalu saja perubahan-perubahan sosial, politik, hukum 
dan ekonomi sangat lebih dinamis dari apa yang telah diatur dalam suatu 
konstitusi. Karena waktu tidak bersifat statis begitu juga dengan kebutuhan 
dan cita-cita sosial selalu berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh 
karena itu, sangat mungkin konstitusi yang telah dirumuskan pada satu 
masa dan konteks tertentu oleh suatu generasi menjadi tidak memadai lagi 
atau menjadi using bagu masa selanjutnya.127 Dengan demikian perubahan 
konstitusi dari waktu ke waktu menjadi suatu keniscayaan.

Kebutuhan mengmandemen konstitusi lebih terasa pada konstitusi 
yang terkodifikasi atau tertulis dari pada konstitusi yang tidak terkodifikasi 
atau tidak tertulis.128 Melihat konstitusi tertulis yang saat ini berlaku di 
Indonesia telah mengalami banyak sekali kekurangan. Banyak persoalan 
ketatanegaraan yang melum menumukan jawaban di dalamya. Sehingga 
untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari berbagai persoalan 
yang sangat kompleks diperlukanlah amandemen konstitusi kelima sebagai 
jawabannya.

127 Faiz, P. M. (2019). Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal. 
Depok: Raja Grafindo Persada, h. 1.

128  Ibid., h. 2.
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BAB IV 
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI 
MUATAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Sasaran Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945

Sasaran perubahan ke-5 (lima) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
1. Pengefektifan Sistem Pemerintahan di Indonesia yang dilakukan 

dengan cara mengubah masa jabatan presiden dalam BAB III tentang 
Kekuasaan Pemerintahan Negara yaitu Pasal 7 yang mengatur 
mengenai Periodisasi Masa Jabatan Presiden. Perubahan kelima 
UUD NRI Tahun 1945 dalam perubahan masa jabatan presiden ini 
menyasar pada penguatan sistem demokrasi, dan penguatan sistem 
pemerintahan presidensial melalui pengubahan masa jabatan presiden 
yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. 

2. Penguatan Otonomi Desa yang bersifat kemandirian dengan 
menambahkan bab baru yang mengatur secara khusus khusus tentang 
Desa yaitu Bab VIA tentang Pemerintahan pada Pasal 18 C  Desa. 
Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 dalam Desa ini merupakan 
kebijakan Otonomi Desa agar memberikan keleluasaan secara mandiri 
baik secara politik dalam arti berbagai kebijakan desa maupun secara 
ekonomi. Masyarakat desa dengan adanya kebijakan ini adalah 
masyarakat diberi kewenangan dan tanggungjawab atas pemanfaatan 
sumberdaya alam yang ada didesanya dan bagi hasil atas pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Penguatan DPD dalam bidang legislasi. Penguatan dilakukan dengan 
pengurangan  frasa pada pasal 22D ayat (2), penambahan ayat (3) 
dan (5). Pasal 22D ayat (2) menghilangkan frasa “ikut” sehingga 
dengan begitu DPD mempunyai kewenangan lebih untuk selalu ikut 
membahas rancangan undang-undang (RUU) kedaerahan. Bukan 
hanya sebagai pendamping dari DPR namun mempunyai kewenangan 
penuh dalam membahas RUU kedaerahan. Pasal 22D ayat (3) yang 
berkisar pada kewenangan DPD untuk ikut serta dalam persetujuan 
bersama RUU kedaerahan. Pasal 22D ayat (5) memberikan kekuatan 
kepada DPD untuk mengajukan usul dan pendapat serta hak imunitas. 
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Penguatan ini menyasar pada penguatan DPD dalam bidang legislasi 
sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi secara utuh.

4. Pemilihan umum serentak delapan tahun sekali. Pemilihan umum 
serentak selama delapan tahun sekali dan sesudahnya tidak dapat 
dipilih kembali tertuang dalam naskah perubahan BAB VIIB tentang 
Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat  (1) dengan penambahan redaksi 
setiap delapan tahun sekali. Perubahan kelima UUD NRI Tahun 
1945 menyasar pada penguatan sistem demokrasi, penguatan sistem 
presidensial, menghendaki pemerintahan yang  efektif dan efisien 
serta penyederhanaan sistem kepartaian.  

5. Perihal dengan Pasal 22E Ayat  (4) mengenai independensi DPD 
terbebas dari keanggotaan partai politik dan sayap parpol, karena 
sasaran kedepannya dewan perwakilan daerah ini akan menjadi 
perwakilan daerah yang murni dari anekdot partai politik sedikitpun, 
sehingga akan membawa aspirasi kedaerahan yang murni.

6. Memurnikan sistem peradilan dalam Mahkama Agung dengan 
dilakukan perubahan frasa pada Pasal 24A ayat (1) yang memperkuat 
sifat MA sebagai court of justice. Perubahan kelima UUD NRI Tahun 
1945 dengan memurnikan kewenangan MA sebagai court of justice 
menyasar pada sisitem hukum Indonesia untuk mendapat Keadilan 
baik itu warga negara ataupun badan hukum.Komisi yudisial sebagai 
lembaga pengawas dan turut serta mengusulkan hakim konstitusi. 
Komisi yudisial hadir untuk mengubah paradigma lembaga kehakiman 
yang bersifat mandiri tanpa intervensi dari pelbagai pihak serta 
bertindak sebagai penyempurna dalam sistem check and balances 
terhadap pemilihan hakim serta sebagai lembaga pengawas.

7. Komisi yudisial sebagai lembaga pengawas dan turut serta 
mengusulkan hakim konstitusi. Komisi yudisial hadir untuk mengubah 
paradigma lembaga kehakiman yang bersifat mandiri tanpa intervensi 
dari pelbagai pihak serta bertindak sebagai penyempurna dalam sistem 
check and balances terhadap pemilihan hakim serta sebagai lembaga 
pengawas.

8. Penyempurnaan kewenangan MK dalam menjaga konstitusi. 
Penyempurnaan  dilakukan dengan perubahan Pasal 24C ayat (1) 
dan penambahan ayat baru yaitu ayat (2). Pasal 24 ayat (1) merubah 
mekanisme pengujian Peraturan perundang-undangan (judicial 
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review) menjadi satu atap di MK. Pasal 24C ayat (2) memberikan 
kewenangan baru untuk MK dalam memutus persoalan (constitutional 
question) dan (constitutional complain).

9. Pasal 24D Ayat (1) adalah Pasal baru yang dibuat untuk menyelesaikan 
hasil sengketa Pemilu dan Pemilukada. Sehingga wewenang di 
Mahkamah Konstitusi dialihkan ke Mahkamah Demokrasi. Alhasil 
kualitas penyelesaian dapat ditingkatkan sehingga mendapat keadilan 
yang idealnya. Perihal Pemilukada tidak hanya menyangkut pemilihan 
umum dengan sistem one vote one man seperti pada umumnya, namun 
Mahkamah Demokrasi juga berwenang menyelesaikan sengketa hasil 
selain bentuk Pemilukada seperti bentuk pemilu daerah khusus di 
Papua yang mana memakai tempat penampungan suara tradisional, 
maupun di daerah tersebut dipilih oleh DPRD, dan ragam cara lainya. 
Sehingga kewenangan Mahkamah Demokrasi mewadahi kata “dipilih 
secara demokratis” pada Pasal 18 tentang Kepala Daerah. Pada Pasal 
24D Ayat (2) tercantum sifat-sifat yang harus dimiliki oleh hakim 
demokrasi (sebutan hakim pada mahkamah ini), dan juga memiliki 
pengetahuan khusus mengenai Pemilu dan Pemilihan kepala daerah. 
Pasal Pasal 24D Ayat  (2) hakim demokrasi tidak boleh merangkap 
jabatan sehingga tidak ada kepentingan organisatoris yang dibawa dan 
menjaga keluhuran hakim demokrasi Pengangkatan hakim demokrasi 
diusulkan oleh Komisi Yudisial lalu dipilih oleh DPR supaya diuji 
melalui “fit and proper test”, dan hasil dari pilihan DPR akan 
diteruskan ke presiden supaya disahkan sebagai hakim demokrasi. 
Pada Ayat  (4) Pasal 24D ketua dan wakil hakim demokrasi dipilih 
melalui musyawarah hakim demokrasi terpilih. Hal-hal lainya lebih 
lanjut diatur dengan UU.

10. Penguatan Identitas Negara. Penguatan dilakukan dengan penambahan 
frasa pada Pasal 37 Ayat (5) BAB XVI mengenai Perubahan 
Undang-Undang Dasar. Pasal 37 Ayat (5) dilakukan penambahan 
frasa mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu 
Kebangsaan Republik Indonesia sebagai klausul yang tidak dapat 
dilakukan perubahan bersamaan dengan bentuk negara. Perubahan 
kelima UUD NRI Tahun 1945 dalam penambahan frasa di Pasal 37 
Ayat  (5) ini mensasar pada penguatan bendera, bahasa, dan lambang 
negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai identitas negara.
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B. Jangkauan dan Arah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Mengubah masa jabatan presiden untuk mewujudkan keefektifan 
sistem pemerintahan di Indonesia. Lebih spesifik lagi dalam perubahan 
masa jabatan presiden tersebut terdapat penguatan sistem pemerintahan 
presidensial melalui penguatan posisi presiden di indonesia. Perubahan 
masa jabatan presiden sebagai arah demokrasi dalam efisiensi 
pemerintahan, sebagai arah untuk mematangkan sistem pembangunan 
nasional yang lebih terstruktur, dan sebagai penghematan APBN 
negara dalam penyelenggaraan pemilu. Pengaturan ini diharapkan 
dapat mewujudkan sistem presidensial yang kuat di Indonesia.

2. Otonomi Desa salah satunya sebagai konsekuensi dari Azas 
Desentralisasi didalam proses penyelenggaraannya tidak akan 
terlepas dari pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana dan 
kualitas SDM Aparatur agar otonomi desa dapat berjalan dengan 
baik. Otonomi yang diberikan kepada desa diharapkan akan dapat 
mewujudkan “kemandirian”. Sri Edi Swasono (1988) berpendapat    
bahwa: “Kemandirian tidak lain adalah kewaspadaan yang dicapai 
melalui otoaktivitas, swakarsa, kreativitas dan kesadaran menolong 
diri sendiri, serta menolak ketergantungan”. Desa dapat bersinergi 
antara aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
dan seluruh elemen dan lembaga yang ada di desa untuk dapat 
berkreasi dan berinovasi. Desa juga diharapkan mandiri agar dapat 
memakmurkan dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakatnya 
yang ada di desa.

3. Penguatan DPD dalam bidang legislasi. Konstitusi Indonesia saat ini 
memberikan kewenangan yang sangat terbatas untuk DPD sehingga 
keberadaannya dalam bidang legislasi sangat lemah. Kekuasaan 
legislasi sepenuhnya dimiliki oleh DPR sedangkan DPD dapat 
dikatakan seperti lembaga yang mendampingi dalam melakukan 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk 
mengatasi ketimpangan kekuasaan dalam lembaga perwakilan 
Indonesia perlu penguatan DPD dengan menambah kewenangannya 
agar dapat menciptakan checks and balances dalam lembaga 
perwakilan rakyat. Sehingga dengan kuatnya lembaga DPD, maka 
tujuan awal untuk menjembatani aspirasi berbagai daerah di Indonesia 
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dapat terwujud tanpa ada kepentingan politik yang menghambatnya.

4. Pemilihan umum serentak setiap delapan tahun sekali. Pemilihan 
serentak bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, 
menguatkan sistem presidensial dalam rangka penguatan sistem 
demokrasi serta menghendaki pemerintahan yang efektif dan efisien 
sehingga eksekutif dan legislatif memiliki waktu untuk menyelesaikan 
kebijakan-kebijakan yang terbatas oleh pemilihan setiap lima tahun 
sekali serta terbebas dari tekanan politik lima tahunan.

5. Menghilangkan DPD dari anatsir Parpol, sehingga tidak ada lagi kasus 
anggota DPD yang rangkap jabatan menjadi anggota parpol. Hal ini 
akan membawa badan ini menjadi sebuah katalisator aspirasi daerah 
yang murni berbicara demi kepentingan daerahnya. Selain itu akan 
membedakan DPR dengan perwakilan dari parpol sebagai basis massa 
secara umum, sedangkan daerah mewakili daerahnya masing-masing. 
Supaya tidak kecolongan lebih jauh lagi amandemen ini melarang 
calon anggota DPD berasal dari sayap parpol. Hal ini dimaksudkan 
demi tidak adanya kepentingan langsung ataupun terselubung dari 
lembaga sayap parpol yang diwakili.

6. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan merupakan sub sistem 
dari sistem birokrasi kekuasan dalam negara dengan apapun bentuknya 
dan klasifikasinya. Sebagai sebuah sub sistem, maka keberadaannya 
menjadi penting umtuk mengadili ketidakadilan dari subyek hukum 
untuk mewujudkan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek 
hukum lainnya. Dengan memurnikan kewenangan MA sebagai court of 
justice dapat memperkuat sistem hukum yang ada di Indonesia.Komisi 
yudisial sebagai lembaga pengawas dan turut serta mengusulkan 
hakim konstitusi bertujuan untuk menstabilkan kedudukan hakim 
antara lembaga peradilan termasuk hakim konstitusi, hakim agung 
serta hakim yang berada di bawah naungan mahkamah agung. Semua 
hakim tersebut berada dalam pengawasan komisi yudisial sebagai 
penyeimbang sistem check and balances. 

7. Komisi yudisial sebagai lembaga pengawas dan turut serta mengusulkan 
hakim konstitusi bertujuan untuk menstabilkan kedudukan hakim 
antara lembaga peradilan termasuk hakim konstitusi, hakim agung 
serta hakim yang berada di bawah naungan mahkamah agung. Semua 
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hakim tersebut berada dalam pengawasan komisi yudisial sebagai 
penyeimbang sistem check and balances. 

8. Penyempurnaan kewenangan MK sebagai penjaga konstitusi. Sebaik 
apapun konstitusi tetap akan membutuhkan lembaga yang dapat 
melindunginya dari berbagai serangan kepentingan. Disinilah MK 
hadir sebagai lembaga yang akan menegakkan dan melindungi kostitusi 
untuk mewujudkan tertib hukum dalam bernegara. Namun saat ini 
melihat permaslahan negara semakin komples maka kewenangan 
yang di miliki oleh MK perlu ditambah agar dapat menjawab setiap 
permasalah dalam bernegara. Penyatuan atap pengujian peraturan 
perundang-undangan di MK, menambah kewenangan constitusional 
complaint dan costitusional question menjadi kewenangan penting yang 
harus di milki MK. Penyatuan atap pengujian peraturan perundang-
undangan dimaksudkan agar permasalahan pengujian perundang-
undangan dapat terfokus pada satu lembaga saja dan lembaga yang 
ideal dalam hal ini adalah MK sebagai court of law. Sehingga nantinya 
tidak akan ada perbedaaan penafsiran antara MK dan MA. Sejatinya 
pengujian peraturan perundang-undangan, constitusional complaint 
maupun costitusional question ini merupakan tuntutan untuk menjaga 
hak konstitusional warga negara dan menegakkan hak asasi manusia. 
Saat ini banyak perkara yang masuk di MK yang tidak mendapatkan 
tempat karena termasuk constitusional complaint dan costitusional 
question sedangkan MK tidak mempunyai kewenangan untuk hal 
itu. Sehingga dengan menambah kewenangan MK tersebut maka 
permaslahan constitusional complaint dan costitusional question di 
Indonesia telah mendapatkan tempat untuk menyelesaikannya.

9. Mengenai Mahkamah Demokrasi memiliki kewenangan yang  fokus 
kepada penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam hal ini seperti 
pemilihan presiden,DPR, DPD, dan DPRD, dan juga penyelesaian 
sengketa hasil pemilihan kepala daerah baik berbentuk pemilu maupun 
yang tidak.sehingga penyelesaian bukan kalkulatif semata karna di 
beberapa daerah bentuk pemilihan ada yang tidak memakai bentuk 
pemilu sehingga Mahkamah Demokrasi berwenang menyelesaikan 
itu. Tetapi perlu dicatat bahwa ini hanya sebatas kepada menyelesaikan 
sengketa “hasil”, perihal tindak kecurangan maupun malpraktek dalam 
pemilihan diserahkan kepada masing-masing lembaga yang berwenang 
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pada status quonya. Mahkamah demokrasi hanyalah melanjutkan tugas 
dari Mahkamah Demokrasi dan diperbanyak tugasnya dengan sengketa 
hasil pemilihan kepala daerah yang selama ini menjadi wewenang MK 
juga tetapi diperdebatkan konstitusionalitas kewenangannya. Alhasil 
apabila hukum sudah ditetapkan maka tidak ada lagi kesalahan dalam 
administrasi negara. Perihal hakim demokrasi yang memiliki sifat-
sifat yang harus memiliki sifat-sifat hakim pada umumnya, akan tetapi 
yang menjadi pembedanya adalah menguasai keilmuan mengenai 
Pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ini tentunya sesuai dengan 
tugas sebagai katalisator sengketa hasil pemilu dan pemilihan kepala 
daerah. Perihal pengusulan akan menjadi ranah Komisi Yudisial 
sebagai “ethics of justice”, sehingga KY juga berwenang memantau 
dan mengevaluasi etika hakim demokrasi sesuai dengan aturan yang 
ada. Mengenai pemilihan akan menjadi ranah DPR sebagai wakil 
rakyat akan mengecek calon-calon berkualitas dengan bentuk “fit 
and proper test”,hasil dari  pilihan dari DPR akan diteruskan kepada 
presiden sebagai puncak pimpinan eksekutif untuk mengesahkan dan 
mengangkat hakim demokrasi.

10. Penguatan Identitas Negara. Lebih spesifik lagi penambahan frasa 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 
Republik Indonesia sebagai klausul yang tidak dapat diubah akan 
menjadikan identitas negara menjadi permanen di dalam konstitusi 
sebagai salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Penambahan 
frasa ini diharapkan dapat menjaga identitas bangsa dari pengaruh 
budaya asing dan kepentingan politis.

C. Materi Muatan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945

1. Mengefektifkan pemerintahan dengan pengubahan masa jabatan 
presiden

Mengubah masa jabatan presiden dalam Pasal 7 yang semula 
tertulis masa jabatan presiden lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, 
diubah menjadi ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan 
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selama delapan tahun dalam satu periode, dan sesudahnya tidak dapat 
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan’129. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa melihat masa 
jabatan presiden selama lima tahun dan dapat dipilih lagi dalam periode 
berikutnya akan membuat presiden dan wakil presiden menjadi tidak 
fokus dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Oleh karenanya, 
dengan masa jabatan presiden selama delapan tahun hanya dalam satu 
kali periode saja diharapkan akan mengefektifkan pemerintahan yang 
ada. Hal ini juga membuat presiden dan wakil presiden lebih efektif 
dan fokus dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tanpa harus 
memikirkan untuk memenangkan pemilu periode berikutnya. 

Adapun hal-hal lain yang harus menjadi tanggung jawab 
presiden juga termuat dalam beberapa Pasal di konstitusi Indonesia 
sebagai berikut:

a. Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar”

b. Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Dalam melakukan 
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

c. Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden berhak 
mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat.”

d. Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden menetapkan 
peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang 
sebagaimana mestinya.”

e. Pasal 6A Ayat  (1) UUD NRI Tahun 1945, “Calon Presiden dan 
calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak 
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain 
karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, 
serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas 
dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”

f. Pasal 7C Ayat UUD NRI Tahun 1945, “Presiden tidak dapat 
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”

129   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7.
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g. Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, “Presiden memegang kekuasaan 
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara”

h. Pasal 11 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”

i. Pasal 11 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden dalam membuat 
perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang 
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan 
beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 
pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan  Rakyat”

j. Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, “Presiden menyatakan keadaan 
bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan 
dengan Undang-Undang”

k. Pasal 13 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden mengangkat 
duta dan konsul”

l. Pasal 14 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden dibantu oleh 
menteri-menteri negara”

m. Pasal 14 Ayat  (2) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden memberi 
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat”

n. Pasal 15 Ayat  UUD NRI Tahun 1945, “Presiden memberi gelar, 
tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan 
Undang-Undang”

o. Pasal 17 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden dibantu oleh 
menteri-menteri negara”

p. Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Menteri-menteri itu 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”

q. Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap rancangan 
Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”

r. Pasal 20 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden mengesahkan 
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rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk 
menjadi Undang-Undang”

s. Pasal 20 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, “Dalam hal rancangan 
Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak 
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 
rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-
Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundang 
kan”

t. Pasal 22 Ayat  (1) UUD NRI Tahun 1945, “Dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang”

Ketentuan mengenai perubahan masa jabatan presiden 
dengan memasukkannya melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 
dilakukan dengan memperhatikan unsur pembatasan kekuasaan 
negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang 
signifikan. Pembatasan kekuasaan negara ini menjadi agenda utama 
setelah adanya adagium “power tends to corrupt, but absolute power 
corrupt absolutely” yang dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu yang 
berarti bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk 
menyalahgunakan kekuasaan tersebut, namun kekuasaan yang tidak 
terbatas tentu akan disalahgunakan. Oleh sebab itu masa jabatan 
presiden pun juga harus dibatasi dengan cara memperkuat hanya dalam 
satu periode saja, namun dalam durasi waktu yang panjang.

Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi 
parlemen, maka perubahan Pasal ini mengacu pada sistem presidensial 
yaitu prinsip supremasi konstitusi dan konsep kekuasaan. Karena 
presiden sebagai eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi dan 
bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat sesuai 
dengan teori Kedaulatan Rakyat yang dipelopori oleh Jean Jacques 
Rousseau dan John Locke menentukan bahwa rakyatlah pemegang 
kekuasaan yang tertinggi. Rakyat dapat menyerahkan kekuasaan 
pemerintahan kepada seseorang ataupun sekelompok orang dalam 
durasi waktu tertentu, namun kedaulatan itu sendiri tidak ikut 
diserahkan. Bahkan apabila dianggap perlu, rakyat dapat mencabut 
kembali kekuasaan yang telah dipercayakan kepada seseorang ataupun 
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sekelompok orang. 130

Mengacu pada ius constitutum dalam konstitusi Indonesia, dapat 
diketahui bahwa batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden 
di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Namun rumusan 
Pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu, pertama, 
dengan masa jabatan 5 tahun dinilai waktu tersebut tidaklah efektif bagi 
pemerintah untuk dapat mengeksekusi program-programnya dengan 
maksimal. Kedua, program yang sudah direncanakan pemerintah 
belum bisa terselesaikan dengan tuntas. Ketiga, penyesuaian terhadap 
jabatan yang baru belum mendalam, namun harus segera menyiapkan 
diri untuk tugas dan kewajiban yang baru. Keempat, ketentuan pada 
Pasal 7 UUD 1945 ini, menyebabkan presiden dan wakil presiden 
terpilih tidak fokus dengan tugasnya dan cenderung akan memikirkan 
memenangkan pemilu berikutnya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan 
beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah terkendala bahkan terhenti 
ditengah jalan. Mulai dari kebijakan dari pemerintah pusat, hingga ke 
pemerintah daerah. Berikut sample data dan fakta yang telah diteliti 
oleh beberapa akademisi yang mendukung pernyataan tersebut.

Pertama, hasil penelitian mengenai evaluasi program dana 
BOS di Indonesia yang menunjukkan bahwa program tersebut belum 
sepenuhnya berjalan dengan sempurna, dalam arti masih terdapat 
kekurangan-kekurangan, seperti hasil penelitian mengenai evaluasi 
dana BOS pada Sekolah tingkat menengah pertama (SMP). Adapun 
di Kota Semarang, data menyebutkan bahwa ternyata potensi dana 
BOS belum menjangkau seluruh siswa miskin untuk mendapatkan 
layanan pendidikan secara memadai.131 Berbeda dengan hasil Analisis 
Pemantauan Outcome, program BOS di Madrasah Tsanawiyah Gresik, 
menunjukan bahwa secara umum outcome BOS sudah berjalan dengan 
baik, hanya saja partisipasi masyarakatnya masih menunjukkan 
penurunan. Untuk pengawasan terhadap program dana BOS sendiri 
menunjukkan hasil yang kurang maksimal, karena terkendala terkait 
dengan masalah dana dan minimnya sumber daya manusianya. Dari 
pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

130 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993, h. 90.
131Firyal, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional 

Sekolah. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, h. 54.
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masih terdapat kekurangan yakni tidak maksimalnya pelaksanaan 
program bantuan operasional sekolah (BOS) di beberapa daerah. 
Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dan perencanaan yang matang 
mengenai program dana BOS yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Kedua, Hasil penelitian mengenai program pemerintah 
dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Sugapa Kabupaten Intan 
Jaya yang awalnya ditujukan sebagai upaya untuk memberdayakan 
masyarakat ternyata penggunaan dana yang diberikan pemerintah 
kepada masyarakat malah dipergunakan yang tidak semestinya. Hal 
ini menunjukkan lemahnya pengawasan terkait penggunaan dana 
oleh masyarakat. Hambatan dalam realisasi program pemberdayaan 
masyarakat di Kabupaten Intan Jaya distrik Sugapa ini bisa datang dari 
internal maupun eksternal. Diantaranya peran pemerintah, birokrasi 
maupun dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya 
pengawasan yang baik dalam implementasi program pemberdayaan 
masyarakat di Kabupaten Intan Jaya Distrik Sugapa agar target yang 
hendak dicapai dapat terwujud. Hal itu penting karena masyarakat masih 
memerlukan pendampingan yang intensif agar dapat diberdayakan.132 

Ketiga, pada fase terakhir pemerintahannya, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang 
penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan dan evaluasi 
perkebunan sawit.133 Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 
8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta 
Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Jokowi 
pada 19 September 2018.134 Selama dua rezim pemerintahan, kebijakan 
mengenai moratorium nampaknya kurang memuaskan, hal ini ditandai 
dengan tata kelola hutan dan gambut yang masih belum baik. Fakta 
menyebutkan bahwa pemerintah masih memberikan izin kehutanan 
dan perkebunan melalui revisi-revisi areal moratorium dan pelepasan 
kawasan hutan. Revisi areal moratorium sejak tahun 2011 sampai 
2013, mengurangi 5.055.089 hektare. Kemudian pada tahun 2015, area 

132Belau, Y. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik 
Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Jurnal Ilmu Politik, h. 8.

133 Arumningtyas, L. (2020, Juli 24). Akhirnya Inpres Moratorium Perkebunan 
Sawit Terbit. Dipetik Agustus 22, 2020, dari Mongabay: https://www.mongabay.
co.id/2018/09/20/akhirnya-inpres-moratorium-perkebunan-sawit-terbit/ 

134 Ibid, 10.
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moratorium bertambah menjadi 2.353.151 hektare. Tidak konsistenya 
penerapan areal moratorium ini, maka akan terbuka peluang pemberian 
izin baru, baik izin usaha kehutanan atau perkebunan melalui pelepasan 
kawasan hutan.  Kemudian masih banyak terjadi pembakaran hutan 
dan lahan masif dalam pembukaan perkebunan sawit, terutama yang 
terjadi di tiga pulau besar di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan 
dan Papua. Bank Dunia mencatat, bahwa pada tahun 2015 saja 
terdapat seluas 2,6 hektare lahan terbakar pada perkebunan sawit yang 
menyebabkan kerugian mencapai Rp 221 triliun.  

Sebagaimana pemaparan kasus diatas, terlihat bahwa 
pemerintah belum matang dalam mempersiapkan program dan 
regulasinya. Dengan adanya beberapa permasalahan seperti yang 
disebutkan diatas, maka menunjukkan rumusan dalam Pasal 7 UUD 
NRI 1945 masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dibutuhkan 
suatu “grand design” dalam bentuk hukum yang dicita-citakan (ius 
constituendum) untuk Pasal 7 UUD NRI 1945 untuk membuat sistem 
pemerintahan yang kuat, dengan amandemen UUD NRI 1945 kelima. 
Urgensi lain dari amandemen kelima ini adalah mengubah ketentuan 
batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang merupakan 
ketentuan yang erat kaitannya dengan ranah politik. Sebagai 
ketentuan yang erat kaitannya dengan unsur politik, maka membuka 
kemungkinan ketentuan ini untuk dipolitisasi oleh oknum politisi 
yang ingin melanggengkan kekuasaannya (ius constituendum) untuk 
menjadi solusi atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut. 

Keadaan iklim politik di Indonesia baik dari sisi masyarakat 
maupun para politisi yang akan dipilih, keduanya memiliki preferensi 
untuk mengabadikan kekuasaan tokoh-tokoh yang telah dianggap 
berpengalaman dan namanya telah dikenal luas oleh publik tetap. 
Oleh sebab itu, di Indonesia sering terdapat wacana untuk kembali 
mengusung calon-calon yang sebenarnya sudah pernah menjabat, 
seperti wacana untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 
calon Presiden pada tahun 2019. Kembali atau Jusuf Kalla sebagai 
calon wakil presiden pada tahun 2019. Padahal wacana-wacana 
seperti itu sebenarnya bertentangan dengan semangat konstitusi untuk 
membatasi kekuasaan dan rotasi pada elite politik yang memimpin 
negara. Hal tersebut akan berdampak negatif dalam proses regenerasi 
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politik di Indonesia, karena banyaknya politisi senior yang tetap 
berkeinginan untuk mencalonkan diri dalam pencalonan presiden dan 
wakil presiden. Akibatnya politisi-politisi muda dan berbakat akan sulit 
muncul di masyarakat . Jika dibandingkan dengan negara lain, maka 
Amerika Serikat telah terlebih dahulu menetapkan konstitusionalitas 
batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan 
pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagai negara yang pertama 
kali menerapkan sistem presidensial135  dan kerap menjadi rujukan 
bagi negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan serupa, 
Amerika Serikat juga mengatur batasan masa jabatan presiden dalam 
Amandemen 22 sebagai persyaratan calon Presiden.136  Ketentuan dalam 
Section 1 Amandemen XXII Konstitusi Amerika Serikat  merupakan 
ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat, namun 
ketentuan ini juga berlaku sebagai syarat calon presiden (khusus bagi 
seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden).137

Dengan adanya pembatasan kekuasaan Presiden dalam Pasal 7 
ini, hal tersebut akan mengantisipasi perilaku otoriter seorang Presiden 
dalam suatu pemerintahan. Karena berangkat dari tidak adanya 
batasan Presiden di masa lampau maka muncul perilaku otoriter yang 
bisa dilihat dalam pemerintahan masa Orde Baru. Sehingga ketika 
masa jabatan dibatasi hanya untuk satu periode saja, hal itu juga akan 
menutup kemungkinan seorang Presiden untuk haus akan kekuasaan. 

Adapun pengubahan masa jabatan Presiden yang hanya satu 
periode kepemimpinan diharapkan akan memberikan beberapa 
keuntungan, yaitu: 
a. Rencana pembangunan nasional dapat dipersiapkan lebih matang 

dengan harapan akan sesuai dengan apa yang dicitakan
b. Pemerintah dapat mengeksekusi program-programnya dengan 

lebih baik
c. Setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin dan tidak akan 

memikirkan pemilu berikutnya
135 Dewansyah, B., & Zulfikar, M. Y. (2016). Reafirmasi Sistem Pemerintahan 

Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 
1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi. Jurnal Ilmu Hukum, h. 7.

136 Ramadhan, M. I. (2015). Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara 
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, h. 21.

137   Ibid, h. 28. 
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d. Melalui masa jabatan satu periode, dengan harapan akan membuat 
presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek, dan lebih 
fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik untuk rakyat

e. Terbebasnya politik dari pragmatisme
f. Menghemat biaya untuk pemilu
g. Menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden

Adanya amandemen Pasal ini diharapkan dapat menjadikan 
pemerintahan yang efektif yang memungkinkan terlaksananya 
penyelenggaraan Negara yang demokratis, sesuai dengan semangat 
yang dibawa dalam amandemen konstitusi yaitu supremasi konstitusi, 
keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, penguatan sistem 
check and bałances antar lembaga, perlindungan terhadap HAM dan 
pengaturan mendasar di berbagai bidang kehidupan.138 

2. Eksistensi Desa Sebagai Bagian Pemerintahan Di Indonesia

Negara republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut 
asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan 
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian 
Daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan 
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam 
penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa oleh karena 
Indonesia itu suatu eenheidstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai 
daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.139

Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, tidak dapat dilepas pisahkan dengan berbagai keberadaan 
daerah yang lain, baik itu, provinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 Ayat  
(1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dimana, 
keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakikatnya menempatkan 
kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu 
pemerintah pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa 

138 Fatwa, A. (2009). Potret Konstitusi . Jakarta: Kompas, h. 4. 
139 Widjaja, A. W. (2010). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. 

Yogyakarta: Raja Gragindo Persada, h. 1.



104

dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan 
Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan 
dan dipegang oleh pemerintah pusat.140

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan sudah ada dalam 
kesatuan masyarakat adat jauh sebelum terbentuknya NKRI.  Hal 
tersebut menunjukan  adanya asas pengakuan terhadap desa  sebagai 
kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara 
sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan turut andil bagi 
lahirnya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang di 
luar struktur Negara.

Sebelum dan sesudah proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 
hingga sampai pada saat ini, peraturan-peraturan perUndang-Undangan 
yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, 
termasuk pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

a. Masa Sebelum Kemerdekaan 

Pada waktu diciptakan dulu oleh pemerintah Kolonial Belanda 
IGO/IGOB tersebut berfungsi sebagai constatering swt dalam arti 
melegalisasi adat kebiasaan, tata kehidupan sosial maupun pemerintahan 
rakyat (hukum adat). Sehingga apa yang ditetapkan dalam peraturan 
umum tersebut tidak ada hal yang baru, akan tetapi hanya meneruskan 
dan memperkuat adat kebiasaan yang sudah ada. Hukum adat mana 
berasal dan telah hidup berabad-abad lamanya di kalangan suku-suku 
bangsa di Indonesia. Namun, di kondisi saat ini peraturan yang berasal 
dari IGO dan IGO banyak mengandung kontradiksi karena adanya 
bermacam-macam peraturan desa yang berasal dari pemerintah.141 
Inlandsche Gemeente (desa) adalah suatu kesatuan masyarakat yang 
bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak 
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan 
kepada hukum adat dan peraturan perUndang-Undangan Hindia 
Belanda untuk hal-hal tertentu, dan pemerintahanya merupakan bagian 
terbawah dari dari susunan kabupaten atau swapraja. Pemerintah 

140Lubis, S. (2012). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di 
Indonesia. Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM, h. 10.

141 Saparin, S. (1977). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Bogor: 
Ghalia Indonesia, h. 67-68.
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desa yang dipimpin oleh kepala daerah (lurah)een hoofdbestuur. 
Lurah dibantu oleh Perabot desa (Kamituwo, Jogoboyo, Kaum, Ulu-
Ulu, Carik).  Kewenangan yang dimiliki dari pemerintah desa adalah 
Mengurus rumah tangga desa dengan cara melakukan perundingan 
dengan warga desa; Mengurus dan memelihara pekerjaan umum 
desa; Mengurus dan memelihara harta benda milik desa dan yasan 
desa; Melakukan pengawasan terhadap semua hal yang ada di desa; 
Kepala desa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sendiri; 
Memungut pajak dibawah pengawasan dan batas-batas tertentu; 
Menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan 
oleh desa. 

Pada Masa Pendudukan Jepang berdasarkan Pasal 3 Osamu 
Seirei Nomor 1 Tahun 1942 dijadikan bahwa pada masa pendudukan 
militer Jepang tidak mengubah mengenai peraturan pemerintahan desa 
sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh militer 
Jepang. Sehingga IGO dan IGOB masih digunakan, namun terdapat 
beberapa kata yang disesuaikan dengan bahasa Jepang. Seperti 
: penyebutan desa yang diganti dengan “ku”. Selain itu, pada masa 
pendudukan Jepang terdapat pengalih fungsian wewenang pemerintah 
desa yaitu sebagai Pengawas rakyat dalam rangka mobilisasi perang; 
Menanam tanaman yang dikehendaki Jepang (Padi, Tebu dan Jarak) 
dan Masyarakat harus menyetor Padi dan hasil pribumi kepada Jepang. 

b. Masa Masa UU Nomor 22 Tahun 1948 

Di dalam uu tidak diatur mengenai kewenangan apa saja yang 
diberikan kepada pemerintah desa. Selain itu, dalam uu ini juga tidak 
disebutkan macam-macam kewajiban Pemerintah yang diserahkan 
kepada daerah. Namun pemerintah menempatkan desa sebagai daerah 
otonom tingkat III dengan hak otonomi dan hak medebewind. 

c. Masa UU Nomor 1 Tahun 1957 

Kewenangan pemerintah desa tidak diatur dalam Undang-
Undang ini, tetapi di dalam desa dibentuklah desa administratif dalam 
wilayah dibawah kabupaten yang kemudian untuk dijadikan kesatuan 
yang berotonomi. d. Masa UU Nomor 18 Tahun 1965 Kewenangan 
pemerintah desa tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Namun 
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kewenangan desa dinyatakan bahwa desa dapat mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri berdasarkan sejarah dan pertumbuhannya 
yang disesuaikan dengan ikatan kesatuan adat/kebiasaan yang kuat dan 
mendalam dan berakar. 

d. Masa UU Nomor 19 Tahun 1965  

Pemerintah Desapraja berwenang untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan hukum adat sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya dan Penyerahan 
urusan rumah tangga yang diberikan oleh Daerah tingkat I dan Tingkat 
II kepada Desapraja harus disertai dengan alat-alat dan sumber 
keuangan. 

e. Masa UU Nomor 5 Tahun 1974 

Dalam Undang-Undang ini tidak ada pengaturan tentang desa. 
Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 menyebutkan bahwa Peraturan tentang pemerintahan 
desa ditetapkan dengan Undang-Undang. g. Masa UU 5 Tahun 1979 
Kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang ini yaitu 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; penyelenggara dan 
penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan 
ketentraman dan ketertiban; menumbuhkan serta mengembangkan jiwa 
gotong-royong masyarakat dan menetapkan Anggaran Penerimaan 
dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan dan 
dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa 

f. Masa UU Nomor 22 Tahun 1999 

Kewenangan Pemerintah desa berdasarkan pemberlakukan 
Undang-Undang ini adalah sebagai berikut : 1) Kewenangan yang 
sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; 2) Kewenangan yang oleh 
peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan 
oleh Daerah dan Pemerintah; 3) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten; 4) Pemerintah 
desa berwenang untuk menolak pelaksanaan tugas pembantuan 
yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 
sumber daya manusia; 5) Berwenang untuk membina kehidupan dan 
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perekonomian desa; 6) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa 
lewat lembaga adat desa; 7) memelihara ketentraman dan ketertiban 
masyarakat desa; 8) pemerintah desa dapat melakukan perbuatan 
hukum di pengadilan 

g. Masa UU Nomor 32 Tahun 2004 

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang ini memiliki 
kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah sebagai 
berikut : 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 
asal-usul desa. 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. 3) Tugas 
pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 
kabupaten/kota; 4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan 
perundang perundangan diserahkan kepada desa. 5) Pemerintah desa 
berwenang mengajukan rancangan peraturan desa; 6) Berwenang 
menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 
APB Desa. 7) Mempunyai wewenang untuk mengatur, membina 
kehidupan masyarakat dan perekonomian desa; 8) Pemerintah desa 
dapat mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 9) 
Pemerintah Desa berwenang untuk mewakili desanya di dalam dan di 
luar pengadilan 

h. Masa UU Nomor 6 Tahun 2014 

Lebih dari 10 tahun di Indonesia tidak ada Undang-Undang yang 
secara khusus dan tersendiri dalam mengatur tentang keberadaan desa. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan 
semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat 
hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B Ayat  (2) untuk diatur 
dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat  
(7) UUD 1945. Tujuan ditetapkan pengaturan desa dalam Undang-
Undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang 
sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya 
NKRI. Selain itu, dengan Undang-Undang ini memberikan kejelasan 
status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan 
Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa berdasarkan 
Undang-Undang ini adalah : 1) Pemerintah desa menjalankan 
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kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa; 2) Pemerintah desa menyelenggarakan kewenangan 
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3) Pemerintah desa berwenang 
memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa; 4) 
Pemerintah desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa dan 
kepala desa berwenang menetapkan Peraturan Desa; 5) Pemerintah 
desa berwenang melakukan pembina kehidupan, ketentraman dan 
ketertiban masyarakat desa; 6) Pemerintah desa berwenang melakukan 
pengelolaan dan mengembangkan sumber pendapatan desa; 7) 
Berwenang untuk mengelola sebagian dari pelimpahan kekayaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 8) Pemerintah 
desa berwenang untuk mengatur dan menentukan pembangunan desa; 
9) Pemerintah desa berwenang dalam mewakili desa di dalam dan di 
luar pengadilan; 10) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-Undangan.142

Meski Desa tetap menjadi bagian dari subsistem pemerintahan 
kabupaten/kota, tetapi tidak ada teori dan azas yang membenarkan 
penyerahan kewenangan/urusan dari pemerintah kabupaten/kota 
kepada Desa. Di sisi lain, konstitusi juga tidak menetapkan desentralisasi 
kewenangan Desa. Karena itu, kewenangan Desa didasarkan pada asas 
rekognisi dan subsidiaritas, bukan pada asas desentralisasi. Kewenangan 
Desa tidak lagi mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian 
kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan dengan skema pengakuan 
(rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat, 
secara langsung dari Undang-Undang Desa. Berdasarkan skema ini 
ada dua jenis kewenangan Desa yang utama: 

a. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara: mengelola aset 
(sumber daya alam, tanah ulAyat , tanah kas Desa) dalam wilayah 
yurisdiksi Desa, membentuk struktur pemerintahan Desa dengan 
mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat 
dan melestarikan adat dan budaya setempat. 

b. Kewenangan melekat (atributif) mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (Desa): 

142 Angkianata, Y. P., & Al-Uyun, D. (2015). Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa 
di Indonesia. Artikel Universitas Brawijaya, h. 8-12.
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perencanaan pembangunan dan tata ruang Desa, membentuk 
struktur dan organisasi pemerintahan Desa, menyelenggarakan 
pemilihan kepala Desa, membentuk Badan Perwakilan Desa, 
mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, 
mengembangkan BUMDes, dan lain-lain143

Politik hukum atau legal policy pemerintahan desa dari tahun 
ke tahun semakin menunjukkan ke arah pembentukan civil society 
atau meminjam istilah Nurcholis Madjid “masyarakat madani”.Politik 
hukum pemerintahan desa yang dimaksud disini adalah arah kebijakan 
hukum pemerintahan desa secara nasional, yakni garis-garis besar 
kebijaksanaan hukum yang dianut oleh penyelenggara negara dalam 
usaha dan upaya memelihara, memperuntukkan , mengambil manfaat, 
mengatur dan mengurus pemerintahan desa serta masyarakat desa 
sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Hal ini telah nampak 
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang desa sebagai ganti dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 
tentang pemerintahan desa. Dalam PP ini menurut Prof Ateng dan 
Suprin144 telah mempunyai pemikiran tentang pengaturan mengenai 
desa yaitu:
a. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat 

disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta 
pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai 
yang berlaku pada masyarakat setempat,tetapi juga harus tetap 
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif 
masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta 
bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama 
sesame warga desa 

c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa 
dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan 

143 Ermaya, B. S. (2015). Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan 
Pedesaan. Jurnal Litigasi, h. 14-15.

144 Syafrudin, A., & Suprin. (2010). Republika Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan 
Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: Alumni, h. 88-89.
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pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat 
pada masyarakat setempat, tetapi harus diselenggarakan dalam 
perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti 
perkembangan zaman. 

d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus 
mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan 
diagregasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai 
mitra pemerintahan desa. 

e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan 
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 
melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai 
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Secara umum, Ateng Syarifudin berpendapat bahwa politik 
hukum pemerintahan desa yang paling mutakhir adalah sebagai 
berikut: 145

a. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan 
hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan 
mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 
otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat; 

b. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari 
sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada badan 
permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan 
tugas tersebut kepada bupati/walikota. 

c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public 
maupun hukum perdata, memilikii kekayaan, harta benda, dan 
bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. 
Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai 
wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 

145 Satriawan, M. I. (2013). Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia. Jurnal Ilmu 
Hukum, h. 157.
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perjanjian yang saling menguntungkan. 
d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD atau 

sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa 
yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan 
pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran 
pendapatan dan belanja desa, peraturan kepala desa dan keputusan 
desa. 

e. Di desa dibentuk lembaga masyarakat desa lainnya sesuai dengan 
kebutuhan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah 
desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. 

f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, 
bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain 
yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. 

g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa 
mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/ sengketa dari 
para warganya. 

h. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada 
masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan yang 
berada di dalam daerah kabupaten/kota.

3. Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang 
mendasar terlebih mengenai keberadaan lembaga perwakilan rakyat. 
Terdapat dua aspek penting dalam lembaga perwakilan yang berubah 
setelah Indonesia mengalami amandemen UUD 1945. Perubahan 
tersebut ialah mengenai struktur kelembagaannya maupun dari fungsi 
serta kewenangannya.

Terdapat tiga lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia apabila dilihat dari struktur kelembagaan yaitu MPR, 
DPR dan DPD. Jika ketiga lembaga perwakilan tersebut di lihat dari 
fungsinya maka MPR memiliki fungsi yang berbeda dengan DPR 
dan DPD. Sedangkan untuk DPR dan DPD pada hakikatnya memiliki 
fungsi yang hampir sama, hanya saja DPD memiliki fungsi dan peran 
yang sangat terbatas. Oleh karena itu apabila dilihat dari jumlah 
lembaga perwakilan Indonesia maka sistem perwakilan yang dianut 
adalah sistem trikameral (tricameralism) bukanlah sistem bicameral 
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karena ada tiga lembaga perwakilan rakyat. Namun jika melihat hanya 
DPR dan DPD yang secara fungsi hampir sama maka kedua lembaga 
perwakilan ini merupakan bentuk sistem bikameral (bicameralism).

Pada awalnya konstitusi Indonesia justru menganut sistem satu 
kamar (unicameralism) system) meskipun telah ada MPR dan DPR 
dalam struktur ketatanegaraan. Kedua lembaga tersebut tidak dapat 
disebut sebagai dua kamar (bicameralism) karena sebagain besar 
anggota MPR adalah anggota DPR. MPR  yang dipandang sebagai 
penjelmaan seluruh rakyat, pada gilirannya justru  menjadi lembaga 
tertinggi negara yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Struktur 
parlemen Indonesia berubah menjadi bikameral ketika berada di bawah 
Konstitusi RIS Tahun 1949. Dalam Konstitusi RIS, selain DPR yang 
diatur dalam Bab III pasal 98-121 juga ada Senat yang diatur dalam 
Bab II pasal 80-97 yang mewakili daerah-daerah bagian.146

Perkembangan parlemen di Indonesia mulai mengalami 
perubahan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 dengan 
lahirnya lembaga DPD. Pembentukan DPD dimaksudkan dalam rangka 
mereformasi struktur Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang 
terdiri dari DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan 
proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check 
yang memungkin representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif 
dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan 
cermin representasi politik (political representation), sedangkan DPD 
mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional 
representation).147

Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat DPD dilahirkan 
untuk menjembatani kebijakan dan regulasi dari pusat (pemerintah) 
ke daerah serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat 
dan daerah dalam kebijakan nasional. Hadirnya DPD memperlihatkan 
perubahan strategi dari pola representasi kepentingan Daerah melalui 
penempatan Utusan Daerah di MPR kepada pola representasi melalui 
Dewan yang khusus ditugasi Konstitusi untuk memperjuangkan 

146 Asshiddiqie, J. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan 
dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press,h. 159-160.

147 Asshiddiqie, J. (2016). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 
Jakarta: Sinar Grafika,h.139.
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kepentingan Daerah.148 Selain adanya alasan untuk memperkuat 
kesatuan nasional, DPD juga dibentuk untuk memperkuat fungsi cheks 
and balances dalam lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Namun 
pada kenyataannya ide pembentukan DPD tidak sejalan dengan 
hasil akhir rumusan kewenangan DPD pada amandemen UUD 1945, 
yang mengesankan Marwah DPD jatuh tanpa arah. Jika mengkaji 
Kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
UUD 1945 maka akan terlihat bahwa kewenanan DPD sejatinya tidak 
mengikat dan sangat terbatas. Sehingga Hal tersebut berimplikasi pada 
ungkapan bahwa DPD hanya sebagai lembaga pendambing terhadap 
fungsi DPR, dan tujuan untuk menyeimbangkan DPR akan jauh dari 
kenyataan.

Kewenangan terbatas yang dimiliki DPD membuat dirinya 
dalam menjalankan fungsi legislasi menjadi tidak utuh. Karena dalam 
proses pembuatan Undang-Undang (UU) di Indonesia lembaga 
negara yang berperan pada persetujuan Rancangan Undang-Undang 
(RUU)  menjadi UU hanya melibatkan DPR dan Presiden. Sedangkan 
DPD hanya ikut membahas dalam pembicaraan Tingkat I. Hal itu 
menyebabkan DPD tidak mampu menjakankan fungsi legislasi secara 
utuh. Utuhnya fungsi legislasi itu dilihat mulai dari proses pengajuan 
sampai menyetujui sebuah RUU. Ditambah ketika mengkaji Pasal 20 
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk 
undang-undang berada di tangan DPR maka terlihat jelas ketimpangan 
yang terjadi terhadap dua lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Menurut Denny Indrayana meskipun DPD secara jelas hadir 
sebagai lembaga negara, namun keberadaannya hampir sama dengan 
ketiadaannya. DPD ada salah satunya karena legitimasinya yang 
relatif kuat. Para anggotanya dipilih langsung melalui sistem pemilu 
distrik berwakil banyak. Namun, kuatnya legitimasi hasil pemilu 
itu tidak berjalan seiring dengan kewenangannya yang cenderung 
minimalis, terlebih jika dikomparasikan dengan kewenangan DPR.149 
Lemahnya kewenangan DPD  dihadapan DPR menyebabkan cacat dan  
terhambatnya sistem check and balances diantara lembaga tersebut. 
Sehingga keberadaan DPD di samping DPR tidak dapat disebut sebagai 

148Lubis, M. (2011). Serba-Serbi Politik dan Hukum. Jakarta: Sofmedia,h. 121.
149 Indrayana, D. (2008). Mendesain Presiden Yang Efektif. Jakarta: PT Kompas Media,h. 299.
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bikameralisme dalam arti lazim.150

Melihat kondisi DPD dalam bidang legislasi sangat lemah 
maka perlu keberanian untuk memperkuat kedudukannya melalui 
amandemen kelima. Memilih jalan untuk memperkuat jauh lebih 
baik dari pada membubarkannya. Karena pembentukan DPD sebagai 
kamar kedua sejatinya sudah tepat sebagai jalan untuk menjembatani 
kepentingan daerah dan untuk menciptakan check and balances 
dalam lembaga perwakilan. Menurut Giovanni Sartori bahwa sistem 
bikameral yang ideal adalah strong bicameral yaitu apabila kekuatan 
antara dua kamarnya nyaris sama kuat. Penguatan DPD dalam bidang 
legislasi dapat dilakukan dengan cara  memberikan kewenangan yang 
sama dengan DPR dalam pemembuatan UU. DPD tidak hanya terbatas 
memberikan pertimbangan, tetapi juga turut mempunyai hak suara 
untuk menentukan lolos tidaknya Rancangan Undang-Undang (RUU). 
Selanjutnya untuk menegakkan check and balances dalam lembaga 
perwakilan anggota DPD dipilih berdasar keterwakilan daerah, secara 
perseorangan dan bukan anggota partai politik maupun sayap partai 
politik. Sehingga kedua lembaga ini saling mengisi, mengimbangi dan 
menjaga. 

4. Stabilitas Pemilihan Umum Dalam Menjaga Eksistensi Demokrasi 
Dan Toleransi

Sistem pemilihan umum sejak reformasi tidak mengalami 
perubahan dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 “Presiden dan 
Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya 
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali 
masa jabatan”. Adanya batasan pada masa jabatan dinilai efektif untuk 
meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-
praktik oligarki maupun tindakan otoritarianisme penguasa.

Dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia, perubahan pada 
Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak selaras dengan pelaksanaan pemilu yang 
masih dilakukan secara terpisah dalam pemilihan antara eksekutif dan 
legislatif. Tidak adanya pemisahan pemilu dinilai tidak efektif dan 
efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut sistem presidensial, 

150  Huda, N. (2001). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.238.
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selain itu adanya anggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak 
sedikit, maraknya politik uang (money politics), politisasi birokrasi, 
serta pemilihan umum yang diselenggarakan secara terpisah dengan 
jarak yang relatif tidak lama dapat mengakibatkan rendahnya tingkat 
partisipasi publik untuk turut serta dalam pesta demokrasi. 

Gaffar sebagaimana dijabarkan oleh Shubhan memberikan 
parameter tentang sistem pemilu yang ideal, diantaranya: (1) demokrasi 
dalam sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil dan 
jujur serta pemilu yang berkualitas; (2) output pemilu harus berkualitas 
dan kompetitif serta akuntabilitas yang tinggi; (3) derajat keterwakilan 
dengan perimbangan antara pusat dan daerah; (4) peraturan perUndang-
Undangan haruslah tuntas; dan (5) pelaksanaan pemilu bersifat praktis 
dan konkrit.151

Geys menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau 
lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (concurrent elections) 
adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga 
demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis 
pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di 
berbagai tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari 
tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal.152

Pandangan lain menyebutkan bahwa keserentakan pelaksanaan 
pemilu merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem 
politik dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan 
upaya untuk mengatasi berbagai problematika yang ada, yaitu: (1) 
menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme 
yang kuat dan stabil; (2) memfasilitasi munculnya penyederhanaan 
sistem kepartaian, melalui pemberian insentif bagi partai politik 
untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang 
berkelanjutan (Aliansi, Koalisi, Gabungan, dan atau Merger); (3) 
mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif; (4) Menciptakan 
sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat, sekaligus 
biaya murah baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan umum 

151 Subhan. (2006). Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol. 
Jurnal Konstitusi,  h. 43.

152 Haris, S., Subakti, R., & Bakti, I. N. (2014). Pemilu Nasional Serentak 2019. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 15. 
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presiden; (5) Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam 
pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal; (5) 
Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya preferensi dan strategi 
rakyat (pemilih) pada pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional; (6) 
Agar tujuan-tujuan di atas dapat terealisasi secara efektif, maka sistem 
pemilu presiden runoff with a reduced threshold (mayoritas bersyarat) 
merupakan pilihan utama. Adapun persyaratan yang diterapkan adalah; 
pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada putaran pertama, 
jika meraih 45% suara dengan jarak 5 persen dari kandidat kedua, atau 
40% suara dengan jarak 10% suara dari kandidat kedua.153

Berdasarkan pendapat di atas yang selaras dengan pemilu 
presiden dan wakil presiden, sistem dilakukan dengan dua cara, 
yaitu. Pertama, pemilu secara langsung (popularly elected) adalah 
calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden 
terpilih, Sedangkan dalam pemilu tidak langsung (electoral college) 
adalah dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat (DPRD Provinsi 
atau DPRD Kabupaten/ Kota) yang menjadi representasi rakyat dalam 
pemilihan umum presiden dengan perolehan suara 50%. Calon yang 
memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang dalam 
pemilu secara langsung. Sedangkan dalam pemilu tidak langsung. 
Calon yang menempatkan 50% wakilnya yang akan terpilih menjadi 
presiden.154

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 
pengujian Pasal 3 Ayat  (5), Pasal 12 Ayat  (1) dan Ayat  (2), Pasal 14 
Ayat  (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa Pasal 
tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan 
Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa Pasal tersebut 

153 Purwaningsih, W. (2015). Dipetik Agustus 14, 2020, dari Repository UMY: 
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan%20
Akhir%20DESAIN%20PEMILIHAN%20UMUM%20NASIONAL%20
SERENTAK%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20DAN%20POLITIK.
pdf?sequence=1&isAllowed=y h. 51. 

154 Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy’ari, H. (2011). Merancang Sistem Politik 
Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta: Kemitraan 
bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, h. 9. 



117

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah 
dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara 
serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.155

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
IX/2013 tersebut, dapat ditelusuri melalui penyelenggaraan Pilpres 
tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu legislatif, 
dimana dalam pemilu tersebut ditemukan fakta politik bahwa untuk 
mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan 
DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon 
Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar 
(bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat 
sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. 
Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih 
banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka 
panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik 
jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi 
sangat tergantung pada partai-partai politik sehingga dapat mereduksi 
posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut 
sistem pemerintahan presidensial.156

Sistem pemilu serentak menurut Mahkamah Konstitusi 
bertujuan untuk melahirkan presiden dan wakil presiden yang 
berkualitas serta mampu bertanggung jawab terhadap amanah yang 
diberikan. Pemilihan presiden yang diselenggarakan setelah pemilihan 
legislatif atau dikenal dengan pemilu tidak serentak telah keluar dari 
zona konstitusi sebagaimana gagasan pemilu dalam Undang-Undang 
Dasar Pasal 6A Ayat  (2) dan Pasal 22E Ayat  (2) yaitu pemilu serentak 
dan berbasis partai politik.

Selama ini Pemilihan umum presiden yang diselenggarakan 
setelah Pemilihan legislatif menghasilkan koalisi parpol yang rapuh 

155 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden, h. 85-87.

156 Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif 
Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, h. 78.
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(tidak kuat). Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang 
dihasilkan dalam 4 (empat) kali Pemilu pasca reformasi sering 
mengalami pemerintahan yang “terbelah” (divided government). Hal 
ini ditandai oleh beberapa keadaan, antara lain: Mekanisme saling 
mengawasi dan mengimbangi antara DPR dan Presiden kurang 
berjalan dengan baik; Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
kerap menciptakan hubungan kemitraan taktis yang bersifat sesaat 
dengan partai politik, sehingga tidak melahirkan gabungan kerjasama 
antarpartai politik berjangka panjang yang dapat melahirkan 
penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah; Dalam praktik, 
model pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh 
gabungan partai politik tidak selalu membentuk gabungan kerjasama 
yang bersifat permanen dari partai-partai politik di parlemen, sehingga 
tak kunjung mampu mewujudkan penyederhanaan sistem kepartaian 
kita. Malah sistem kepartaian kita semakin terfragmentasi157.

Pemilu serentak merupakan jawaban untuk menghadirkan 
pemerintahan yang efektif dan efisien, selain itu untuk melanggengkan 
koalisi jangka panjang antara partai politik karena koalisi yang dibentuk 
berdasarkan pada visi misi yang sama. Sejalan dengan partai politik 
yang dituntut untuk menyederhanakan sistem partai politik dengan 
multi partai sederhana. 

 Seiring dengan dinamika ketatanegaraan isu mengenai 
penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode turut muncul 
ke permukaan. Ide tersebut seakan-akan mencederai semangat 
reformasi yang berhasil memangkas potensi penyalahgunaan 
kekuasaan bercermin dari periode orde lama dan baru karena adanya 
potensi penyalahgunaan kekuasaan akan menimbulkan otoritarianisme. 
Sehingga atas dasar itu, pemilihan serentak setiap delapan tahun sekali 
dinilai efektif untuk memberikan kesempatan kepada pemangku jabatan 
baik di kalangan eksekutif maupun legislatif untuk menyelesaikan 
program kerja untuk satu kali masa jabatan sehingga pemilu berikutnya 
memberikan peluang bagi lahirnya pemimpin bangsa yang berkualitas 
serta memfasilitasi perkembangan demokrasi. 

Sebagaimana menurut Bill Gelfeld, yang menjelaskan 
dampak jabatan yang jangka panjang dan tidak terbatas berdasarkan 

157 Ibid, h. 79
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studi di beberapa negara menunjukkan bagaimana penyimpangan 
terhadap masa jabatan presiden justru berdampak negatif. Pada enam 
negara pecahan Soviet, yakni Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Rusia, dan Tajikistan. Dapat dilihat dari pendapatan 
Domestik Bruto per kapita menurun dua tahun setelah masa jabatan 
presiden di perpanjangan. Selain itu dalam aspek politik mengalami 
kemunduran setelah empat tahun perpanjangan masa jabatan presiden 
dan aspek kebebasan sipil mengalami kemunduran setelah 5-10 tahun. 
158

5. Menjaga Marwah Perwakilan Daerah Dan Kepentingan Partai 
Politik Dan Sayap Partai Politik

Pembentukan DPD dimaksudkan dalam rangka mereformasi 
struktur Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari 
DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses 
legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang 
memungkin representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif 
dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan 
cermin representasi politik (political representation), sedangkan DPD 
mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional 
representation). Keberadaan DPD sebagai lembaga yang independen 
sangat memungkinkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat 
secara sungguh-sungguh dibandingkan dengan kedudukan DPR yang 
merupakan wakil rakyat yang berasal dari Partai Politik dan sudah 
barang tentu lebih terikat pada kebijakan partai.159

Dengan telah dilakukan perubahan ketiga amandemen UUD 
1945 di dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 9 November 2001 
maka secara praktis sistem parlemen Indonesia telah menerapkan 
sistem bikameral kembali dengan lahirnya DPD sebagai kamar kedua, 
setelah melalui proses perdebatan-perdebatan yang cukup panjang 
maka terbentuklah parlemen dengan dua kamar yang lunak (soft 

158 Prastiwi, J. H. (2019). Penambahan Masa Jabatan Presiden Lebih Sering Berdampak 
Negatif. Dipetik Agustus  24,  2020,  dari https://www.google.com/
amp/s/theconversation.com/amp/penambahan-masa-jabatan-presiden-lebih-
sering-berdampak-negatif-dan-berpotensi-pada-penyalahgunaan-kekuasaan 128234

159 Lubis, A. M., Suhaidi, & Nasution, F. A. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan 
Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (analisis putusan 
Mahkamah Konstitusi No.29/PUU-X/2012). USU Law Journal, h. 163.
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bikameral).160

Salah satu konsekuensi gagasan dua kamar (terdiri dari DPR 
dan DPD), perlu nama bagi badan perwakilan yang mencerminkan 
dua unsur perwakilan tersebut, seperti Congress sebagai nama badan 
perwakilan yang terdiri dari Senate dan House Representatives.161

Nama yang digagaskan untuk badan perwakilan dua kamar di 
Indonesia adalah tetap menggunakan nama Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Sebagai konsekuensi penggunaan MPR sebagai nama 
sistem dua kamar, maka MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan 
jabatan (lingkungan kerja tetep tersendiri) yang memiliki lingkungan 
wewenang sendiri. Wewenang MPR (baru) melekat pada wewenang 
DPR dan DPD, atau seperti dalam UUD Amerika Serikat dan lain-lain 
negara dengan sistem dua kamar, yang ditentukan adalah wewenang 
Congress, Parliament, Staten Generaal yang pelaksanaanya dilakukan 
oleh kamar-kamar perwakilanya.162

Memperhatikan ketentuan-ketentuan baru dalam UUD 1945, 
tidak Nampak perwujudan gagasan sistem dua kamar. Kalau dalam 
UUD asli hanya ada dua badan perwakilan tingkat pusat yang terpisah, 
sekarang malahan menjadi tiga badan perwakilan. 163

Pertama, walaupun ada perubahan, MPR tetap merupakan 
lingkungan jabatan sendiri. MPR memiliki wewenang sendiri (original) 
diluar wewenang DPR dan DPD (lihat antara lain Pasal 3 UUD 1945-
baru). Kedua, sepintas lalu, DPD merupakan lingkungan jabatan yang 
mandiri, dan lingkungan wewenang sendiri. 

Tetapi memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 22D, DPD 
adalah badan komplementer DPR. Hal ini didasarkan pada ketentuan-
ketentuan seperti: DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan 
Undang-Undang. Selanjutnya pada ketentuan lain disebutkan DPD: 
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan 

160  Hidayat, T. (2015). Penerapan Sistem Soft Bikameral dalam Parlemen di Indonesia. 
JOM Fakultas Hukum, h. 5.

161 Manan, B. (2003). DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH- UII 
Press, h. 52. 

162 Ibid, h. 54.
163 Ibid, h. 55-56.
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pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ketiga, DPD bukan badan 
legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan dan membahas 
rancangan Undang-Undang di bidang tertentu saja yang disebut secara 
enumerative dalam UUD. Terhadap hal-hal lain, pembentukan Undang-
Undang hanya ada pada DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, 
rumusan UUD tidak mencerminkan gagasan mengikutsertakan daerah 
dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan pengelolaan negara. 

Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh MPR sesungguhnya 
merupakan kelanjutan dana tau perkembangan dari wewenang MPR 
sebelum perubahan merupakan lembaga penjelmaan rakyat, dan 
bukan lembaga parlemen biasa. Masalahnya adalah pada kedudukan 
MPR yang bukan lagi merupakan lembaga tertinggi, tetapi lembaga 
tinggi yang kedudukanya sejajar dengan lembaga negara lain sebagai 
konsekuensi pembagian kekuasaan secara horizontal menurut UUD. 
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa MPR adalah lembaga (kamar) 
parlemen permanen tersendiri yang kedudukanya sejajar dengan DPR 
dan DPD sebagai bentuk sistem parlemen trikameral, bukan sistem 
parlemen bikameral. MPR merupakan lembaga parlemen mandiri 
walaupun fungsinya sejajar dengan fungsi join session pada sistem 
bikameral.

Sistem parlemen trikameral tidak terdapat pada klasifikasi 
sistem parlemen yang dibuat oleh Arend Lijphart maupun teori-teori 
parlemen yang lain. Jika mengikuti istilah Sekretariat Jenderal MPR, 
sistem ini adalah sistem khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-
negara lain. Namun menurut Jimly Asshidiqie sistem trikameral juga 
pernah ada di Cina sebelum terjadinya perubahan ketatanegaraan 
di Cina. Dengan demikian sistem parlemen trikameral di Indonesia 
adalah pengecualian yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dari 
berbagai perpanduan pendapat dan kepentingan yang mendasarinya.164

6. Memurnikan Mahkamah Agung Sebagai Court Of Justice

Menurut sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), ketentuan 

164 Putranto, G. A. (2018). Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan 
Daerah Dari Kader dan Pengurus Partai Politik. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 
h. 39.
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mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur pada Bab IX. UUD 1945 
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan 
ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah 
adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat  (1) 
UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam 
kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa 
(Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman): 
a. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan 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 oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi. 

b. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 

c. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

d. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim.165

Secara konstitusional lembaga peradilan yang disebut 
Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat  (1) Undang-

165 Handoko, D. (2015). Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Pekanbaru: Hawa dan 
Ahwa, h. 2-3.
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah 
Agung dan lain-lain. Ketentuan ini selanjutnya diimplementasikan ke 
dalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 
terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. 

Ketentuan ini menunjukan bahwa di negara hukum Indonesia 
dijamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan bukan kemauan 
seseorang yang menjadi dasar tindakan penguasa (Government by law, 
not by man). Sifat negara hukum ini mengandung makna bahwa alat-
alat perlengkapan negara hanya dapat bertindak menurut dan terikat 
kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan 
untuk mengadakan peraturan-peraturan itu, atau singkatnya disebut 
dengan Rule of Law.

Keberadaan aturan hukum dalam suatu lembaga yang secara 
struktur mengatur bidang peradilan, dalam hal ini, Mahkamah Agung 
paralel dengan proses mewujudkan keadilan serta meningkatkan 
martabat kemanusiaan, dalam arti melindungi hak asasi. Proses 
pembentukan hukum sebagai manifestasi dari komitmen kebersamaan 
yang demokratis. Dalam proses inilah tegaknya kualitas lembaga 
seperti Mahkamah Agung akan berpengaruh pada kualitas produk 
keputusan hukum yang dihasilkan. 

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan merupakan sub 
sistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuknya 
dan klasifikasinya. Sebagai sebuah sub sistem, maka keberadaannya 
menjadi penting, terlebih sebagai lembaga peradilan dalam negara 
hukum seperti Indonesia, meskipun secara konstitusional negara 
Indonesia, memang tidak menganut prinsip dan asas pemisahan 
kekuasaan, melainkan menganut asas dan prinsip pembagian 
kekuasaan.

Lembaga peradilan sebagai bagian dari sub sistem kekuasan 
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dalam sebuah negara hukum, seyogyanya juga menggunakan prinsip 
dan asas bagaimana menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut 
yang baik dan benar dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan 
jaminan penegakan hukum dan keadilan (good governance). Bahkan 
seharusnya kehadiran kekuasaan yudikatif yang dipersonifikasikan ke 
dalam lembaga peradilan, harus menjadi semangat dan roh perwujudan 
prinsip dan asas good government dan good governance.166

Diselenggarakannya satu cabang kekuasaan oleh dua institusi 
yang berbeda setidaknya akan menimbulkan dua dampak. Di satu sisi, 
kekuasaan tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif, di mana 
antara dua institusi pelaku kekuasaan sama-sama dapat melaksanakan 
tugas dan fungsinya dengan baik tanpa mengalami persinggungan 
kewenangan yang dapat menimbulkan persoalan. Di lain sisi, 
pelaksanaan satu kekuasaan oleh dua atau beberapa institusi potensial 
terjadinya tumpang tindih kewenangan, atau setidak-tidaknya akan 
muncul persinggungan kewenangan yang dapat berujung pada tidak 
efektifnya pelaksanaan kekuasaan dimaksud.

Idealnya, pembagian kewenangan dalam rangka melakukan satu 
kekuasaan kepada dua institusi berbeda mesti diikuti dengan pemberian 
batas demarkasi kewenangan yang jelas. Dimana, kewenangan 
institusi yang satu dibedakan secara pasti dengan kewenangan lembaga 
yang lainnya. Sehubungan dengan itu, pembagian kewenangan 
dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif secara konseptual dapat 
dibelah menjadi dua bagian, yaitu mahkamah sistem hukum (court 
of law) dan mahkamah keadilan (court of justice). Dimana, dengan 
pembelahan seperti itu diyakini akan mampu menghindari terjadinya 
benturan antara kedua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan 
pembelahan semacam itu, institusi pelaku kekuasaan kehakiman 
diidealkan akan fokus pada bidang kewenangannya masing-masing. 
Secara bersamaan, benturan dalam pelaksanaan kewenangan tidak 
akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dihindari sedemikian rupa.

Hanya saja, membaca desain yang ada, UUD 1945 ternyata 
tidak menganut pembelahan kewenangan seperti itu pada saat 

166  Muntaha. (2018). Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: 
Kencana, h. 99-101.
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munculnya ketentuan Pasal 24 Ayat  (2), Pasal 24A Ayat  (1) dan 
Pasal 24C Ayat  (1) UUD 1945. Dalam hal ini, UUD 1945 tidak 
menempatkan dua fungsi kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga 
(MA dan MK) secara terpisah. Padahal, dari sudut pandang teoritik, 
kehadiran Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai mahkamah sistem 
hukum (court of law). Sedangkan Mahkamah Agung tetap dengan 
kedudukannya sebagai mahkamah keadilan (court of justice). 

Dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 24C Ayat  (1) 
dan Ayat  (2) UUD 1945, MK tidak hanya bertindak sebagai court 
of law, melainkan juga court of justice, seperti memutus sengketa/
perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara di lain pihak, Mahkamah 
Agung juga tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai court of 
justice. Sebab, MA juga melakukan judicial review yang merupakan 
ranah court of law terhadap peraturan PerUndang-Undangan 
meski dibatasi untuk peraturan perUndang-Undangan di bawah 
Undang Undang. Di mana berdasarkan Pasal 24A Ayat  (1) UUD 
1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji peraturan 
PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang.167

Jika hendak menempatkan MA dan MK sebagai dua lembaga 
pelaku kekuasaan kehakiman dengan persinggungan kewenangan 
yang sangat tipis, tentunya kewenangan pengujian peraturan 
PerUndang-Undangan sepenuhnya mesti diberikan kepada MK, 
sedangkan penyelesaian sengketa seperti sengketa hasil pemilihan 
umum sebagai bagian dari kerja court of justice sepenuhnya juga 
diserahkan kepada MA. Dengan pembagian kewenangan demikian 
tentunya persinggungan kewenangan yang potensial memunculkan 
masalah dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi.

Pada kenyataannya, “percampuran” kewenangan antara MK 
dan MA telah menimbulkan berbagai persoalan. Pada gilirannya, 
muncullah persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang 
dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. 

167 Isra, S.  “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah 
Konstitusi”. Dipetik  Agustus 28, 2020. Makalah https://www.saldiisra.web.id/
index.php/21-makalah/makalah1/635-titik-singgung-wewenang-mahkamah-agung-
dengan-mahkamah-konstitusi.html 
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MA dan MK mempunyai kewenangan yang berbeda dalam 
judicial review, namun kewenangan tersebut saling bersangkut paut. 
Dalam konsep hierarkis dimaksud, Pasal 7 Ayat  (1) Undang-Undang 
No.12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan 
PerUndang-Undangan terdiri atas168:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 Hal yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa hubungan 
kewenangan MA dan MK dalam pengujian peraturan PerUndang-
Undangan sangat rapat. Di mana, pelaksanaan kewenangan pengujian 
peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pengujian 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal itu merupakan 
konsekuensi dari sistem hierarki peraturan PerUndang-Undangan 
Indonesia. Di mana, norma yang lebih rendah bersumber dan tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang 
lebih tinggi sesuai konsep stufentheorie yang dibangun oleh Hans 
Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky.169

Karena memilikii kewenangan sama dalam menguji peraturan 
PerUndang-Undangan dan hanya berbeda dalam hal jenis peraturan 
yang diuji menyebabkan adanya perbedaan penafsiran antara MA 
dan MK akan sangat mungkin terjadi. apabila terjadi perbedaan 
penafsiran, sebagaimana sistem hierarki peraturan PerUndang-
Undangan yang dianut dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Di mana, MK 
diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, sementara MA diberi kewenangan untuk menguji 
peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap 

168 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 7 Ayat (1).

169 Maruarar, S. (2014). Implementasi Putusan MK dalam Judicial Review. Makalah.
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Undang-Undang. Maka, secara hierarki menempatkan hasil penafsiran  
MK lebih utama dibandingkan dengan hasil penafsiran MA.

Dalam menafsirkan Undang-Undang, perbedaan penafsiran 
anatar MK dan MA sangat mungkin terjadi. Sebab, bagi MK menguji 
Undang-Undang terhadap UUD, sedangkan bagi MA Undang-
Undang adalah indikator untuk menguji peraturan perUndang-
Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 
Apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang semestinya diikuti 
adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, 
penafsiran Mahkamah Konstitusi didasarkan pada konstitusi sebagai 
hukum dasar dalam peraturan perUndang-Undangan. Sejalan dengan 
itu,  validitas penafsiran MK bersumber dari konstitusi. Sementara 
validitas penafsiran MA bersumber dari Undang-Undang itu sendiri. 
dalam menafsirkan suatu Undang-Undang MA tidak dapat memasuki 
ranah konstitusi. Sebab, itu merupakan kewenangan MK. Oleh karena 
itu, MA dalam menilai dan menafsirkan suatu Undang-Undang mesti 
tunduk pada penafsiran yang dilakukan MK. 

Perlu adanya pemberitahuan kepada MA tentang permohonan 
pengujian Undang-Undang serta adanya kewajiban MA untuk 
menghentikan proses pengujian terhadap peraturan PerUndang-
Undangan di bawah Undang-Undang ketika Undang-Undang yang 
menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang diuji oleh MK 
menyiratkan dua hal pokok, yaitu: pertama, kewenangan pengujian 
peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang oleh MA 
tunduk pada sistem hierarki peraturan PerUndang-Undangan. Apabila 
MK sedang menguji suatu Undang-Undang, maka pengujian peraturan 
perUndang-Undangan di bawahnya harus dihentikan. Kedua, MA 
dalam menafsirkan Undang-Undang dalam rangka menguji peraturan 
perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang mesti mengacu pada 
penafsiran yang dilakukan oleh MK dalam menafsirkan suatu Undang-
Undang terhadap UUD 1945.

7. Optimalisasi Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik 
Kehakiman

Reformasi sistem ketatanegaraan hadir setelah runtuhnya rezim 
orde baru dengan dukungan publik. Reformasi membawa dampak 
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yang sangat signifikan dalam menekan potensi penyalahgunaan 
kewenangan (abuse of power) dan otoritarianisme. Bercermin dari 
krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia serta maraknya 
praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme di dalam lingkup 
pemerintahan termasuk lembaga peradilan.

Upaya untuk meminimalisir korupsi peradilan telihat dari 
dibentuknya dua lembaga kekuasaan kehakiman pasca amandemen 
yakni Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Maksud dibentuknya 
Komisi Yudisial  dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah 
agar setiap warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen 
dapat dilibatkan dalam suatu proses pengangkatan, penilaian kerja dan 
kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim agar dapat mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.170

Ide dasar dari pembentukan Komisi Yudisial adalah bahwa 
pengadilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (judicial 
corruption) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai 
nilai-nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang telah 
terjadi secara sistematis sehingga muncul istilah “mafia peradilan”. 
Praktik-praktik tersebut semakin menggejala ketika pengawasan 
internal tidak mampu mengendalikannya dengan semaksimal mungkin. 
Oleh karena itu, Komisi Yudisial kemudian dibentuk dengan semangat 
untuk mengembangkan sistem pengawasan eksternal.171

Selain itu Komisi Yudisial dibentuk sebagai antitesis dan 
sekaligus solusi terhadap kondisi Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang ada di bawahnya pada zaman Orde Baru yang didera 
oleh isu korupsi, kolusi dan nepotisme (mafia peradilan), tidak 
independen, dan tidak profesional.172

Kedudukan komisi yudisial adalah sebagai lembaga negara 
yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komisi yudisial 

170 Thohari, A. (2004). Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta: ELSAM-
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, h. 149.

171 Zaki Ulya, Op.cit, h. 489.
172 Yudisial, K. (2012). Dialetika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: KY 

RI, h. 306.
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mempunyai kewenangan yang signifikan untuk mengubah paradigma 
kekuasaan kehakiman yang selama ini banyak menjual belikan perkara 
atau adanya mafia peradilan. Adanya mafia peradilan tidak lebih karena 
hakim yang dalam kekuasaan tidak bisa menjaga tingkah lakunya 
sebagai pejabat negara dan juga sebagai personal yang bersih.173

Menurut Bambang Waluyo sebagaimana dikutip oleh Hadi 
Herlambang Prabowo, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap 
memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan 
tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang 
berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara 
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), 
dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi 
peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.174

Bahwa dalam Pasal 24B Ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945 
hakim yang dimaksud adalah mencakup seluruh hakim yang sebetulnya 
sudah tidak perlu diperdebatkan mulai dari tingkat pertama, tingkat 
tinggi (banding) dan tingkat kasasi (hakim agung) hingga hakim 
konstitusi yang menjadi pengawasan hakim atau menjaga kehormatan 
perilaku hakim oleh KY sebab, mereka adalah semua hakim yang 
berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh 
MA dan MK. Selanjutnya Agun Gunandjar berpendapat bahwa hakim 
adalah seseorang yang berdasarkan Undang-Undang menjalankan 
proses-proses peradilan yang terbagi ada tingkatan ada tingkat pertama, 
banding dan kasasi serta peradilan pengujian konstitusi yang itu semua 
ditangani oleh hakim.175

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya 
bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan bersifat triadic 
(triadic relation) antara negara (state), pasar (market), dan masyarakat 
madani (civil society), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. 
Demikian pula dalam hubungan antara negara (state) dan warga 
negara (citizens). Hakim juga harus berada di anatar keduanya secara 
seimbang. 176

173 Ni’matul Huda, Op.cit, h. 44.
174 Hadi Herlambang Prabow Op.cit, h. 9 .
175Ibid. h. 12. 
176  Jimly Asshiddiqie, Op.cit,  h. 47.
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Kewenangan komisi yudisial sebagaiman termaktub dalam 
Pasal 24B Ayat  (1) yaitu, (1) mengusulkan pengangkatan hakim 
agung; (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim sebagai bagian dari kewenangan komisi 
yudisial tidak terlepas dari fungsi pengawasan termasuk pengawasan 
terhadap hakim konstitusi. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 005/PUU-IV/2006 kewenangan komisi yudisial sebagai 
pengawas eksternal mahkamah konstitusi dinilai mencederai amanat 
konstitusi atau inkonstitusional. 

Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum 
(legal policy) untuk membangun sistem check and balances di dalam 
struktur kekuasaan kehakiman.Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial 
dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman 
yang independen dan diharapkan berperan penting dalam mewujudkan 
demokrasi dan negara hukum dengan modal dasar sebagai lembaga 
konstitusi (constitutional body).177

Atas dasar membangun kembali sistem check and balances 
maka terdapat penambahan redaksi pada Pasal 24B Ayat  (1) “Komisi 
Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mengajukan tiga orang hakim konstitusi dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sehingga 
implementasi dari sistem check and balances pada kewenangan komisi 
yudisial sebagai pengawas bagi hakim konstitusi dan mengajukan tiga 
orang hakim konstitusi.

Garis politik hukum tentang pembentukan Komisi Yudisial 
menginginkan pengawasan atas perilaku hakim oleh Komisi Yudisial 
mencakup semua hakim yang mempunyai fungsi kehakiman, termasuk 
semua hakim konstitusi. Selain itu juga bahwa, Keberadaan lembaga 
Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung 
sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim 

177  Achmad Edy Subiyanto, Op.cit,  h. 151.
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termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.178

8. Penyempurnaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai 
Penjaga Konstitusi

Setelah Indonesia melakukan amandemen konstitusi sebanyak 
empat kali telah merubah tatanan kehidupan bernegara secara mendasar 
tak terkecuali dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 
yang semakin baik. Salah satu wujud nyata adalah dengan adanya 
kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan (selanjutnya 
disebut judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah 
Agung (MA). Sebelumnya kewenangan ini hanya di miliki oleh 
MA sebagai satu-satunya lembaga dalam kekuasaan yudikatif saat 
itu. Lahirnya MK inilah yang menjadi awal mula judicial review di 
Indonesia melalui dua atap. Melihat Pasal 24A ayat (1), MA hanya 
memiliki kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan 
dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan 
MK dalam Pasal 24C ayat (1) memiliki kewenangan judicial review 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasca lahirnya MK sebagai lembaga kehakiman permohonan 
pengujian Undang-Undang atau judicial review semakin 
meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Domokrasi 
konstitusionalisme di Indonesia dapat dilihat dari mekanisme 
pengujian Undang-Undang.  MK hadir untuk meneguhkan supremasi 
hukum dan kedaulatan rakyat. Karena negara hukum dan kedaulatan 
rakyat merupakan dua sisi dari prinsip konstitusionalisme tersebut. 
Faham konstitusionalisme “bertolak dari pemikiran tentang hak-hak 
konstitusional yang merupakan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, 
yang dapat ditegakkan pemenuhannya melalui pengadilan.”179

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar menurut Jimly, 
didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang 
dianut dalam suatu Negara. Untuk mewujudkan konstitusi sebagai 
hukum tertinggi maka ketentuan ketentuan dasar konstitusional yang 
menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui perundang-

178  Jimly Asshiddiqie, Op.cit,  h. 18.
179 Palguna, I. D. (2013). Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum 

terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara. Jakarta: Sinar Grafika, h. 113.
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undangan di bawah konstitusi.180 Peraturan perundang-undangan 
baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksanaan yang 
dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu 
sendiri.  Konstitusilah sebagai pelindung setiap warga masyarakat dari 
kesewenang-wenangan penguasa. Apabila terjadi pertentangan maka 
dapat memunculkan wacana untuk mengajukan hak menguji (judicial 
review). Dalam doktrin ilmu hukum tata negara, “hak menguji 
dibedakan atas hak menguji formil dan hak menguji materiil.”181

Pengujian peraturan perudang-undangan model dua atap 
di Indonesia ternyata mengalami banyak permasalahan  dari proses 
harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan 
sampai menurut Jimly Ashshidiqie dapat menimbulkan perbedaan 
putusan atau bahkan putusan yang saling bertentangan antara MA 
dan MK.182 Tidak hanya MA dan MK saja yang berwenang dalam 
melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Sebab, dalam 
praktiknya, pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap 
peraturan perundang-perundangan sendiri, atau biasa disebut dengan 
executive review. 

Dengan demikian, lembaga peradilan yang diberikan 
wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan atau judicial 
review  seharusnya cukup satu lembaga peradilan yakni MK dengan 
tolak ukur pengujiannya adalah peraturan perundang-undang yang 
kedudukannya lebih tinggi dari objek yang diuji sampai pada peraturan 
perundang-undangan yang tertingi. Dengan pengujian yang seperti ini 
maka penyelesaiian judicial review akan terpusat dalam satu lembaga 
dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda antara MK dan MA. 
Sekaligus penyelesaian satu atap perkara judicial review ini bertujuan 
untuk menegaskan bahwa MK adalah court of law, dan MA adalah 
court of justice. MA sebagai court of justice mengadili ketidakadilan 
dari subyek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan MK 
sebagai court of law mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan 
itu sendiri. Judicial review itu termasuk ke dalam ranah court of law 

180 Asshiddiqie, J. (2008). Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam 
Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum. Bandung: Refika Aditama, h.189.

181 Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat 
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.227.

182Huda, N. (2013). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Satu Atap Mahkamah 
Konstitusi. Jakarta: Setara Institute, h. 492.
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dikarenakan judicial review itu tidaklah mengadili orang per orang, 
lembaga, organisasi, dan subyek hukum melainkan mengadili sistem 
hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan.

Selanjutnya kewenangan yang perlu ditambah dalam MK 
adalah mengenai pertanyaan konstitusional (constitutional question) 
dan pengaduan konstitusional (constitutional complain). Penambahan 
kewenangan ini bertujuan untuk menyempurnakan kewenangan MK 
sebagai pelindung hak asasi manusia dan penjaga kostitusi. Dalam 
realitanya, sudah cukup banyak keluh kesah atau surat pengaduan dari 
warga masyarakat, baik peorangan maupun kolektif, yang masuk ke 
Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, berbagai persoalan tersebut tidak 
atau belum termasuk pada ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi 
yang ada saat ini.183

Reformasi dan penyempurnaan sistem hukum serta 
konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi 
konstitusional (constitutional democratic state) di Indonesia. 
Langkah-langkah reformasi hukum tidak hanya dimulai dengan 
mereformasi substansi hukum (legal substances), seperti perbaikan 
kualitas perundang-undangan dan peraturan-perturan hukum lainnya, 
namun juga harus diikuti dengan perbaikan institusi kekuasaan 
kehakiman sebagai struktur hukum (legal structures).184 Karena 
sebagus apapun peraturan perundang-undangan tidak akan ada artinya 
ketika institusi kehakimannya buruk. Oleh karena itu salah satu bentuk 
perbaikan institusi kekuasan kehakiman adalah adanya gagasan untuk 
mengadopsi mekanisme constitusional question ke dalam sistem 
peradilan konstitusi. Pengertian constitutional question secara leksikal 
dapat diartikan sebagai persoalan konstitusional atau pertanyaan 
konstitusional. 185 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-
022/PUUIV/2006 menguraikan terjadinya constitutional question 
sebagai berikut: 

“Apabila seorang hakim (di luar hakim konstitusi) 
meragukan konstitusionalitas suatu norma hukum yang 

183 Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). Constitutional Question: Antara Realitas Politik dan Implementasi 
Hukumnya. Jurnal Konstitusi, h. 39.

184 Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Buku Kompas, h. 9.
185 Ibid., h. 32.
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hendak diterapkan dalam suatu kasus kongkret [sic!], 
sehingga sebelum memutus kasus dimaksud hakim yang 
bersangkutan mengajukan permohonan (pertanyaan) 
terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi perihal 
konstitusionalitas norma hukum tadi.”186

Secara global, banyak negara yang telah menerapkan mekanisme 
constitutional question, terutama negara-negara yang menganut 
pengujian konstitusionalitas aturan hukum melalui pengadilan 
konstitusi, seperti Austria, Belgia, Jerman, Italia, Luxemburg, Korea 
Selatan, dan Spanyol187. Constitusional question dapat diartikan sebagai 
suatu mekanisme pengujian konstitusional yang permohonannya 
diajukan oleh hakim dari peradilan umum (ordinary court) manakala 
hakim yang bersangkutan meragukan konstitusionalitas suatu undang-
undang yang akan diterapkan dalam kasus konkret yang sedang 
ditanganinya.188 Dengan adanya pengajuan pertanyaan konstitusional 
(constitutional question), hal ini akan berakibat pada tertundanya 
seluruh proses litigasi di peradilan umum (pending review by ordinary 
court) hingga terbitnya putusan final dan mengikat dari Mahkamah 
Konstitusi.189  

Urgensi penerapan mekanisme constitusional question di 
Indonesia merupakan wujud konkrit dari upaya penghormatan dan 
perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga 
negara. sehingga permasalahan constitusional question memang harus 
di masukkan dalam konstitusi. Selain itu pentingnya constitusional 
question  adalah sebagai salah satu solusi alternatif dalam memulihkan 
citra dan wajah penegakan hukum yang selama ini sudah sudah 
disandra dengan permainan-perminan yang jauh dari keadilan.

Selanjutnya fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai 
pelindung hak asasi manusia dan penjaga konstitusi yang perlu ada 
adalah mengenai (pengaduan konstitusional) constitutional complaint. 

186 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bertanggal 6 Desember 2006
187 Comella, V. F. (2004). The European Model of Constitutional Review of Legislation: Toward 

decentralization. International Journal of Constitutional Law, h.465.
188 Chalid, H. (2016). Urgensi dan Upaya Implementasi Mekanisme Constitutional Question 

melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 
365.

189 Isrok. (2010). Constitutional Question (Menyoal Konstitusionalitas Pasal tentang Pengemis 
KUHP Pasal 504 ayat (1) dan (2). Jurnal Hukum dan Pembangunan, h. 116.
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Pengaduan konstitusional merupakan salah satu bentuk dari upaya 
hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan penuh 
terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Di Indonesia pengaduan konstitusional  memang belum 
dirancang dalam konstitusi. Relitanya terdapat beberapa kasus 
yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah masuk keranah 
pengaduan konstitusional. Salah satunya kasus, yakninya perkara 
nomor 16/PUU-I/2003 yang di ajukan oleh Main bin Rinan dan kawan-
kawan.190 Dalam perkara tersebut terlihat jelas dari pokok permohonan 
yang di ajukan melalui mekanisme judicial review itu memiliki 
muatan constitutional complaint. Permohonan tersebut ditolak oleh 
Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan ketetapan karena hal 
yang di mohonkan merupakan permohonan constitutional complaint 
yang belum ada pengaturannya di Indonesia. Apabila hal ini terjadi 
lagi tentu akan merugikan rakyat Indonesia dan akan menciderai 
HAM karena keadilan tidak bisa didapatkan. Padahal konstitusi harus 
mengandung jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga 
negaranya.

Menurut Mr. J. G. Steenbeek sebagaimana dikutip Sri Soemantri 
mengungkapkan bahwa secara umum konstitusi memuat tiga hal 
pokok, yaitu: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan 
warga negaranya, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara 
yang bersifat fundamental, dan adanya pembaian dan pembatasan 
tugas ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.191 Oleh 
karena itu tujuan dari adanya constitutional complaint ini adalah untuk 
melindungi hak konstitusional warga negara sehingga  agar setiap 
orang atau kelompok tertentu dapat menikmati hidup dengan tenang, 
medapatkan kebebasan dan persamaan kedudukan dalam berpartisipasi 
dalam negara.

9. Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu dilakukan melalui 
beberapa tahapan utama, terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat 

190 Setiawan, H. (2017). Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi. Lex Jurnalica, h. 11.

191 Soematri, S. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, h. 59.
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mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 
Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (fraud), 
kekhilafan (mistake), maupun strategi pemenangan pemilu yang 
tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (non-
fraudulent misconduct).192

Oleh Karena itulah dibentuk aturan sebagai panduan 
penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam pemilu. Berdasarkan 
perUndang-Undangan yang ada, masalah-masalah hukum pemilu di 
Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu (1) 
pelanggaran administrasi pemilu, yaitu pelanggaran yang meliputi tata 
cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di 
luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara 
pemilu;  (2) tindak pidana pemilu, yaitu tidak pidana pelanggaran dan/
atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini;(3) sengketa pemilu, yaitu sengketa 
antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara 
pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota; (4) sengketa tata usaha negara pemilu, yaitu 
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara 
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, 
atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, 
dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; (5) pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika 
penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/ atau janji 
sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu; (6) 
perselisihan hasil pemilu, yaitu perselisihan antara KPU dan peserta 
pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara 
nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.193

192 Gaffar, J. M. (2013). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, h. 77.
193 Bandingkan dengan dengan Santoso, T., Aswanto, & Sardini, N. H. (2006). 

Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014. Jakarta: 
Badan Pelaksana Perludem, h. 6. Menurut Topo Santoso dkk, berdasarkan peraturan 
yang ada, masalah hukum pemilu terdiri atas (1) pelanggaran administrasi pemilu, 
(2) pelanggaran tata cara pemilu, (3) pelanggaran pidana pemilu, (4) sengketa dalam 
penyelenggaraan pemilu, dan (5) perselisihan hasil pemilu.
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Terhadap berbagai masalah hukum di atas, juga diatur 
mekanisme penyelesaiannya. Dimana, setiap masalah hukum yang 
ada memiliki mekanisme sendiri dengan keterlibatan lembaga 
penyelesaian yang berbeda-beda.

Pertama, pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh KPU, 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi 
bisa berbentuk pelanggaran syarat pendidikan atau syarat usia pemilih, 
pelanggaran pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak-
anak di bawah 7 tahun atau larangan berkonvoi lintas daerah.16 Kedua, 
penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan dengan melibatkan 
pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam suatu 
sistem penyelesaian layaknya sistem peradilan pidana.

Ketiga, penyelesaian sengketa. sengketa pemilu yaitu sengketa 
yang terjadi antar peserta pemilu.17 Dimana, sengketa ini diselesaikan 
oleh Bawaslu serta jajarannya. Dalam Pasal 73 Ayat  (4) huruf c 
ditegaskan bahwa Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa 
pemilu. Pada Pemilu tahun 2004, tata cara penyelesaian terhadap 
jenis pelanggaran ini diatur dalam satu Pasal tersendiri, yaitu Pasal 
129 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 pengaturan tentang mekanisme penyelesaian 
sengketa ditiadakan. Kemudian, ketika Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, 
mekanisme penyelesaian sengketa kembali diatur dalam Pasal 258 dan 
Pasal 259, baik sengketa antar peserta maupun antara peserta enggan 
penyelenggara pemilu. Sementara sengketa antara peserta dengan 
penyelenggara merupakan sengketa antara KPU dengan peserta Pemilu 
yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan KPU. Terhadap 
hal itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah memberikan ruang 
khusus, di mana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 ruang tersebut sama sekali tidak disediakan. 

Keempat, sengketa Tata Usaha Negara Pemilu muncul karena 
dua alasan, yaitu :
1) Dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik 

peserta pemilu.
2) Dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya 
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keputusan kpu tentang penetapan daftar calon tetap.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, 
secara limitatif ditentukan bahwa objek yang termasuk dalam sengketa 
tata usaha negara pemilu hanya dua hal dimaksud. Dalam arti, hanya 
keputusan-keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota 
yang berhubungan dengan penetapan partai politik peserta pemilu dan 
penetapan daftar calon tetap yang dapat diajukan sebagai sengketa 
melalui mekanisme gugatan/permohonan penyelesaian sengketa 
tata usaha negara pemilu. Adapun penyelesaiannya dilakukan oleh 
Bawaslu dan PTTUN.

Kelima, perselisihan hasil pemilu antara KPU dan peserta 
pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara 
nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. 
Perselisihan hasil pemilu ini menjadi domain MK untuk menyelesaikan 
berdasarkan mandat konstitusi yang diberikan (Pasal 24C Ayat  [1]) 
Perubahan Ketiga UUD 1945). Perselisihan hasil Pemilu itu sendiri 
adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai 
penetapan perolehan suara hasil Pemilu, dalam artian bahwa jika 
dinilai ada kesalahan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan 
oleh KPU, maka peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan 
kepada Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan antara kewenangan 
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang dimiliki MK 
berdasarkan Pasal 24C Ayat  (1) UUD 1945 dengan kewenangan 
penyelesaian masalah hukum pemilu lainnya yang dimiliki Bawaslu, 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara? Terkait 
hal itu, dapat dijelaskan bahwa dalam penyelesaian perselisihan hasil 
pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota 
DPRD dan kepala daerah, MK sesungguhnya tidak hanya disuguhi 
permohonan penyelesaian sengketa hasil, melainkan juga disertai 
dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan pelanggaran administrasi 
pemilu, pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, bahkan 
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.194 

194 Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum. 
Jurnal Konstitusi, h. 6-7. 



139

10. Penguatan Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu 
Kebangsaan Indonesia Sebagai Identitas Negara

Pada zaman saat ini banyak ketakutan yang muncul terkait dengan 
pengaruh budaya asing ke Indonesia. Ketakutan mulai bermunculan 
apabila budaya tersebut mulai menyebar ke seluruh penjuru Indonesia 
seperti tren saat ini dimana banyak masyarakat bahkan anak muda 
yang cenderung lebih menyukai budaya Barat daripada budaya negara 
sendiri. Banyaknya wisatawan dari manca negara yang datang ke 
Indonesia bisa menjadi salah satu faktor penyebab bergesernya budaya 
timur ke barat-barat. Seperti yang banyak kita lihat saat ini banyak 
dari kalangan anak muda hingga dewasa yang berkiblat pada budaya 
barat. Belum lagi kemajuan teknologi yang pesat, faktor gadget pun 
bisa menjadi salah satu hal yang bisa mengancam bertahanya budaya 
Indonesia yang murni. Dikarenakan beberapa faktor tersebut, maka 
dikhawatirkan seiring dengan perkembangan zaman identitas bangsa 
ini pun juga akan mengalami perubahan. Perubahan yang ditakutkan 
yang pertama karena adanya unsur budaya asing dan yang kedua yaitu 
karena faktor politik. Seperti yang diketahui bahwa terdapat empat 
identitas nasional bangsa Indonesia yang pertama yaitu  Bendera, 
Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang merupakan 
bagian dari sejarah Indonesia dikhawatirkan akan diubah dikarenakan 
dua faktor yang disebutkan diatas. Kekhawatiran itu juga bermula 
dari adanya realitas historis antara lain tentang kepunahan bahasa 
yang dikemukakan beberapa peneliti yang mengatakan bahwa bahasa 
seperti manusia yang dapat mengalami situasi bertahan, terancam 
punah, atau punah. salah satu contoh bahasa yang mengalami kondisi 
terancam punah apabila bahasa tersebut tidak diajarkan kepada 
anak-anak sebagai generasi penerus sehingga anak-anak pasif dalam 
menggunakan bahasanya dan beralih menggunakan bahasa lain.

Melihat dari isu tentang kepunahan bahasa, beberapa data 
menyebutkan bahwa hanya akan ada 600 bahasa dari 6000 lainnya 
di dunia ini yang aman dari kepunahan. Dari beberapa perhitungan, 
pada akhir abad 21 dunia hanya akan didominasi oleh sejumlah kecil 
bahasa-bahasa mayor. Kepunahan bahasa menyediakan akun yang 
menstimulus dan mudah diakses dari krisis ini, penuh dengan fakta-
fakta dan angka-angka yang bermanfaat dan menggugah pikiran tentang 
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fenomena seperti kehancuran skala besar lingkungan.195 Berangkat dari 
kekhawatiran tersebut maka Bendera, Lambang Negara, Serta Lagu 
Kebangsaan pun kemungkinan memiliki potensi yang sama besarnya 
dengan kepunahan bahasa. Tentu saja bangsa Indonesia juga tidak mau 
kehilangan jati diri ke-Indonesiaannya seperti halnya Singapura yang 
telah kehilangan jati diri keMelayuannya akibat fungsi dan kedudukan 
bahasa Melayu yang telah digeser oleh bahasa Inggris.196 

Demi terjaganya orisinalitas isentitas bangsa Indonesia, maka 
dilakukan penambahan frasa di dalam Pasal 37 Ayat  (5)BAB XVI 
tentang Perubahan Undang-Undang Dasar dalam wacana amandemen 
kelima ini. Penambahan frasa ini mengacu pada BAB XV tentang 
Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 
dimana bab tersebut terdiri dari lima Pasal yaitu :
a. Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945, “Bendera Negara Indonesia ialah 

sang merah Putih”
b. Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, “Bahasa Negara ialah Bahasa 

Indonesia”
c. Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945, “Lambang Negara ialah Garuda 

Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”
d. Pasal 36B UUD NRI Tahun 1945, “Lagu Kebangsaan ialah 

Indonesia Raya”
e. Pasal 36C UUD NRI Tahun 1945, “Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 
diatur dengan Undang-Undang”

Mengacu pada bab tersebut, penambahan frasa dalam Pasal 
37 Ayat  (5)ini maka mengandung substansi sesuai pada BAB XV 
UUD NRI 1945. Dilakukan penambahan frasa Bendera, Bahasa, Dan 
Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 37 Ayat  (5)
setelah kata negara kesatuan Seperti berikut :

195 Lubis, T. (2020). Revitalisasi Tradisi Lisan Melayu dalam Mempertahankan Eksistensi 
Kebahasaan : Pendekatan Antropolinguistik. Seminar Nasional Bahasa dan Sepeda 
Bangsa, (hal. 1). Medan.

196 Suwondo, T. (2018). Implementasi UU No. 24/2009 Tentang Bahasa Antara 
Realitas Dan Harapan. Jawa Tengah: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, h. 2.
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Pasal 37

(5) Mengenai bentuk Negara Kesatuan, Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Republik Indonesia tidak 
dapat dilakukan perubahan.

Meletakkan klausul Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara 
serta Lagu Kebangsaan Republik Indonesia sebagai klausul yang tidak 
dapat dilakukan perubahan layaknya bentuk negara kesatuan, maka 
diharapkan identitas negara akan terjaga dari unsur pengaruh budaya 
asing maupun kepentingan politik semata. Dilakukan penambahan 
klausul tersebut senada dengan makna dari identitas nasional suatu 
bangsa yang merupakan keseluruhan atau totalitas dari kepribadian 
individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut197 
dan selaras dengan pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak 
dapat dipisahkan dengan pengertian peoples character, national 
character atau national identity. Dimana dalam hal ini Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan merupakan 
national identity yang harus dijaga keorisinalitasan.

Melihat pada teori politik identitas, yang merupakan tindakan 
politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-
anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau 
karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau 
keagamaan.198 Mempertimbangkan hal tersebut maka penambahan 
klausul ini juga diharapkan nantinya identitas suatu bangsa tidak 
dapat dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan 
untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang dengan ras, etnisitas, 
agama, maupun elemen perekat lain yang sama.

Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 
Mengandung makna dan nilai sejarah yang harus dipertahankan. 
Lambang Negara misalnya, simbol-simbol dalam Perisai Pancasila 
dalam lambing Negara secara semiotika hukum merupakan perpaduan 
ide dari usulan anggota Panitia Lambang Negara RIS. Simbol Sila 
Kesatu sumbangan ide dari Moh Natsir, simbol Sila Kedua ide dari 
Sultan Hamid II dan sketsa gambar perisai dan garis khatulistiwa 

197 I Wayan Latra, Op.cit, h. 8.
198 Bagir, Op.cit, h. 18.
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adalah usulan Sultan Hamid II, simbol Sila Ketiga sumbangan ide dari 
Purbatjaraka, simbol Sila Keempat sumbangan ide dari Mohammad 
Yamin, simbol Sila Kelima sumbangan ide dari Ki Hajar Dewantoro. 
Perlu untuk mempertahankan nilai nilai sejarah tersebut. Karena 
peranan dari tokoh-tokoh tersebut juga Indonesia bisa berkembang 
hingga sekarang.199 Untuk itu perlu adanya amandemen kelima UUD 
1945 untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut.

199 Turiman. (2014). Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik 
Indonesia . Jurnal Hukum dan Pembangunan, h. 365.
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BAB V 
KESIMPULAN

 Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti itulah bunyi 
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut mempunyai arti bahwa dalam 
segala aspek kehidupan di masyarakat, pemerintahan, dan ketatanegaraan 
senantiasa harus berdasarkan atas hukum. Demi mewujudkan negara 
hukum (rechtsstaat), untuk itu diperlukan perangkat hukum yang 
digunakan sebagai alat untuk mengatur keadilan dan keseimbangan dalam 
segala aspek kehidupan dan penghidupan rakyat melalui yang diwujudkan 
dengan adanya UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 atau yang bisa disebut 
dengan konstitusi memang merupakan awal atau tonggak terbentuknya 
suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh 
kerenanya, konstitusi berada pada posisi yang strategis dan penting 
dalam kehidupan ketatanegaraan sebuah negara. Konstitusilah yang 
akan memberikan arahan kepada generasi muda penerus bangsa dalam 
menjalankan suatu negara menuju tujuannya.

 Konstitusi merupakan media untuk mewujudkan kehidupan yang 
demokratis bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam artian bahwa 
negaralah yang memilih demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya. 
Konstitusi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi 
negara sehingga akan melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang 
demokratis pula. Maka masyarakat sebagai pemegang kedaulatan perlu 
mengawal jalanya kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-
prinsip demokrasi. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai demokrasi yang telah 
diperjuangkan tidak disalahgunakan. Maka partisipasi masyarakat dalam 
memberikan aspirasi perlu ditetapkan dalam konstitusi dalam proses 
kehidupan bernegara.

 Namun seiring berkembangnya zaman, beberapa muatan UUD 
NRI 1945 sendiri mulai tidak relevan dengan keadaan saat ini. Hal tersebut 
ditandai dengan munculnya beberapa permasalahan di Indonesia. Mulai 
dari kurang efektifnya sistem perintahan di Indonesia, besarnya dominasi 
legistatif (legilative heavy), lamanya penyelesaian permasalahan sengketa 
pemilu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu diadakanya amandemen 
kelima agar muatan dari konstitusi itu sendiri dapat mengikuti fleksibel 



144

mengikuti perkembangan zaman. Adanya amandemen kelima ini sebagai 
bentuk pengawalan terhadap konstitusi sebagai aturan pokok bernegara 
(staatsgrundgesetz) agar tidak dijadikan sebagai wahana bagi para pihak 
yang ingin berkuasa. Berdasarkan Rancangan Amandemen Kelima UUD 
NRI 1945, terdapat beberapa hal yang perlu ditata kembali dalam sistem 
ketatanegaraan di Indonesia, yaitu:
1. Diperlukan adanya perubahan masa jabatan presiden agar sistem 

ketatanegaraan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat 
mewujudkan sistem presidensial yang kuat di Indonesia.

2. Pengaturan tentang kewenangan yang dimiliki pemerintah desa terus 
mengalami perubahan. Setiap undang-undang yang baru tentang 
pengaturan desa diberlakukan, biasanya diikuti dengan perubahan 
kewenangan pemerintah desa. Alasan adanya perubahan terhadap 
kewenangan pemerintah desa disebabkan karena kondisi nasional dan 
iklim politik yang berbeda-beda pada masa itu. Adapun hal lain yang 
melatarbelakangi adanya perubahan adalah adanya keinginan dari 
pemerintah untuk merekonstruksi kewenangan terkait pemerintah desa 
yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

3. Keberadaan DPD sebagi lembaga legislatif belum mencerminkan 
sistem bikameral yang selama ini didambakan oleh negara Indonesia. 
Hal ini terlihat dari minimalisnya kewenangan DPD yang tidak 
seimbang dengan DPR.  Fungsi legislasi yang dimiliki DPD tidak utuh, 
DPD hanya sebagai pendamping DPR dan tidak mampu menciptakan 
cheks and balances dalam lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena 
itu penguatan fungsi legislasi DPD memang sangat diperlukan. 
Mendiamkannya berarti rela membuat lembaga perwakilan Indonesia 
menjadi cacat. Dengan penguatan tersebut diharapkan DPD mampu 
menjembatani kebijakan dan regulasi dari pusat (pemerintah) ke 
daerah serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan 
daerah dalam kebijakan nasional.

4. Pemilihan umum serentak setiap delapan tahun sekali dalam rangka 
penyederhanaan sistem kepartaian yang sejalan dengan agenda koalisi 
jangka panjang berdasarkan visi dan misi yang sama antara partai 
politik dengan calon presiden dan wakil presiden serta menguatkan 
sistem presidensial. Selain itu dengan pemilihan serentak setiap 
delapan tahun sekali, efektivitas proses pemilu dapat berjalan.
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5. Independen artinya kemandirian, tidak membawa kepentingan selain 
esensi dirinya sendiri. DPD adalah sebuah lembaga negara yang 
mewakili daerah, sehingga kepentingan yang diambil ialah kepentingan 
daerah. Melepaskan DPD dari anatris anatsirParpol termasuk sayap 
Parpol sangat membantu dalam pemurnian aspirasi para dewan yang 
mewakili daerahnya.

6. Diselenggarakannya satu cabang kekuasaan oleh dua institusi yang 
berbeda setidaknya akan menimbulkan banyak dampak. Alangkah 
lebih baiknya apabila pembagian kewenangan dalam melakukan satu 
kekuasaan kepada dua institusi berbeda harus diikuti dengan pemberian 
batas demarkasi kewenangan yang jelas, yang mana kewenangan 
institusi yang satu dengan yang lainnya dibedakan secara pasti. Oleh 
karenanya pembagian kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan 
yudikatif secara konseptual dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu 
mahkamah sistem hukum (court of law) dan mahkamah keadilan 
(court of justice).

7. Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (legal 
policy) untuk membangun sistem check and balances didalam struktur 
kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan tiga orang hakim 
konsitusi serta sebagai lembaga pengawas terhadap kode etik hakim 
yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim.

8. Keberadaan MK sebagai penjaga konstitusi perlu disempurnakan 
kewenangannya. Gagasan untuk menyatuan uji materi peraturan 
perundang-undangan (judicial review ) di Mahkamah Konstitusi 
merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk melakukan 
harmonisasi antar peraturan perundang-undangan serta mewujudkan 
supremasi konstitusi. Mengingat mekanisme judicial review melalui 
dua atap dinilai tidak ideal yang akan menimbulkan problem hukum, 
baik dari perbedaan penafsiran serta akan menimbulkan kerancauan 
kedudukan antara MK dan MA. Selain masalah judicial review 
kewenangan yang harus ada di MK adalah mengenai constitutional 
question dan constitutional complaint. Urgensi penerapan mekanisme 
constitusional question dan constitutional complaint di Indonesia 
merupakan wujud konkrit dari upaya penghormatan dan perlindungan 
maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, selain itu 
constitutional question adalah sebagai salah satu solusi alternatif untuk 
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memulihkan citra dan wajah penegakan hukum yang selama ini sudah 
tercabik-cabik oleh ketidakadilan.

9. Mahkamah Demokrasi ialah lembaga kehakiman baru yang khusus 
menangani sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. 
Pemilihan Kepala Daerah yang beragam bentuknya akan menjadi 
kewenangan lembaga ini untuk diselesaikan. Tugasnya yang 
mengambil dari wewenang MK sebelumnya dimaksudkan untuk 
memfokuskan Mahkamah Demokrasi untuk mewujudkan demokrasi 
yang menyentuh hati masyarakat.

10. Perlu adanya penguatan indentitas negara antara lain bendera, bahasa, 
lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai klausul yang tidak 
dapat dirubah agar orisinalitas identitas bangsa sebagai bagian dari 
sejarah dapat terjaga dari pengaruh budaya asing dan kepentingan 
politik.
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RANCANGAN PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena 
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan 
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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BAB I: BENTUK DAN KEDAULATAN

UUD NRI 

1945

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk 

Republik.  

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. ***)  

(3) (Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk 

Republik.  

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. ***)  

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II: MAJELIS PERMUSYARAWATAN RAKYAT

UUD NRI 

1945

BAB II

MAJELIS PERMUSYARAWATAN RAKYAT

Pasal 2

(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. ****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya 
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BAB III: KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

UUD NRI 

1945

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)  

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang 

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya 

sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu 

secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***) 

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

diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat. ***)  

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)  

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

2 
 

sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 

dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)  

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.***/****)  

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB II

MAJELIS PERMUSYARAWATAN RAKYAT

Pasal 2

(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. ****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang paling sedikit 

sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 

dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)  

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.***/****)  

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****) 



165
3 

 

BAB III: KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

UUD NRI 

1945

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)  

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang 

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya 

sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu 

secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***) 

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

diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat. ***)  

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)  

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 



166
5 

 

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan 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. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam 

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat. ***) 

(3) 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-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan 

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari 

setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 

oleh Mahkamah Konstitusi. ***) 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
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mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah 

suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh 

persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 

setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden. ***)  

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh 

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 

dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang 

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden. ****) 

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, 

hanya untuk satu kali masa jabatan.*)  

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) 

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Majelis Permusyarawatan Rakyat hanya dengan terlebih 

dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah 
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Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan 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. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam 

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat. ***) 

(3) 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-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan 

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari 

setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 

oleh Mahkamah Konstitusi. ***) 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
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dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas 

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih pertama dan 

kedua suara dalam terbanyak pemilihan umum sebelumnya, 

sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama dan kepercayaan, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis 

Permusyarawatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 

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 
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menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada 

Majelis Permusyarawatan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyarawatan Rakyat wajib menyelenggarakan 

sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat 

tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus 

diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan 

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 Permusyarawatan 

Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat. ***) 

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia 

digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 

jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 

selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh 

Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 
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dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas 

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih pertama dan 

kedua suara dalam terbanyak pemilihan umum sebelumnya, 

sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama dan kepercayaan, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis 

Permusyarawatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 

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 
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memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 

yang diatur dengan undang-undang. *) 

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang 

selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)  

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
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Bangsa”. *) 

(2) Jika Majelis Permusyarawatan Rakyat atau Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, 

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, 

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan 

Majelis Permusyarawatan Rakyat dengan disaksikan oleh 

Pimpinan Mahkamah Agung. *) 

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya 

yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 



171
9 

 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 

yang diatur dengan undang-undang. *) 

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang 

selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)  

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
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Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama delapan 

tahun dalam satu periode, dan sesudahnya tidak dapat dipilih 

kembali. *****) 

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) 

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Majelis Permusyarawatan 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 pengkhianatan 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. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam 

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 
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Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang 

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya 

sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu 

secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***) 

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

diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat. ***)  

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)  

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah 

suara dalam pemilihan umum dengan paling sedikit dua 

puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih 

dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden. ***)  

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh 

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 

dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang 

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden. ****) 

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)
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Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama delapan 

tahun dalam satu periode, dan sesudahnya tidak dapat dipilih 

kembali. *****) 

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) 

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Majelis Permusyarawatan 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 pengkhianatan 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. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam 

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 
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Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan 

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan 

Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat. ***) 

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia 

digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 

jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 

selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh 

Presiden. ***)

(3) 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, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih pertama dan 

kedua suara dalam terbanyak pemilihan umum sebelumnya, 

sampai berakhir masa jabatannya. ****)

 

12 
 

Rakyat. ***) 

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan 

dukungan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang 

dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat. ***) 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan 

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari 

setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 

oleh Mahkamah Konstitusi. ***) 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada 

Majelis Permusyarawatan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyarawatan Rakyat wajib menyelenggarakan 

sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat 

tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus 

diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan 

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 
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Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan 

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyarawatan 

Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat. ***) 

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia 

digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 

jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 

selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh 

Presiden. ***)

(3) 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, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih pertama dan 

kedua suara dalam terbanyak pemilihan umum sebelumnya, 

sampai berakhir masa jabatannya. ****)
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Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya 

yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)
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Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama dan kepercayaan, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis 

Permusyarawatan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 

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”. *) 

(2) Jika Majelis Permusyarawatan Rakyat atau Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, 

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, 

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan 

Majelis Permusyarawatan Rakyat dengan disaksikan oleh 

Pimpinan Mahkamah Agung. *) 

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 
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Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya 

yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

*)
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Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 

negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI: PEMERINTAHAN DAERAH

UUD NRI 

1945

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

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. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. **)

16 
 

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 

yang diatur dengan undang-undang. *) 

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang 

selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV: DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 

Dihapus. ****) 

BAB V: KEMENTRIAN NEGARA

UUD NRI 

1945

BAB V

KEMENTRIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 

negara diatur dalam undang-undang.***)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB V

KEMENTRIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 



179
17 

 

Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 

negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI: PEMERINTAHAN DAERAH

UUD NRI 

1945

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

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. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. **)



180
19 

 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) 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. **) 

(2) 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. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

18 
 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) 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. **) 

(2) 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. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang.**) 

(2) Negara mengakui dan menghormati 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.**)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

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. **)
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(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) 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. **) 

(2) 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. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
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Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat 

persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu.*)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 

tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 

disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 

undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan.**)

(2) Dalam melaksanakan 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.**) 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitas.**) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan 

Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur 

dalam undang-undang.**)

20 
 

istimewa yang diatur dengan undang-undang.**) 

(2) Negara mengakui dan menghormati 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.**)

BAB VIA: PEMERINTAHAN DESA

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VIA*****)

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 18C

(1) Negara Indonesia mengakui Desa sebagai bagian dalam 

penyelenggaran pemerintahan.

(2) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara demokratis.

(3) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

diatur dalam undang-undang.

BAB VII: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UUD NRI 

1945

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui 

pemilihan umum.**)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-

undang.**)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 

dalam setahun**)
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Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat 

persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu.*)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 

tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 

disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 

undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan.**)

(2) Dalam melaksanakan 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.**) 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitas.**) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan 

Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur 

dalam undang-undang.**)
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(4) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang paling sedikit sekali 

dalam setahun. **/*****)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat 

persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu.*)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 

tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 

disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 

undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan.**)

(2) Dalam melaksanakan 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.**) 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitas.**) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan 
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Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 

rancangan undang-undang.*) 

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden 

berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan 

pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-

undang diatur dengan undang-undang. **) 

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang.**) 

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui 

pemilihan umum.**)

(2) Dewan Perwakilan Rakyat memegang jabatan selama 

delapan tahun dalam satu periode, dan sesudahnya tidak 

dapat dipilih kembali.*****)  

(3) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-

undang.**/*****)
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(4) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang paling sedikit sekali 

dalam setahun. **/*****)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat 

persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu.*)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 

tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 

disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 

undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan.**)

(2) Dalam melaksanakan 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.**) 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitas.**) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan 
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(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan 

Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali 

dalam setahun.***) 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur 

dengan undang-undang.***)  

Pasal 22D

(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.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta 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, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, 
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Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur 

dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 

rancangan undang-undang.*) 

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden 

berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan 

pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-

undang diatur dengan undang-undang. **) 

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang.**)

BAB VIIA: DEWAN PERWAKILAN DAERAH

UUD NRI 

1945

BAB VIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap 

provinsi melalui pemilihan umum.***) 
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(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan 

Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali 

dalam setahun.***) 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur 

dengan undang-undang.***)  

Pasal 22D

(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.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta 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, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, 
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penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta 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) Jika rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan 

agama tidak mendapatkan persetujuan bersama maka 

rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi 

dalam persidangan dewan perwakilan rakyat masa 

itu.*****)

(4) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan 

agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***/*****)

(5) Dalam membahas rancangan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, pajak, pendidikan, dan agama setiap anggota dewan 

perwakilan daerah mempunyai hak mengajukan usul dan 
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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.***)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(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 

Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang paling sedikit sekali 

dalam setahun.***) 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur 

dengan undang-undang.***)  

Pasal 22D

(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.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah membahas bersama rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 
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penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta 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) Jika rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan 

agama tidak mendapatkan persetujuan bersama maka 

rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi 

dalam persidangan dewan perwakilan rakyat masa 

itu.*****)

(4) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan 

agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***/*****)

(5) Dalam membahas rancangan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, pajak, pendidikan, dan agama setiap anggota dewan 

perwakilan daerah mempunyai hak mengajukan usul dan 
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap delapan tahun sekali. 

*****) 

(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 calom perseorangan dari 

daerahnya yang bukan anggota partai politik dan sayap 

partai politik. *****)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri 

***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan undang-undang ***)

BAB VIII: HAL KEUANGAN

UUD NRI 

1945

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud 

dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun 
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pendapat serta hak imunitas. *****) 

(6) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan 

dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur 

dalam undang-undang.***/*****)

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang dewan perwakilan daerah 

diatur dalam undang-undang.*****) 

BAB VIIB: PEMILIHAN UMUM

UUD NRI 

1945

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***) 

(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 

***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan undang-undang ***)
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap delapan tahun sekali. 

*****) 

(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 calom perseorangan dari 

daerahnya yang bukan anggota partai politik dan sayap 

partai politik. *****)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri 

***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan undang-undang ***)

BAB VIII: HAL KEUANGAN

UUD NRI 

1945

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud 

dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun 
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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. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

Negara diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 

***) 

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-

undang. ***) 

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan 

undang-undang. ***)
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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. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

Negara diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 

***) 

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-

undang. ***) 

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan 

undang-undang. ***)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud 
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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. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

Negara diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 

***) 

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-

undang. ***) 

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan 

undang-undang. ***)
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VIIIA***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksa 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.***)

Pasal 23F

(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.***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota 

negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa 

Keuangan diatur dengan undang-undang.***)
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BAB VIIIA: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UUD NRI 

1945

BAB VIIIA***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksa 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.***)

Pasal 23F

(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.***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota 

negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa 

Keuangan diatur dengan undang-undang.***)
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB VIIIA***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksa 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.***)

Pasal 23F

(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.***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota 

negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa 

Keuangan diatur dengan undang-undang.***)



196
35 

 

Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 

dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

(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 pengalaman 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, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang dan peraturan pemerintah 

pengganti 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, 
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BAB IX: KEKUASAAN KEHAKIMAN

UUD NRI 

1945

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. ***)

(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 oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undangundang terhadap undang-undang, dan mempunyai 

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian 

yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di 

bidang hukum ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden. ***) 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan 

oleh hakim agung. ***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 
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Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 

dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

(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 pengalaman 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, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang dan peraturan pemerintah 

pengganti 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, 
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diatur dalam Undang-Undang Dasar dan wewenang lainnya 

yang diberikan oleh undang-undang.*****) 

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian 

yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di 

bidang hukum ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden. ***) 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan 

oleh hakim agung. ***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 

Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 

dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengajukan 

tiga orang hakim konstitusi dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*****) 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman 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, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
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tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang 

oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari 

dan oleh hakim konstitusi. ***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki intgeritas dan kepribadian 

yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai 

konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 

sebagai pejabat negara. ***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum 

acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai 

hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. ***)

(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 oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menyelesaikan sengketa lembaga negara yang tidak 
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diatur dalam Undang-Undang Dasar dan wewenang lainnya 

yang diberikan oleh undang-undang.*****) 

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian 

yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di 

bidang hukum ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden. ***) 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan 

oleh hakim agung. ***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 

Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 

dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengajukan 

tiga orang hakim konstitusi dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*****) 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman 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, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 

diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
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pemilihan kepala daerah. 

(2) Hakim Demokrasi harus memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, jujur, yang menguasai 

persoalan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah 

serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. 

(3) Mahkamah Demokrasi mempunyai sembilan orang anggota 

hakim demokrasi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 

persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 

demokrasi oleh Presiden. 

(4) Ketuan dan Wakil Ketua Mahkamah Demokrasi dipilih dari 

dan oleh hakim demokrasi. 

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai 

hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA: WILAYAH NEGARA

UUD NRI 

1945

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas 

dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)  

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 
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menguji peraturan perundang-undangan, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik.*****)

(2) Mahkamah Konstitusi berwenang memutus persoalan 

konstitusional yang diajukan oleh hakim dalam naungan 

Mahkamah Agung yang sedang menangani perkara apabila 

terdapat keraguan terhadap konstitusionalitas suatu undang-

undang serta memutus pengaduan pelanggaran hak 

konstitusional warga Negara.*****) 

(3) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar. ***/*****)

(4) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota 

hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang 

diajukan masing-masing tiga orang oleh Komisi Yudisial, 

tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang 

oleh Presiden. *****)

(5) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari 

dan oleh hakim konstitusi. ***/*****)

(6) Hakim konstitusi harus memiliki intgeritas dan kepribadian 

yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai 

konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 

sebagai pejabat negara. ***/*****)

(7) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum 

acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi 

diatur dengan undang-undang. ***/*****)

Pasal 24D*****)

(1) Mahkamah Demokrasi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk 

menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum dan 
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pemilihan kepala daerah. 

(2) Hakim Demokrasi harus memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, jujur, yang menguasai 

persoalan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah 

serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. 

(3) Mahkamah Demokrasi mempunyai sembilan orang anggota 

hakim demokrasi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 

persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 

demokrasi oleh Presiden. 

(4) Ketuan dan Wakil Ketua Mahkamah Demokrasi dipilih dari 

dan oleh hakim demokrasi. 

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai 

hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA: WILAYAH NEGARA

UUD NRI 

1945

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas 

dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)  

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 
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UUD NRI 

1945

Pasal 26

(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.** ) 

Pasal 27

(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 pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

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

upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undangundang. 

BAB XA: HAK ASASI MANUSIA

UUD NRI 

1945

BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B
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kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas 

dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)  

BAB X: WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

UUD NRI 

1945

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)

Pasal 26

(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.** ) 

Pasal 27

(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 pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

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

upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undangundang.

Perubahan 

Kelima 

 BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)



203
41 

 

UUD NRI 

1945

Pasal 26

(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.** ) 

Pasal 27

(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 pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

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

upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undangundang. 

BAB XA: HAK ASASI MANUSIA

UUD NRI 

1945

BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B
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(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

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. **) 

Pasal 28G

(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 yangmerendahkan derajat martabat menusia dan 

berhak memperoleh suaka politik darinegara lain. **)

Pasal 28H

(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 bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 

42 
 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. **) 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

(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 uman manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum. **) 

(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. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak 

kembali. **) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya. **)
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(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

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. **) 

Pasal 28G

(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 yangmerendahkan derajat martabat menusia dan 

berhak memperoleh suaka politik darinegara lain. **)

Pasal 28H

(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 bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
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demokratis. **)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

 BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. **) 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

(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 uman manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
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sewenangwenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

(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 dasarhukum yang 

berlaku surut, adalah HAM 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 dan hak masyarakat dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 

HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati HAM 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 dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
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demokratis. **)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

 BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. **) 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

(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 uman manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
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perlakuan yangmerendahkan derajat martabat menusia dan 

berhak memperoleh suaka politik darinegara lain. **)

Pasal 28H

(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 bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 

sewenangwenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

(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 dasarhukum yang 

berlaku surut, adalah HAM 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 dan hak masyarakat dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
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dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum. **) 

(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. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak 

kembali. **) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

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. **) 

Pasal 28G

(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 
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perlakuan yangmerendahkan derajat martabat menusia dan 

berhak memperoleh suaka politik darinegara lain. **)

Pasal 28H

(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 bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 

sewenangwenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

(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 dasarhukum yang 

berlaku surut, adalah HAM 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 dan hak masyarakat dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama serta beribadat menurut agama atau 

kepercayaannya tersebut. 

BAB XII: PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

UUD NRI 

1945

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(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 
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(5) Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 

HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati HAM 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 dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis. **)

BAB XI: AGAMA 

UUD NRI 

1945

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama serta beribadat menurut agama atau 

kepercayaannya tersebut. 
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama serta beribadat menurut agama atau 

kepercayaannya tersebut. 

BAB XII: PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

UUD NRI 

1945

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(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 
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undang.**)

BAB XIII: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UUD NRI 

1945

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(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 dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara serta dari anggapan pendapatan dan belanja 

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran 

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.****)

Pasal 32

(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 kebudayaan nasional.****)
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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.**)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(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 

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-
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undang.**)

BAB XIII: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UUD NRI 

1945

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(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 dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara serta dari anggapan pendapatan dan belanja 

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran 

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.****)

Pasal 32

(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 kebudayaan nasional.****)

 



214
53 

 

BAB XIV: PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL

UUD NRI 

1945
BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan.

(2) Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 

diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 

Negara. ****)

(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. ****) 
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(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 paling sedikit 

dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara serta dari anggapan pendapatan dan belanja daerah 

untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran 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.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-

nilai budayanya.****) 

(6) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah 

sebagai kebudayaan nasional.****)
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BAB XIV: PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL

UUD NRI 

1945
BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan.

(2) Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 

diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 

Negara. ****)

(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. ****) 
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diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV: BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 

LAGU KEBANGSAAN

UUD NRI 

1945
BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 

LAGU KEBANGSAAN**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 

Bhineka Tunggal Ika.**) 

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**) 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 

diatur dalam undang-undang.****)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan.

(2) Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 

diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 

Negara. ****)

(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. ****) 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 
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diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV: BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 

LAGU KEBANGSAAN

UUD NRI 

1945
BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 

LAGU KEBANGSAAN**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 

Bhineka Tunggal Ika.**) 

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**) 
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(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian 

yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, 

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh 

sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang 

Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 

lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 

diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat apabila diajukan oleh paling sedikit 1/3 dari jumlah 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian 

yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, 

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh 

paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang 

Dasar dilakukan dengan persetujuan paling sedikit lima 

puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
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Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 

LAGU KEBANGSAAN**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 

Bhineka Tunggal Ika.**) 

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI: PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

UUD NRI 

1945
BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 

diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 

jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
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(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian 

yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, 

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh 

sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang 

Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 

lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 

diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat apabila diajukan oleh paling sedikit 1/3 dari jumlah 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian 

yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, 

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh 

paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang 

Dasar dilakukan dengan persetujuan paling sedikit lima 

puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
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untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) 

Pasal III

Dihapus. *****) 

Pasal III dihapus oleh Tim Penulis karena Mahkamah Konstitusi telah terbentuk 

dan mulai beroprasi pada tanggal 15 Oktober 2003. Sehingga tidak diperlukan lagi 

pengaturan dalam pasal tersebut.  

ATURAN TAMBAHAN

UUD NRI 

1945
ATURAN TAMBAHAN

Pasal I 

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

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)  

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
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(5) Mengenai bentuk Negara Kesatuan, Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Republik 

Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*****) 

 

ATURAN PERALIHAN

UUD NRI 

1945
ATURAN PERALIHAN

Pasal I 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap 

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini.****) 

Pasal II

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. ****) 

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 

Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya 

dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****) 

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

ATURAN PERALIHAN

Pasal I 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap 

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini.****) 

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
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untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) 

Pasal III

Dihapus. *****) 

Pasal III dihapus oleh Tim Penulis karena Mahkamah Konstitusi telah terbentuk 

dan mulai beroprasi pada tanggal 15 Oktober 2003. Sehingga tidak diperlukan lagi 

pengaturan dalam pasal tersebut.  

ATURAN TAMBAHAN

UUD NRI 

1945
ATURAN TAMBAHAN

Pasal I 

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

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)  

Perubahan 

Kelima 

UUD NRI 

1945

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
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terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.*****)  

Pasal II

Dihapus. *****) 

Pasal I aturan tambahan dihapus oleh Tim Penulis karena tugas dari Majelis 

Permuswayaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan peninjauan materi dan status 

hukum dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) 

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) telah terlaksana. 

Kemudian ketentuan dalam Pasal II aturan tambahan dipindahkan kedalam Pasal I 

aturan tambahan. 
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