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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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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia secara resmi mengumumkan diri sebagai bangsa 
yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah sebelumnya selama 
kurang lebih ratusan tahun dijajah oleh negara lain. Perjuangan untuk 
merdeka dari cengkeraman penjajah tidaklah semudah membalikan 
kedua telapak tangan, melainkan membutuhkan perjuangann yang 
memakan banyak korban demi tercapainya tujuan Indonesia merdeka. 
Setelah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka maka secara 
resmi Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat oleh negara-
negara lain karena unsur-unsur terbentuknya negara antara lain adanya 
suatau wilayah, masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat sudah 
terpenuhi oleh Bangsa Indonesia pada waktu itu.

Sebagai negara yang berdaulat tentu memiliki filosofi tersendiri 
dalam menggerakan suatau negara untuk mencapai tujuan bernegara. 
filosofi yang dianut oleh suatu negara memiliki peran sentral ketika 
ingin mencapai tujuan bernegara. Ibarat filosofi suatu negara bagaikan 
kitab yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Hal ini tidaklah berlebihan karena ketika suatu negara 
dalam keberjalanannya sudah melenceng dari filosofi yang dianut maka 
sangat mungkin negara tersebut tidak akan memiliki jati diri, bahkan 
tujuan awal dibentuknya negara akan gagal untuk direalisasikan.

 Sebagai negara yang besar filosofi yang dianut bangsa Indonesia 
adalah Pancasila. Pancasila sendiri ada bahkan sebelum Indonesia 
menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945. 
Artinya Pancasila ada terlebih dahulu sebelum negara Indonesia resmi 
merdeka dan diakui oleh dunia. Pancasila sebagai filosofi bangsa 
Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya antara lain, 
sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang 
adil dan beradap. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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antara sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. apabila dipisahkan 
tentu saja akan menghasilkan suatu tindakan yang tidak mencerminkan 
keseluruhan makna dari Pancasila meskipun sudah menjalankan satu 
sila dengan baik. misalkan hanya berpegang teguh pada nilai ketuhanan 
yang maha tetapi tidak mengimplementasikan nilai kemanusiaan 
yang beradab nanti akan menimbulkan tindakan intoleran dalam 
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berujung 
pada tindakan perpecahan yang dapat mengancam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan sebagainya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan 
sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat (Kaelan, 2018). Hal ini menunjukan 
bahwa Pancasila merupakan suatu refleksi dari realita kongkrit 
kehidupan berbagai elemen bangsa yang multikultural dan beragam 
agama, yang kemudian diabstrasikan dalam suatu rincian sila-sila 
Pancasila yang dikemukakan Soekarno dalau suatu Sidang BPUPK 
pada tanggal 1 Juni 1945(Kaelan, 2018). 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan 
sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat.1 Hal ini menunjukan bahwa Pancasila 
merupakan suatu refleksi dari realita kongkrit kehidupan berbagai 
elemen bangsa yang multikultural dan beragam agama, yang kemudian 
diabstrasikan dalam suatu rincian sila-sila Pancasila yang dikemukakan 
Soekarno dalau suatu Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945.2 Hal 
ini sekaligus mematahkan argumen yang menyatakan bahwa Pancasila 
merupakan kehendak individu atau golongan-golongan tertentu yang 
sengaja dipaksanakan untuk menjadi dasar filosofi bangsa Indonesia. 
Oleh karena itu, Pancasila terbentuk bukanlah merupakan proses 
kesepakatan individu karena adanya penindasan free fight antar 
individu dalam suatu masyarakat (Homo Homini Lupus) (Manusia 
menjadi srigala bagi manusia lain)(Kaelan, 2018). 

Untuk mengkonkritkan nilai-nilai Pancasila, maka diperlukan 
suatu penjabaran dalam norma hukum yang sifatnya lebih kongkrit 
dari pada nilai yang sifatnya masih abstrak. Penjabaran nilai-nilai 
Pancasila kemudian di derivasi ke dalam alinea ke-4 Pembukaan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bawa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintahan 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 Undang- Undang Dasar Negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, 
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratann/Perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian dari pada itu, alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan untuk 
membuat norma-norma hukum yang nantinya terdapat dalam pasal 
maupun ayat. Dalam kedudukan sebagai dasar filsafat negara, maka 
nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang 
merupakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan 
kebangsaan dan kemasyarakatan.(Kaelan, 2018). Oleh karena itu, 
nilai-nilai Pancasila di derivasi ke dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai langkah konkret 
agar suatu nilai dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai peraturan tertinggi berdasarkan hirarki peraturan perundang-
undangan memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan 
tercapainya tujuan bernegara. hal ini dikarenakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai mengatur 
tentang sistem ketatanegaraan. Apabila dalam sistem ketatanegaraan 
sudah terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak nantinya 
akan memiliki konsekuensi bagi tatanan bernegara kedepannya. seperti 
halnya sumber mata air yang terdapat dihulu sungai yang menjadi 
penopang kehidupan di bagian tengah dan hilir sungai. Jika dibagian 
hulu mata air nya sudah tercemar maka dapat dipastikan bagian tengan 
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dan hilir akan merasakan akibat yang sama. oleh karena itu, sejak 
Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah dilakukan revisi 
sebanyak empat kali dalam kurun tahun 1999-2002 perlu ditinjau 
kembali. Mengingat hukum adalah hasil dari kesepakatan politik yang 
tidak lepas dari kepentingan dan hukum merupakan buatan manusia 
yang tidak pernah terlepas dari kesalahan karena kesempurnaan hanya 
milik sang pencipta maka Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sudah seyogyanya dilakukan amandemen yang 
kelima karena terdapat inkonsistensi dan inkoherensi dalam norma-
norma maupun perlunya perbaikan sistem ketatanegaraan yang lebih 
baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sudah mengalami empat kali perubahan dalam kurun waktu 1999-2002. 
Perubahan tersebut dilakukan pada masa transisi dari orde baru ke era 
reformasi. Hal paling mendasar yang melatar belakangi perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
adalah karena pada orde baru rezim yang memimpin sangat otoriter. 
Bahkan hukum dapat diabaikan oleh kekuatan politik penguasa. 
Dengan demikian tindakan sewenang-wenang sering dilakukan untuk 
melanggengkan kekuasaan. Puncaknya ketika Presiden terpilih waktu 
itu tidak ada pembatasan masa jabatan. Hal ini sangat bertentangan 
dengan prinsip negara hukum yang mengakui adanya pembatasan 
kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional guna mencegah 
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan adanya jaminan akan hak-
hak asasi manusia. Namun semua itu tidak terlihat di Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dialakukan 
amandemen.

Tepatnya pada tahun 1999 – 2002 telah dilakukan amandemen 
sebanyak empat kali yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih digunakan saat ini 
sebagai sebuah harapan baru bagi kemajuan bangsa Indonesia karena 
semenjak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mendeklarasikan diri 
sebagai negara hukum dibuktikan dengan bunyi pada Pasal 1 Ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
selain menyatakan diri secara eksplisit sebagai negara hukum, UUD 
hasil amandemen juga mengakomodir ketentuan tentang pembatasan 
kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden serta adanya pengakuan 
tentang hak asasi manusia yang diatur dalam bab tersendiri.

Namun demikian sekali lagi tidak ada gading yang tidak retak. 
Artinya sebaik apapun produk hukum hasil amandemen tentu saja 
masih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya. Kelemahan-
kelemahan tersebut disinyalir karena pada waktu amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan 
dalam kondisi yang kacau karena baru mengalami masa tarnsisi dari 
pemerintahan otoriter ke pemerintahan berdasarkan demokrasi. Alhasil 
masih terdapat sistem yang perlu untuk dibenahi guna memberikan 
wajah baru ketatanegaraan Indonesia sekaligus untuk menjawab 
tatangan perubahan zaman karena terakhir di amandemen pada tahun 
2002.

Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa perubahan yang 
cukup signifikan antara lain komposisi dalam tubuh MPR yang 
meniadakan utusan daerah dan golongan. Terbukti dengan bunyi 
Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota 
Dewan Perwakilan Golongan yang dipilih melalui pemilihan umum 
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan demikian 
pasca dilakukan amandemen utusan daerah dan golongan digantikan 
oleh keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam tubuh MPR. Hal ini 
dikarenakan sulitnya untuk menentukan golongan siapa saja yang akan 
menjadi wakil di MPR serta setelah reformasi tidak ada pembatasan 
kebebasan berkumpul dan berserikat sehingga golongan-golongan yang 
ingin menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan kepetingannya 
bisa mendirikan partai politik. Dengan alasan itulah hasil amandemen 
menghasilkan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan 
daerah karena Dewan Perwakilan Rakyat mewakili kepentingan rakyat 
secara umum. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kewenangan 
yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat tidak seimbang. Seperti wewenang legislasi, 
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Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan mengesahkan 
rancangan undang-undang sedangkan Dewan Perwakilan Daerah 
memiliki wewenang tersebut. permasalahan inilah yang mengakibatkan 
banyak kepentingan daerah yang sulit untuk diperjuangkan dalam tahap 
akhir karena Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang 
seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal Indonesia adalah negara 
yang multikultural, hal ini ditunjukan oleh perbedaan setiap daerah di 
Indonesia baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan serta 
perbedaan situasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Maka apabila 
melihat masyarakat Indonesia yang multikultural sudah seyogyanya 
Dewan Perwakilan Daerah memiliki wewenang untuk mengesahkan 
rancangan undang-undang yang berhubungan dengan daerah-daerah 
di Indonesia. Sehingga nantinya Dewan Perwakilan Daerah tidak lahi 
menjadi macan ompong malinkan macan yang memiliki taring untuk 
memperjuangkan aspirasi daerah masing-masing.

Kemudian hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan lembaga tinggi negara 
baru yang masuk dalam bab tentang kekuasaan kehakiman yaitu 
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi lahir karena pada waktu 
rezim orde baru banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak-
hak konstitusional warga negara baik yang dilakukan secara sengaja 
maupun tidak. Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara 
bahkan terjadi dalam tataran undang-undang sebagai bentuk penjabaran 
dari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Namun pada waktu itu tidak banyak yang bisa diperbuat untuk 
menjamin terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara yang 
dijamin dalam konstitusi karena tidak ada lembaga yang memiliki 
wewenang untuk menanganinya. Dapat dibayangkan jika kondisi 
tersebut masih terjadi saat ini maka dapat dikatakan Indonesia hanya 
negara hukum dalam tataran prosedural saja sedangkan secara subtansial 
tidak negara hukum. oleh karea itu, hasil amandemen Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan angin segar 
dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. oleh karena itu, awal mula 
terbentuknya MK, vertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional 
warga negara dan sebagai penjaga demokrasi, salah satunya adalah 
melalui kewenangannya menguji undang-undang yang merugikan atau 
berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat.5 Akan tetapi, 
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Mahkamah Konstitusi yang dijuluki the guardian of constitution, tidak 
dapat maksimal dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan 
menjaga konstitusi(Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati, 
2015) karena untuk pengujian peraturan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang wewenangnya dimiliki oleh Mahkamah 
Agung padahal Mahkamah agung tidak memiliki kewenangan untuk 
menyatakan bahwa suatu peraturan inkonstitusional atau tidak dan 
yang memiliki kewenangan itu hanyalah MK sebagai the guardian of 
constitution sehingga hal ini menumbulkan kontradiksi dalam sistem 
pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan 
di Indonesia saat ini yang berada diabwah dua lembaga negara yakni 
pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-
undang ke Mahkamah Agung dan pengujian peraturan undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ke Mahkamah Konstitusi. Pemisahan pengujian peraturan 
perundang-undangan ini sudah seyogyanya untuk dijadikan satu atap 
ke Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir kerugian-kerugian 
yang diakibatkan oleh dualisme pengujian peraturan perundang-
undangan ini. Contoh kasus dalam pengujian Peraturan KPU No. 15 
Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 
2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil 
Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan 
Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Peraturan 
KPU No. 259 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai 
Politik terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MA memutuskan pembentukan 
Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2008, 
sedangkan MK dalam pengujian Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 
2008 adalah konstitusional bersyarat(Huda, 2013). Sehingga nantinya 
apabila pengujian peraturan perundang-undangan dijadikan satu atap 
ke Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum.
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Selain permasalahan yang terdapat dalam mekanisme pengujian 
peraturan perundang-undangan, hasil amandemen Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu agendanya 
adalah memperkuat sistem presidensial di Indonesia. sebelum 
amandemen dilakukan presiden memiliki hak prerogativ yang sangat 
tinggi terbukti dengan minimnya campur tangan lembaga lain seperti 
Dewan Perwakilan Rakyat ketika presiden ingin menggunakan hak 
prerogativnya. Presiden di era orde baru memiliki hak prerogative 
dalam pengangkatan jabatan strategis seperti Kepala Kepolisian 
(Kapolri), Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar.

Berkaca dari rezim orde baru yang otoriter, maka dapat dipastikan 
bahwa hak prerogative yang dimiliki oleh Presiden tidak bisa terlepas 
dari kepentingan guna mempertahankan kekuasaan yang sudah 
terbukti dengan berkuasa menjadi Presiden kurang lebih selama 32 
tahun. Selama kurun waktu yang tidak sedikit tersebut banyak sekali 
terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang belum dapat diadili 
dengan baik karena politik lebih determinan dari pada hukum waktu 
itu. Sehingga hukum sering kali tidak memiliki taring jika berhadapan 
dengan penguasa.

Kemudian pasca runtuhnya rezim orde baru dan memasuki era 
reformasi kondisinya berubah drastis. Presiden sewaktu era orde 
baru memiliki hak prerogative yang sangat tinggi, namun semua itu 
berubah ketika memasuki rezim reformasi dan diperkuat dengan hasil 
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Hal ini dikarenakan pada waktu rezim orde baru kekuasaan 
cenderung executive heavy dan semua itu beralih menjadi legislative 
heavy ketika masuk era reformasi. Perpindahan ciri kekuasaan ini 
dikarenakan pada masa orde baru ekdekutif yang telah banyak 
menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki sehingga menimbulkan 
suatu amarah yang besar namun baru bisa diluapkan ketika memasuki 
era reformasi khususnya waktu melakukan amandemen.

Namun sangat disayangkan sebagai negara yang menganut sistem 
presidensial sudah seyogyanya presiden memiliki kekuasaan yang 
tinggi karena memperoleh mandat secara langsung dari masyarakat 
yang telah menggunakan hak suaranya satu kali dalam lima tahun untuk 
memberikan legitimasi kepada Presiden terpilih. Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen 
justru memiliki ciri-ciri Indonesia menganut sistem pemerintahan 
parlementer denga legislative heavy nya. Tak jarang dalam menjalankan 
tugas, pokok, dan fungsi sering kali Presiden tidak leluasa karena ada 
kepentingan legislatif yang dinilai lebih dominan sehingga sistem 
pemerintahan presidensial yang dianut saat ini cenderung kurang jelas 
arahnya. 

Syarat yang sekarang dinilai relevan mengikuti perkembangan 
ketatanegaraan adalah dengan membatasi masa jabatan presiden 
hanya satu kali periode. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya yang terdapat pada 
Pasal 7 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang 
jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. 
Pembatasan masa jabatan Presiden menjadi satu kali masa jabatan 
dengan penambahan masa jabatan yang sebelumnya 5 tahun menjadi 8 
tahun sekali menjabat sebagai Presiden. Sehingga dengan masa jabatan 
Preisden satu kali periode dengan penambahan rentan waktu menjabat 
menjadi 8 tahun akan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh penguasa. Selain itu, masa jabatan satu kali periode 
dengan rentan waktu 8 tahun ini dinilai tidak akan menimbulkan 
kegaduhan politik karena Presiden yang terpilih tidak memiliki hak 
untuk dipilih kembali sehingga energinya tidak dicurahkan untuk 
memperoleh jabatan kembali melainkan untuk mengabdi sepenuhnya 
buat negeri. dengan demikian untuk mengembalikan kekuasaan 
ke executive heavy langkah yang tepat adalah adanya mekanisme 
pembatasan masa jabatan Presiden.

Dan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menghasilkan lembaga-lembaga negara baru 
seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. hasil 
amandemen selain lembaga negara juga terdapat lembaga independen, 
seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. hal ini 
menunjukan bahwa sistem ketatanegaraan baru tidak hanya mengacu 
pada teori trias politica yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif. Dengan adanya lembaga independen yang terdapat 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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merupakan suatu langkah progresif untuk memberikan check and 
balance terhadap lembaga-lembaga negara yang sudah ada dan dapat 
bertindak sebagai triger mekanism.

Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 antara lain mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjag dan 
menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akan 
tetapi kewenangan tersebut hanya berlaku untuk Mahkamah Agung. 
Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam wewenang yang 
dimiliki oleh Komiyi Yudisial tersebut. hal tersebut karena terdapat 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ruang lingkup 
pengawasan KY hanya sebatas kepada hakim MA.

Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang wewenangnya 
diatur dalam undang-undang khusus pemilu. Di Indonesia 
penyelenggara pemilu tidak hanya dilakukan oleh KPU melainkan 
juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan 
Kehormatan dan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Sering kali 
antara ketiga lembaga tersebut tidak harmonis dalam menjalankan 
tugas, pokok, dan fungsi masing-masing karena overlaping atau 
tumpang tindih satu dengan yang lain. Dengan demikian tentu akan 
merugikan bagi pemilihan umum itu sendiri yang menjadi cara paling 
konstitusional untuk pergantian kekuasaan.

Selain lembaga independen yang terdapat dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terdapat lembaga 
independen lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK 
lahir karena kepercayaan masyarakat mulai luntur terhadap pihak 
kejaksaan dan kepolisian negara Indonesia. dengan adanya lembaga 
Independen seperti KPK kasus-kasus korupsi di Indonesia memberikan 
angin segar bagi pemberantasan kasus korupsi di Indonesia khususnya 
kasus-kasus yang memiliki sekala besar. Namun sering kali eksistensi 
KPK ini mendapat resistensi dari lembaga tinggi negara lain seperti 
POLRI dan DPR. Sudah menjadi rahasia umum bahwa KPK sering 
menangkap anggota-angggota DPR yang melakukan korupsi. Pun 
begitu dengan POLRI yang sering bermusuhan dengan KPK. Seperti 
kasus cicak vs buaya yang tentunya masih kita ingat sampai sekarang 
ini. Tak jarang pula banyak upaya untuk melemahkan KPK bahkan 
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dalam tataran undang-undang. Sealain KPK yang merupakan lembaga 
independen di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, terdapat lembaga independen yang lain seperti Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM adalah lembaga independen yang wewenangnya 
diatur dalam beberapa undang-undang, bukan dalam satu undang-
undang khusus yang mengatur tentang Komnas HAM. Komnas HAM 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis. Sebagai 
lembaga yang berkonsentrasi untuk membantu menegakan eksistensi 
hak asasi manusia ini dinilai tidak memiliki wewenang yang kuat. 
Padahal Komnas HAM dibentuk karena rasa ketidak percayaan publik 
terhadap kasus penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang masih 
tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Dengan demikian maka 
perlu adanya desain ulang kedudukan komisi- komisi negara dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia memalui amandemen kelima.

Berdasarkan pemaparan diatas amandemen yang dilakukan 
empat kali sejak tahun 1999 sampai 2002 menunjukan masih terdapat 
beberapa kelemhan yang perlu segera untuk dilakukan perubahan atau 
amandemen yang ke lima. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan 
tujuan bernegara sesuai amanat konstitusi guna mewujudkan sistem 
ketatanegaraan yang baik bagi Indonesia. Dengan melakukan 
amandemen ke lima merupakan langkah progrresif untuk mewujdukan 
keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dalam Naskah Akademik ini, 
identifikasi masalah yang ditetapkan antara lain:
1. Permasalahan apakah yang terjadi dalam penerapan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 
Keempat serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut ?

2. Mengapa perlu melakukan Amandemen Kelima terhadap Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
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3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, historis, 
politis, yuridis dan sosiologis pembuatan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kelima ?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, dan arah peraturan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki beberapa tujuan dan 
kegunaan antara lain:
1. Melalui Naskah Akademik ini dapat diketahui permasalahan yang 

dihadapi akibat penerapan Amandemen Keempat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta solusi dalam 
Amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Melalui Naskah Akademik ini dapat diperoleh urgensi dilakukannya 
Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

3. Melalui Naskah Akademik ini dapat diketahui landasan atau 
pertimbangan filosofis, sosiologis dan historis dalam Amandemen 
Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; dan

4. Melalui Naskah Akademik ini didapatkan sasaran yang akan 
diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 
peraturan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam naskah akademik ini adalah Penelitian 
yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif juga dikenal 
dengan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan 
atau studi dokumen (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009). 
Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan 
atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau 
bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian 
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perpustakaan ataupun studi dokumen karena dalam penyusunan 
naskah akademik, penelitian ini. lebih banyak dilakukan terhadap 
data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian 
ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi 
hukum,baik vertikal maupun horizontal, dan sejarah hukum 
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian 
preskriptif. Penelitian preskriptif (prescriptive research), yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana 
mengatasi suatu masalah.(Hartono, 2006)

3. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam 
suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk 
memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-
ilmu lain untuk kepentingan dan analisa serta eksplanasi hukum 
tanpa megubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif(Joni 
Ibrahim, 2007). Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), 
pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan historis 
(historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative 
approach).

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah 
data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan, berupa keteranganketerangan tidak langsung. 
Data sekunder tersebut berupa peraturan perundang-undangan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
peraturan perundangan lainnya yang terkait, konvensi internasional, 
arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti 
putusan pengadilan, tulisan-tulisan ilmiah, serta referensi lain 
terkait.
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5. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan penulis dalam naskah akademik ini 
adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan terdiri dari:(Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 
2009)
1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Peraturan perundang-undangan;
4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum 

adat;
5) Yurisprudensi;
6) Traktat;
7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini 

masih berlaku.
b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau literatur, 
jurnal, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian maupun 
hasil karya dari kalangan sarjana dan ahli hukum serta sumber 
lain yang bersifat tertulis atau kualitatif.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, yang berguna untuk menguatkan dan melengkapi 
data maupun argumentasi yang dituangkan dalam naskah 
akademik ini. Sebagai contoh adalah kamus, ensiklopedia, 
indeks kumulatif dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam naskah ini menggunakan 
studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam 
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penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang 
memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan 
dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 
Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 
hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 
konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian 
hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara 
deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa 
dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan 
pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-
bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa 
bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode 
interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis (Jimly 
Asshiddiqie, 1997).

Interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur 
hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische 
interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan 
dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan 
adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama 
apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan 
acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang 
ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan 
tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam 
hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk 
pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat 
diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal 
yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam 
kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian 
bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari 
atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku 
(Arief Shidarta, 2001)
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis 

1. Kajian Teoritis tentang Konstitusi 

Konstitusi dalam istilah bahasa latin merupakan gabungan 
dari dua kata yaitu cume dan statuere. Konstitusi secara harfiah 
berarti pembentukan. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis 
“constituer” yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. 
Oleh sebab itu, pemakaian kata konstitusi lebih merujuk pada 
pembentukan, penyusunan atau menyatakn suatu negara. Dengan 
kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai 
suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang 
dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang 
bersangkutan (Jazim Hamidi & Malik, 2008).  

Secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan 
arti yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, 
selain dikarenakan kompleksitasnya permasalahan mendasar yang 
harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan 
pemikiran terhadap hukum dasar (gronwet) itu sendiri. Ada  
beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah 
pengertian menurut James Bryce yaitu “Constitution is a collection 
of principles according to which the powers of the government, 
the rights of the governed, and the relations between the two are 
adjusted”(Dahlan Thaib, Jazim, Hamidi, 2003). 

Suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai 
institusi kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang 
dimiliki oleh institusi-institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa 
kekuasaan tersebut dijalankan. Dengan demikian secara sederhana 
yang menjadi objek dalam konstitusi adalah pembatasan terhadap 
tindakan pemerintah, hal ini ditujukan untuk memberikan jamknan 
terhadap hak-hak warga negara dan menjabarkan bagaimana 
kedaulatan itu ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap 
hak-hak warga negara dan menjabarkan bagaimana kedaulatan itu 
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dijalankan. Mengenai peranan konstitusi dalam negara, C.F. Strong 
mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan negara serta 
badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan bekerja 
secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan sebaliknya. 
Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan 
fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Berdasarkan 
pengertian dan peranan konstitusi dalam negara tersebut maka 
yang dimaksud dengan konsep konstitusionalisme adalah konsep 
mengenai supremasi konstitusi.

Pengertian Konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih 
luas dari pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang 
menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para 
Sarjana Ilmu Politik istilah Constitution merupakan suatu hal yang 
lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat 
cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam 
suatu masyarakat.(Dahlan Thaib, Jazim, Hamidi, 2003)

Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga 
(Mohd. Kusnardi, 1988): 

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

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

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

Berdasarkan pendapat Herman Heller di atas dapat disimpulkan 
bahwa Undang-Undang Dasar baru merupakan bagian dari 
pengertian konstitusi tertulis saja.
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2. Kajian Teoritis tentang Negara

a. Definisi Negara

Istilah Negara berasal dari terjemahan bahasa Jerman bahasa 
Belanda “Sthat”, yang di dalan Bahasa Inggris disebut “State”, 
adapun dalam bahasa Perancis disebut dengan “Etat”. Pada 
perkembangannya istilah-istilah tersebut diyakini merupakan 
turunan kata dari bahasa Latin “Status” dan “Statum” artinya 
sesuatu yang abstrak dan menunjukkan keadaan yang tetap 
dan tegak. Perlu diketahui bahwa penggunaan kata “Negara” 
pada dahulu tidaklah sama dengan pengertian yang kita pahami 
sekarang, ini menunjukkan bahwa ada perkembangan pengertian 
dari istilah negara sendiri sesuai dengan seiring bergulirnya 
zaman (Sugianto, 2018) Definisi untuk menggambarkan sebuah 
negara sangatlah sulit, sama halnya ketika para sarjana hukum 
berusaha untuk mengartikan “Hukum” karena kompleksitasnya 
dan perbedan pandangan di antara para ahli, terlebih negara 
tidak hanya berbicara soal organisasi kekuasaan tapi di 
dalamnya ada element yang melekat seperti, agama, ekonomi, 
filosofi, hukum, sosiologi dan sebagainya. 

Prof. Nasroen memberikan padangannya mengenai negara 
dari sisi sosiologi, menurutnya Negara merupakan pergaulan 
hidup yang khusus dan yang lebih tinggi, maksudnya Negara 
lahir dari pergaulan hidup di masyarakat yang terus berkembang 
dan teorganisir sehingga muncullah sebuah Negara. “From 
Family to State”(Prof. Mr. M. Nasroen, 1957). Hal senada juga 
disampaikan Mac Iver, dimana ia beranggapan bahwa negara 
merupakan suatu persekutuan hukum. Lainnya Hans Kelsen 
yang melihat dari sisi yuridis sebuah negara menurutnya Negara 
adalah “normenordening”, berarti ketertiban dari norma-norma 
hukum(Sugianto, 20018).  Dari sini kita tau, bahwa Hans 
Kelsen beranggapan bahwa negara dan organ negara identik 
dengan norma hukum.

Dalam perkembangannya beberapa sarjana mencoba untuk 
merumuskan definisi “Negara” sebagai pedoman dalam ilmu 
kenegaraan. Logemann berpendapat, negara adalah suatu 



20

organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk dengan 
kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat 
tertentu, dalam bukunya yang berjudul “Staatsrecht Van 
Nederlands Indie”. Kemudian, Bellefroid, beranggapan bahwa 
negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati suatu 
wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu 
kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran 
rakyat sebesar-besarnya (Sugianto, 20018). Dari pendapat para 
sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan 
organisasi masyarakat yang menempati suatu wilayah dan 
di dalamnya ada kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan 
mengurus masyarakat tersebut.

b. Unsur-Unsur Negara

Dari pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa 
paling tidak ada 3 (tiga) unsur utama dari negara atau sering 
disebut dengan unsur klasik negara, yakni rakyat, wilayah, 
dan pemerintah yang berdaulat. Walaupun secara modern, 
Oppenheimer berpendapat bahwa pengakuan dari negara lain 
juga termasuk unsur dari negara sehingga jumlah unsur negara 
menjadi 4 (empat). Hubungan diantara unsur dikategorikan 
menjadi 2 golongan yaitu : (Prof. Dr. Isrok, S.H, n.d.)

1) Hubungan bersyarat, bahwa untuk dapat diategorikan 
sebagai negara (declaratory theory atau evidentiary theory) 
unsur klasik harus dilengkapi unsur lainnya. Hukum 
Internasional dalam Konferensi Mengenai Hak-Hak dan 
Kewajiban-Kewajiban Negara (Rights and Duties Of States) 
di Montevideo Tahun 1933 akan mengakui suatu negara 
jika unsur klasik terpenuhi dan mendapatkan pernyataan 
pengakuan dari negara - negara lainnya.

2) Hubungan mutlak, bahwa dengan terpenuhinya unsur klasik 
negara dianggap sudah terbentuk secara factual (ipso facto), 
maka negara tersebut harus diakui secara internasional.
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c. Tujuan dan Fungsi Negara

Tujuan dan Fungsi Negara adalah dua hal yang sangat 
berkaitan. Tujuan menunjukan cita-cita yang ingin dicapai 
sedangkan fungsi menunjukkan negara dalam keadaan 
gerak, beraktivitas dalam suasana kenyataan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa fungsi adalah pelaksana dari tujuan-tujuan 
yang hendak dicapai. Tujuan bersifat abstrak idiil, fungsi 
bersifat riil dan konkret(Isjwara, 1996).

Adapun beberapa teori tentang tujuan negara berdasarkan 
perkembangannya :

1) Teori Kekuasaan Negara
Seorang Filosof dari China, Shang Yang, mengungkapkan 
bahwa“A weak people means a strong state and a strong 
state means a weak people. Therefore a country, which has 
the right way, is concerned with weakening the people.” 
Dari sini kita tahu bahwa tujuan negara berdasarkan teori 
ini pemerintah harus berkuasa penuh terhadap rakyatnya 
(Prof. Dr. Isrok, S.H, n.d.) .

2) Teori Perdamaian
Dante Alleghiere dalam bukunya Die Monarchia, 
mengajarkan bahwa Negara harus bersifat progresif 
mengejar kemajuan rakyat bukan perseorangan saja 
sehingga pemerintah seharusnya diorganisir. Adapun 
ajaran Montesquieu, yakni negara sebagai alat yang dibuat 
manusia untuk melindungi dirinya dari segala ancaman 
sehingga tujuan negara adalah terciptanya kehidupan yang 
aman (Ramdlon Naning, 1983).

3) Teori Kebebasan
Immanuel Kant, memiliki pandangan bahwa manusia itu 
merdeka dan sederajat sejak lahir, sehingga negara bertujuan 
untuk melindungi kebebasan dan hak pokok manusia secara 
pasif saja. Hal senada diungkapkan juga oleh John Locke, 
tujuan negara tidak lain adalah memelihara dan menjami 
hak-hak alamiah , yaitu hak hidup, hak merdeka dan hak 
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atas harta benda sendiri.(Ramdlon Naning, 1983).

Adapun fungsi negara menurut Van Vollenhoven, 
yakni negara berfungsi membuat peraturan-peraturan umum 
yang mengikat penduduk (Regeling), negara berfungsi 
menjalankan pelaksana kepentingan umum (Bestuur), negara 
berfungsi mengadili (Rehtspraak). Miriam Budiardjo, juga 
mengungkapkan beberapa fungsi negara, yakni melaksanakan 
penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah 
bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, dapat dikatakan 
negara sebagai stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat, melakukan pertahanan yang diperlukan 
untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, dan 
menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan 
keadilan (Prof. Dr. Isrok, S.H, n.d.)

d. Sifat Negara

Negara juga memiliki sifat, yang mana di dalam Ilmu 
Negara terdapat beberapa sifat umum dari suatu Negara, antara 
lain :

1) Sifat Memaksa
Negara memiliki sifat memaksa dimana dibenarkan jika 
negara menggunakan kekuasaannya untuk mengatur warga 
negaranya. Seperti, menggunakan kekerasan fisik secara 
sah, ataupun memaksa masyarakat untuk melaksanakan 
kewajibannya.

2) Sifat Monopoli
Negara dapat melakukan monopoli dengan kekuasaanya, 
maksudnya negara memiliki hak atas kekayaan alam yang 
tergantung di dalamnya,negara memiliki hak penguasaan 
penuh atas kekayaan alam di wilayah negara tersebut.

3) Sifat Mencakup Semua
Negara memiliki kekuasaan memberlakukan peraturan 
yang mengikat bagi seluruh warga negaranya, tidak ada 
diskriminasi. Kekuasaan negara meliputi semua yang ada 
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dalam negara tersebut, baik wilayah dan warga negara 
sehingga semua harus tunduk pada otoritas negara tersebut.

e. Negara Hukum

Hans Kelsen, memiliki pandangan bahwa negara identik 
dengan hukum (normordening), negara merupakan kesatuan 
tata hukum maknanya negara memberikan pedoman bagi warga 
negaranya apa yang harus dilakukan apa yang tidak dilakukan. 
Dengan demikian, objek dari negara (staatlehre) dengan objek 
dari hukum (rechtslehre) adalah sama. Dalam kepustakaan 
Indonesia, negara hukum diterjemahkan dari rechtsstaat atau 
the rule of law (Sugianto, 20018)

Berkenaan dengan konsep negara hukum, Friedrich Julius 
Stahl menjelaskan ciri-ciri dari negara hukum : (SF Marbun & 
Mahfud MD, 1987)
1) Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin 

hak-hak asasi manusia;
3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
4) Peradilan administrasi negara dalam perselisihan:

Ajaran negara berdasarkan hukum mengandung makna 
bahwa setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban dan 
tunduk kepada hukum (subject to the law) dalam hubungan 
inilah mnandakan bahwa adanya unsur pengawasan terhadap 
kesewenang-wenangan (arbitrary power) atau penyalahgunaan 
kekuasaan.

3. Kajian Teoritis tentang Pemisahan Kekuasaan

“When the legislative and executive power are united in 
the same person, or in the same body of magistrates, there can 
be liberty.” Seperti yang dikatakan Montesqiue bahwa ketika 
kekuasaan dalam negara menganut pemerintahan absolut maka 
akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang terjadi pada 
saat monarki absolut terjadi di seluruh Eropa, hal tersebut juga 
yang melatar belakangi munculnya sistem parlemen di beberapa 
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negara.

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh 
John Locke dalam bukunya Two Treaties on Civil Government 
(1690). Dalam bukunya pada bab XII tentang the Legislative, 
Executive, and Federative Power of the Commenwalth, John locke 
menyatakan bahwa di tiap-tiap negara terdapat kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan federatif, kemudian Locke juga menandaskan bahwa 
legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dari sebuah negara yang 
dipilih dan disetujui oleh warga negara, dan kekuasaan legislatif 
tidak perlu dilaksanakan oleh lembaga yang permanen untuk 
menghindari penyimpangan kekuasaan jika dijabat oleh seseorang 
dalam waktu lama (Isharyanto, 2015)

Berangkat dari pemikiran John Locke, Montesqieu dalam 
bukunya The Spirit of Law (1748) memisahkan kekuasaan yakni, 
kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 
Bebeda dengan pandangan John Locke yang memasukkan 
kekuasaan yudikatif menjadi bagian dari eksekutif, Montesqieu 
menganggap bahwa kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri 
sebagai kekuasaan yang menghukum dan memutuskan perselisihan 
yang timbul, selain itu menurut Locke kekuasaan eksekutif 
menurutnya juga ikut membahas dan menyetujui undang-undang 
yang dibentuk oleh kekuasaan legislatif, sedang Montesqieu 
berpendapat bahwa kekuasaan eksekutif hanya memiliki kekuasaan 
untuk menolak berkaitan dengan pembentukan undang-undang 
(the power of rejecting). Persamaan diantara teori John Locke dan 
Montesqieu adalah kekuasaan dalam negara tidak boleh dalam satu 
Lembaga, selain itu keduanya juga sama-sama menyatakan adanya 
kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam perkembangannya 
teori Montesqieu yang kita kenal sebagai Trias Politica. Menurut 
Moh. Mahfud M.D., ajaran Trias Politica ini melahirkan 
system pemerintahan yang berbeda-beda (Isharyanto, 2015
)                                                                                                                                                                   

Dari teori-teori tersebut dan melihat pada pelaksanaan 
pemisahan kekuasaan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, 
Inggris, Prancis, dan Negara-negara Eropa Timur dan Tengah 
diperoleh gambaran bahwa pemisahan kekuasaan umumnya 
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bertumpu pada relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Negara 
Indonesia sendiri mengalami perkembangan dan perbedaan dalam 
menerapkan pemisahan kekuasaan, yakni sebelum amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 dan setelah amandemen UUD NRI 
Tahun 1945. Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR 
merupakan lembaga kekuasaan tertinggi sedangkan setelah 
dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 kedudukan 
dari MPR berubah yang mana sejajar dengan lembaga tinggi 
lainnya yang kemudian dipisahkan dalam kekuasaan yudikatif, 
legislatif, dan eksekutif. Walaupun Indonesia menganut teori dari 
Montesqiue, bukan berarti Indonesia menganut murni dari teori 
Trias Politika karena dalam pelaksanaanya Indonesia mengenal 
mengenai pembagian kekuasaan. 

Berkaitan dengan pembagian kekuasaan, Arthur Mass 
membedakan pengertian pembagian kekuasaan tersebut ke 
dalam 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian bersifat fungsional 
dan pengertian bersifat kewilayahan atau kedaerahan. Menurut 
Jimly Asshidiqqie, penggunaan istilah pemisahan dan pembagian 
kekuasaan itu diterapkan dalam konteks yang berbeda yakni 
konteks horizontal atau vertikal. Dalam konteks vertikal berarti 
hubungan antara kekuasaan pemerintah atasan dan pemerintah 
bawahan, di Indonesia sendiri penerapannya hubungan kekuasaan 
ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jimly juga 
mengungkapkan bahwa pemerintahan pusat Indonesia menganut 
sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and 
balances dalam konteks pengertian yang bersifat horizontal 
(Asshiddiqie, 2006)

Dalam ketatanegaraan Indonesia, istilah pemisahan kekuasaan 
itu cenderung dipahami sebagai pemisahan secara absolut, sehingga 
pemisahan kekuasaan dibedakan dengan pembagian kekuasaan 
yang dikaitkan dengan hubungan-hubungan antar lembaga tinggi 
negara yang saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan 
prinsip check and balances. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 
1945 sendiri tidak dapat dikatakan menganut sistem pemisahan 
kekuasaan Montesqieu tanpa diiringi oleh hubungan check dan 
balances, UUD NRI Tahun 1945 juga mengenal pembagian 
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kekuasaan dalam konteks vertikal adanya pemerintahan pusat dan 
daerah.

4. Kelembagaan negara

Lembaga negara berasal dari serapan kata staatsorgan dalam 
bahasa Belanda dan political institutions dalam bahasa Inggris, 
lembaga negara bisa juga diartian sebagai organ negara. Dalam 
KKBI, kata “lembaga” memiliki beberapa arti, salah satu artinya 
adalah badan yang tujuannya untuk melakukan suatu penyelidikan 
keilmuan atau melakukan suatu usaha, kemudian jika disatukan 
dengan frase “negara” maka lembaga negara adalah badan-badan 
negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di 
lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Kata “organ” dalam kamus hukum Fockema Andreae yang 
diterjemahkan oleh Saleh Adiniwata dkk, diartikan sebagai 
perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang 
terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau 
anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan 
kehendak badan hukum. Selanjutnya negara dan badan 
pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, mulai dari raja 
(presiden) sampai dengan pegawai yang rendah, para pejabat itu 
dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini 
lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi atau dewan 
pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara 
teratur dan pasti (Refly Harun, 2004)

Istilah organ atau lembaga negara secara lebih dalam dapat 
dilihat dari pandangan Hans Kelsen “Whoever fulfills a function 
determined by the legal order is an organ” maknanya siapa saja 
yang menjalankan fungsi yang diatur oleh hukum adalah suatu 
organ  Maka, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum untuk 
melaksanakan fungsi-fungsinya baik yang bersifat menciptakan 
norma (norm creating) dan/atau bersifat menjalankan norma 
(norm applying) dapat dikatakan sebagai organ. Hans Kelsen juga 
memberikan pandangan menegenai pengertian lembaga negara 
dalam arti sempit, dimana setiap individu dapat dikatakan sebagai 
organ negara apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum 
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yang tertentu.

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini 
:(Asshiddiqie, 2007)
1) Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan 

atau fungsi tertentu;
2) Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara 

hukum bersifat eksklusif;
3) Karena fungsinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan gaji dari 

negara.

Istilah lembaga negara itu sendiri hampir tidak dapat ditemukan 
dalam berbagai kontitusi yang berlaku di Indonesia. Jika kita 
meleihat di Bab III Konstitusi RIS menggunakan kata “alat-alat 
kelengkapan federal” yang mana terdiri dari Presiden, meneteri-
menteri, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUDS 
1950 menggunakan istilah “alat-alat kelengkapan negara”. Hal 
ini terlihat dalam pasal 44 UUDS 1950 yang menyebut alat-alat 
perlengkapan negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, 
menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, 
dan Dewan Pengawas Keuangan (Isharyanto, 2015). Ketentuan 
UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan tidak mencantumkan 
ketentuan yang mengatur tentang definisi lembaga negara, sehingga 
banyak ahli hukum melakukan pendefinisian terhadap lembaga 
negara dengan melihat pentunjuk pada Pasal 24 C ayat (1) yang 
menyebut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 
mengadili dan memutus sengketa kewenangan anatar lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 
1945. Penyusunan UUD NRI Tahun 1945 cenderung konsisten 
menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau 
organ negara.

Lembaga negara justru muncul dalam berbagai ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, salah satunya melalui ketetapan 
MPRS No.III/MPRS/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata 
Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara. Dalam perkembangannya definisi 
lembaga negara terdapat dalam Putusan Mahkamah Kontitusi 



28

Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2002 tetnatng Penyiaran yang diucapkan tanggal 28 Juli 
2004, yang menyatakan bahwa :

Dalam sistem ketatanegaran Indonesia istilah lembaga 
negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara 
yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaanya atas 
dasar perintah kontitusi, tetapi juga ada lemabag negara 
yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada 
lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden.

Dari berbagai macam pandangan mengenai istilah dari lembaga 
negara, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara tidak hanya 
dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga lembaga 
yang dibentuk atas dasar peraturan undang-undang yang bertujuan 
untuk menyelenggarakan tigas dan fungsi pemerintahan serta 
bukan merupakan lembaga masyarakat.

5. Kajian Teori Bikameral  

Secara teoritik dapat dikatakan bahwa dalam sebuah negara 
yang demokratis setiap warga negara dan unit-unit politik harus 
diwakili dan terwakili. Badan-badan perwakilan tersebut lazim 
disebut parlemen. Salah satu isu yang paling fundamental adalah 
penentuan berapa jumlah “kamar” dalam parlemen tersebut dan 
bagaimana proses pengambilan putusan serta proses legislasi 
yang diemban oleh parlemen tersebut. “kamar-kamar” dalam 
parlemen tersebut dapat berjumlah “satu”, “dua”, “tiga”, atau 
“empat”(Sulaiman, 2013)

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang 
terdiri dari dua kamar atau badan. Kamar pertama (first Chamber) 
biasa disebut dengan Majelis Rendah (Lower House) atau DPR 
atau House of Commons House of Representative, sedangkan 
kamar kedua (Second Chamber) disebut Majelis Tinggi (Upper 
House) atau Senat atau House of Lords. Hanya di Belanda yang 
menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (Erste 
Kamer) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (Tweede 
Kamer)(Ali Safaat, n.d.).
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Model bikameral pada hakikatnya mengidealkan adanya 
dua kamar di dalam lembaga perwakilan. Doktrin ini berasal 
dari teori klasik Aristoteles dan Polybius yang berargumen 
bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip 
demokrasi dan oligarki. Namun, pandangan mengenai bikameral 
ini dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Betham. Dan bentuk 
parlemen dua kamar inilah yang banyak digunakan oleh negara 
modern saat ini (Saldi Isra, 2010).

Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk sistem bikameral 
ini juga mengalami perkembangan dan memiliki keanekaragaman 
bentuk menurut pandangan Giovani Sartori membagi model 
bikameral ini menjadi tiga jenis, yaitu:(Giovanni Sartori, 1997)

1) Sistem Bikameral yang lemah (asymmetric bicameralism/weak 
bicameralism/soft bicameralism), yaitu apabila kekuatan salah 
satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya; 

2) Sistem Bikameral yang simetris atau relatif sama kuat 
(symmetric bicameralis/strong bicameralism) apabila kekuatan 
antara kedua kamarnya nyaris sama kuat; dan 

3) Perfect Bicameralism, yaitu apablia kekuatan antata kedua 
kamar betul- betul seimbang

Sistem bikameral dapat digolongkan sebagai “kuat” atau 
“lunak” oleh Andrew S. Ellis digolongkan sebagai sistem yang 
“kuat” pembuatan undang-undang biasanya dimulai dari majelis 
manapun, serta harus dipertimbangkan oleh kedua majelis dalam 
forum yang sama sebelum disahkan. Dalam sistem “lunak”, majelis 
yang satu memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, 
majelis pertama mungkin dapat mengesampingkan penolakan 
atau amandemen rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
majelis kedua. Hal ini mensyaratkan tingkat dukungan yang lebih 
tinggi, seperti mayoritas absolut dari anggota-anggotanya, atau dua 
pertiga mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara. 
Majelis kedua, juga bisa dilarang atau dibatasi secara ketat dalam 
menolak atau melakukan amandemen rancangan undangundang 
keuangan (money bills). Bila majelis kedua merupakan perwakilan 
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dari daerah-daerah, kekuatan dari majelis kedua bisa saja 
bervarisasi tergantung dari aapakah rancangan undang-undang 
yang diperdebatkan berkaitan langsung dengan daerah-daerah 
tersebut. Sebuah sesi bersama (joint session) dari kedua majelis 
dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik, 
sehingga sebagian besar anggaota dari majelis kedua memiliki 
timbangan/porsi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan 
akhir. Sistem-sistem bikameral yang ada di dunia terbagi secara 
merata antara yang kuat dan lunak. Banyak sistem yang kuat 
ditemukan dalam sistem presidensiil. Tidak ada sistem presidensiil 
yang juga memakai sistem bikameral lunak(Sulaiman, 2013).

Berkaitan dengan pembentukan UU, sistem bikameral yang 
lazimnya digunakan di negara- negara di dunia: (Fatmawati, 2010)

1) Negara yang menggunakan sistem perfect bicameralism 

Pada negara yang menggunakan sistem perfect bicameralism, 
tidak ada perbedaan antar mekanisme pembentukan UU 
finansial dan non finansial. Kedua kamar memiliki kewenangan 
yang sama dalam mengusulkan, membahas dan menyetujui 
kedua jenis UU tersebut. Pada negara yang dibahas, mengatur 
bahwa kedua kamar membahas RUU. Semua negara tersebut 
menggunakan navette (shuttle) system, yaitu bahwa kamar yang 
mengusul RUU yag memberikan pada kamar yang lain RUU 
tersebut di bahasdan kemudian kamar tersebut memberikan 
pertimbangannya tentang RUU tersebut kepada kamar yang 
mengusulkan.

2) Negara yang menggunakan sistem strong bicameralism

Semua negara menggunakan navette (shuttle) system, yaitu 
bahwa kamar yang mengusulkan RUU memberikan pada 
kamar yang lain RUU tersebut untuk dibahas, dan kemudian 
kamar tersebut memberikan pertimbangannya tentang RUU 
tersebut kepada kamr yang mengusulkan

3) Negara yang menggunakan sistem weak bicameralism

Pada berbagai negara tersebut, kewenangan pembentukan UU 
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sangat tidak setara.Pemutus terakhir jika terdapat perbedaan 
diantara kedua kamar adalah berdasarkan mekanisme one 
chamber decision.

4) Negara yang menggunakan sistem very weak bicameralism

Dari berbagai negara yang kedua kamarnya, memiliki 
kewenangan membentuk UU, baik yang menggunakan 
perfect bicameralism, strong bicameralism maupun weak 
bicameralism, tidak terdapat satu pola yang baku. Hanya 
terdapat beberapa pola yang umum dalam hal hubungan 
antarkamar dalam pembentukan UU, yaitu sebagian besar 
negara yang menggunakan sistem bicameral, mengatur 
bahwa dalam pembahasan RUU, baik finansial maupun non 
finansial, kedua kamar ikut serta dalam pembahasan. Selain itu 
persamaan lainnya adalah bahwa pada sebagaian besar negara 
tersebut UUDnya mengatur bahwa dalam hal RUU finansial, 
kewenangan untuk mengusulkan dan memutuskan jika terjadi 
perbedaan antarkamar, terletak pada kamar pertama.

6. Kajian Teori Parpol dan pemilu 

Hak dasar politik yang dilembagakan adalah wadah bagi 
masyarakat yang berkendak demokratis. Sehingga setiap orang 
terjamin haknya untuk mengekspresikan pendapat, kepentingan, 
dan nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat yang dapat 
diakomodir dalam suatu aturan atau norma. Norma tersebut yang 
akan menjadi landasan konsensus mayoritas dalam kemajemukan 
masyarakat. Inilah yang menajdi inti dari proses politik, dimana 
kemajemukan kepentingan dan nilai bukan saja tidak terhindarkan 
tetapi juga sah selama semua pihak masih menghormati legitimasi 
dari lembaga demokrasi dan hukum yang ada(thomas Mayer, 
2012).

Hak dasar politik yang dilembagakan kemudian dimaknai 
melalui partai politik, menurut Carl J. Friedrich, partai politik 
adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil 
dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap 
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan 
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ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatkan yang 
bersifat ideal maupun materiil (Muhammad Labolo, 2015). 

Partai politik merupakan salah satu elemen penting untuk 
konsolidasi demokrasi yang sehat dan subtantif karena kualitas 
partai politik akan berpengaruh dalam menentukan keterwakilan 
dan akuntabilitas politik, dengan kata lain partai politik 
menciptakan landasan masyarakat demokratis(Direktorat Politik 
dan Komunikasi, 2016). 

Secara umum fungsi partai politik terdiri dari rekrutmen 
politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, pengendali politik, 
kontrol terhadap pemerintah Partai politk adalah lembaga yang 
mengagregasi, menerjemahkan keingian atau kepentingan 
yang ada di dalam masyarakat dalam bentuk pilihan kebijakan, 
pun memberikan pemahaman nilai-nilai politik sebagai kiat 
pencerdasan. Selain itu, mereka melatih para pemimpin politik 
dan melakukan pemilihan umum untuk mencari ukuran kontrol 
atas lembaga pemerintah. Ketika menjadi mayoritas, partai 
memberikan basis organisasi untuk membentuk pemerintah, dan 
ketika menjadi minoritas, partai menjadi oposisi, atau alternatif 
terhadap pemerintah (Muhammad Labolo, 2015). 

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani 
ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi 
lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang 
sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan 
politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara 
konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
(Miriam Budiarjo, 2008)

Pemilu secara konseptual menurut Ibnu Tricahyono 
merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 
yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta 
sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Ibnu 
Tricahyono, 2009). Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 
dan sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi rakyat, maka 
Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
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jujur, dan adil. Jika pemilu dapat terlaksana sesuai dengan yang 
dikonsepkan maka hal ini menandakan terwujudnya demokrasi 
yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan didepan hukum. 
Pemilu dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian 
kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon 
anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan 
keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat (Luky Sandra, 
Syamsuddin H, Sri Nuryanti, 2016). 

Pemilihan umum yang dilaksanakan di setiap Negara 
memiliki beberapa tujuan, menurut Jimly Asshiddiqie tujuan 
penyelenggaraan pemilu, yaitu: (Khairul Fahmi, 2011)
1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 

pemerintahan secara tertib dan damai;
2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang 

akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dilembaga 

perwakilan;
4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Suatu Negara harus mempertimbangkan beberapa hal ketika 
hendak memutuskan sistem pemilu apa yang akan digunakan. 
Hal ini bertujuan supaya terwujud pelaksanaan pemilu seperti 
yang diharapkan. Pertimbangan dalam menentukan sistem pemilu 
yaitu: Pertama, sistem pemilu diharapkan mampu membentuk 
badan perwakilan yang representative; kedua, menghasilkan 
pemerintahan yang akuntabel, stabil, dan efisien; ketiga, 
menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel; keempat, sistem 
pemilu yang dipilih menjadikan pemilu terjangkau dan bermakna 
bagi setiap warga Negara; kelima, mendorong keterbukaan partai 
politik (Muhammad Labolo, 2015)

7. Politik hukum 

Sejumlah ahli telah mengemukakan definisi politik hukum 
Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara (Padmo 
Wahyono, 1991). Berdasarkan atas Hukum mendefinisikan politik 
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hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk 
maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih 
bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya 
yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-
Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan 
penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk 
menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat 
berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan 
penegakannya sendiri (Padmo Wahyono, 1991).

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai 
aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai 
suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Mantan 
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), T. M. Radhie, 
mendefinisikan politik hukum sebagai suatu peryataan kehendak 
penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya 
dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun(Radhie, 
1973). Definisi ini mencakup ius constitutum atau hukum yang 
berlaku di wilayah negara pada saat ini dan ius constituendum atau 
hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa datang.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara 
yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan 
latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-
kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan 
kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku 
dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan 
berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas 
dan politik hukum internasional.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an mantan Ketua Percancangan 
Undang-Undang Hukum Pidana, Sedarto mendefinisikan politik 
hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan 
negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan 
yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk 
mengekspreksikan apa yang terkandung di dalam masyarakat 
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian di dalam 
bukunya yang terbit takin 1986, Soedarto mendefinisikan politik 
hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan 
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yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu 
(Soedarto, 1986)

Bagi Mahfud MD, Politik hukum adalah legal policy atau arah 
hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan 
negara yang bentuknya dapat berupa perbuatan hukum baru dan 
penggantian hukum lama (Mahfud MD, 1999). Dalam arti seperti 
ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem 
hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan dalam konteks 
Indonesia tujuan dan sistem yang terkandung di dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun 
hukum. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat disebut 
sebagai contoh tentang politik hukum, tetapi ia hanya bagian dari 
ilmu politik hukum(Mahfud MD, 1999). 

Sementara itu, ilmu atau studi politik hukum bukan hanya 
menyangkut policy atau arah resmi tentang hukum yang akan 
diberlakukan melainkan menyangkut juga berbagai hal yang terkait 
dengan arah resmi itu. Berbeda dengan poltik hukum, ilmu politik 
hukum itu membedah semua unsur dalam sistem hukum yang 
unsur-unsur utamanya oleh Friedman dikelompokkan menjadi 
unsur besar, yaitu materi hukum, struktur hukum, dan budaya 
hukum. Pemikiran seperti ini sejalan juga dengan teori yang 
digambarkan tentang Pohon Ilmiah Hukum dimana ilmu hukum 
tidak hanya dipandang sebagai norma-norma atau hukum positif. 
Dalam hal ini, ilmu politik hukum bukan hanya mencakup politik 
hukum dalam arti sebagai arah resmi negara untuk memberlakukan 
atau tidak memberlakukan hukum guna mencapai tujuan negara, 
melainkan ia juga mencakup latar belakang dan lingkungan yang 
mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi upaya 
menegakkan (Friedman, 1973).

Maka dari itu, Mahfud MD membagi studi politik hukum 
kedalam ketiga kelompok, Pertama, arah resmi tentang hukum yang 
akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (legal policy) guna 
mencapai tujuan negara yang mecakup pergantian hukum lama dan 
pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali. Kedua, latar 
belakang politik dan subsistem kemasyarakatan lainnnya di balik 
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lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan 
atau tidak akan berlaku. Ketiga, persoalan-persoalan di sekitar 
penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang 
telah digariskan(Mahfud MD, 1999).

Perspektif politik hukum nasional pertama-tama dapat 
ditemukan di dalam kunci pokok pertama Sistem Pemerintahan 
Negara Indonesia seperti yang tertuang di dalam Penjelasan UUD 
NRI Tahun 1945. Di sana di sebutkan bahwa “negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum (rechsstaat) Penegasan kunci pokok 
pertama tersebut dapat dipandang sebagai perspektif resmi atau 
dasar utama dari produk politik hukum nasional. Dengan penegasan 
tersebut, berdasarkan perspektif resmi, Indonesia adalah negara 
hukum sehingga harus memainkan peranan yang menentukan atau 
menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara (Ismail Saleh dan Mulyana W Kusumah, 1986).

8. Hak menguji 

Hak atau kewenangan untuk menguji dalam bahasa Belanda 
disebut toetsingsrecht. Jika hak uji diberikan pada hakim, maka 
namanya judicial review atau review oleh lembaga peradilan. 
Jika kewenangan untuk menguji itu diberikan kepada lembaga 
legislatif, maka namanya legislative review, dan jika kewenangan 
itu diberikan pada eksekutif, maka namanya executive review 
(Jimly Asshiddiqie, 2005c). 

Di dalam kepustakaan maupun dalam praktek, dikenal 
ada 2 (dua) macam hak menguji (toetsingsrecht atau review), 
yaitu:(Panggabean, 2001b)
1) Hak menguji formil (formele toetsingsrecht),
2) Hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht).

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu 
produk legislatif seperti undangundang, misalnya terjelma melalui 
cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian 
formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan 
dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. 
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Hak menguji materil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki 
dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan 
sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende 
macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian 
material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi 
suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun 
menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan 
dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.  

Sedangkan menurut Prof. Harun Alrasid, hak uji formal 
ialah mengenai prosedur pembuatan undang-undang, dan hak uji 
material ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang 
dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang 
lebih tinggi (H.R.T Sri Soemantri, 1997). 

Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang 
bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara 
a posteori, maka pengujian itu dapat disebut sebagai judicial 
review. Akan tetapi, jika pengujian itu bersifat a priori, yaitu 
terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh 
parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka 
namanya bukan judicial review, melainkan judicial preview. 
Jika ukuran pengujian itu dengan menggunakan konstitusi 
sebagai alat pengukur, maka kegiatan pengujian itu dapat disebut 
sebagai constitutional review atau pengujian konstitusional, yaitu 
pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang 
sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law) 
(Asshiddiqie, 2006)

Namun, apabila norma yang diuji itu menggunakan undang-
undang sebagai batu ujian, maka pengujian semacam itu tidak dapat 
disebut sebagai constitutional review melainkan judicial review on 
the legality of regulation. Dengan demikian, harus dibedakan juga 
antara upaya pengujian konstitusionalitas (constitutional review) 
dengan upaya pengujian legalitas (legal review). Di samping itu, 
harus dibedakan pula kualifikasi dari norma hukum yang diuji. 
Jika normanya bersifat umum dan abstrak (general and abstract), 
berarti norma yang diuji itu adalah produk regeling, dan hal ini 
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termasuk wilayah kerja pengujian dalam konteks hukum tata 
negara. Akan tetapi, kalau norma hukum yang diuji itu bersifat 
konkrit dan individual, maka judicial review semacam itu termasuk 
lingkup peradilan tata usaha negara (Asshiddiqie, 2006).

Sehingga dalam konteks sistem constitutional review tercakup 
dua tugas pokok. Pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem 
dalam demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau 
interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
lembaga peradilan (judiciary). Dengan perkataan lain constitutional 
review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan; Kedua, untuk melindungi 
setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh 
lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka 
yang dijamin oleh konstitusi (Asshiddiqie, 2006). 

Dapat disimpulkan dari apa yang dikemukakan sebelumnya 
bahwa definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem 
hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Definisi Hak 
Menguji (toetsingsrecht) yang dikemukakan merupakan pengujian 
pada negara yang menganut civil law system (Fatmawati, 2005).  
Pada negara yang menganut civil law system, hak menguji 
(toetsingsrecht) yang dimiliki oleh hakim(Alrasid, 2004), hanya 
dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan karena 
terhadap tindakan administrasi negara diadili oleh peradilan 
administrasi. Di Indonesia, tindakan administrasi negara yang 
berupa Keputusan Tata Usaha Negara diadili oleh PTUN 
(Pengadilan Tata Usaha Negara).

9. Perbandingan hukum

Dupre membeberkan muatan sejarah perbandingan hukum 
bahwa pada 1990, pendekatan perbandingan hukum didasarkan 
atas dua pemahaman yang begitu kentaranya sehingga tidak pernah 
diperkatakan sama sekali. Yang pertama adalah bahwa hukum 
seperti yang dipahami di Barat, adalah pertanda peradaban. Pada 
masa itu, hanya masyarakat beradab yang dipandang memiliki 
sistem hukum. Pemahaman kedua adalah bahwa peradaban 
terutama berupa Eropa (yang diperluas sampai Amerika, lantaran 
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emigrasi dan pemukiman Eropa sebelumnya) (Andrew Harding 
dan Esin Orucu, 2002)

David dan Brierley menyatakan bahwa perbandingan hukum 
pertama kali muncul sesudah ambruknya ide ius commune atau 
hukum yang bisa berlaku universal sebagai akibat dari nasionalisme 
dan fokus pada negara, Namun, positivisme segera menciptakan 
klaim-klaimnya sendiri atas universalitas dan praktik terbaik 
khususnya di Prancis pasca-Napoleon, yang tidak menyisakan 
ruang bagi perbandingan hukum(Brierley, 1978). Dengan 
menganggap Montesquieu (1689-1755) sebagai salah seorang 
bapak perbandingan hukum, menunjukkan bagaimana kesadaran 
pluralitas Montesquieu, yang terlihat seperti relativisme radikal, 
memiliki agenda politik tersendiri(Launay, 2001). Perbandingan 
hukum yang awal berfokus pada sejarah dan filsafat hukum dan 
mungkin menggunakan materi-materi ‘asing, namun tidak banyak 
mengembangkan pemikiran sistematis tentang pluralitas, sembari 
tetap sadar akan keragaman(Brierley, 1978). 

10. Tafsir Konstitusi 

Teori penafsiran hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, 
seorang pakar hukum Jerman yang mengajarkan tentang penafsiran 
sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-
undang. Menurut Savigny lebih lanjut, penafsiran hukum bukanlah 
metode yang dapat digunakan semaunya melainkan harus terpusat 
kepada penafsiran undang-undang(Soedikno Mertokusumo, 
2001). Interpretasi atau menafsir undang-undang (wetsuitleg) 
menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam 
memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-
undang(Loundoe, 1985).  Hal itu disebabkan ketentuan hukum tidak 
dapat memberikan penyelesaian hukum terhadap permasalahan 
yang ada pada dunia nyata. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir 
undang-undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya 
dan keputusannya memiliki legitimasi yang mengikat, maka 
diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga peradilan. Apalagi 
dikarenakan lembaga peradilan adalah tempat terakhir mencari 
keadilan dan tempat penyelesaian pelbagai perkara hukum.
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Penafsiran melalui sebuah proses peradilan (judicial 
interpretation) dimaknai sebagai sebuah teori atau metode 
cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya 
memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang 
terutama undang-undang dasar (Kusumadi Pudjosewojo, 1976).

Hak untuk memberikan tafsir terhadap konstitusi maupun 
produk hukum lainnya memang bukanlah kewenangan monopoli 
dari lembaga peradilan. Namun agar penafsiran terhadap text 
konstitusi memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui seluruh 
elemen negara, maka peradilan diberikan kewenangan untuk 
memberikan tafsir tersebut. Beberapa pakar memiliki landasan 
penting kenapa hanya peradilan yang berhak melakukan tafsir 
terhadap produk hukum.

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran 
yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum 
(rechstvinding)berdasarkan konstitusi atau undang-undang 
dasar yang digunakan atau berkembang dalampraktik peradilan 
MK.Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-
undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas 
dan tidak membukapenafsiran lagi.

Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-
undangan(termasuk konstitusi atau undang-undang dasar), 
Montesquieu mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut:
1) gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana.Ini 

mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan 
ungkapan-ungkapan kebesaran (grandiose)dan retorik 
hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih 
hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, 
sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan 
bagi perbedaan pendapat individual.

2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-
hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang 
bersifat metaforis dan hipotesis.

3) Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh 



41

karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan 
tengah-tengah saja; peraturan itu bukan latihan dalam 
penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana 
yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.

4) Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, 
pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat 
diperlukan.

5) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah 
berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu 
peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka 
pintu untuk pertentangan pendapat.

6) Akhirnya, di atas itu semua, ia harus dipertimbangkan dengan 
penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan 
jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer 
dalam penalarandan keadilan serta la nature des choices. 
Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak 
adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-
undangan dan menghancurkan otoritas negara(Satjipto 
Rahardjo, 2006).

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang 
melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah 
sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun 
demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera 
scriptaitu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk 
menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang 
hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ 
dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan 
sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat 
khusus pada hukum perundang-undanganyang bersifat tertulis. 
Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam 
bentuk interpretasiatau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini 
adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka 
mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-
undangan(Satjipto Rahardjo, 2006).
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11. Kajian Teori tentang Demokrasi

Demokrasi lahir pertama kali ketika masa peradaban Yunani 
kuno yang masih bercorak polis atau negara kota. Demokrasi 
terdahulu dijalankan secara langsung artinya setiap masyarakat 
memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam menentukan suatu 
kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah karena pada waktu itu 
jumlah penduduk masih cukup sedikit. semakin kesini demokraasi 
yang dulunya dijalankan secara langsung kini mengalami suatu 
bentuk tranformasi menjadi demokrasi perwakilan. Artinya dalam 
menentukan suatu kebijakan rakyat sudah tidak bisa turut serta 
satu persatu untuk membuat kebijakan, melainkan rakyat hanya 
diwakili oleh wakilnya yang nantinya akan menyuarakan aspirasi 
atau keinginan masyarakat yang telah memilihnya menjadi wakil 
rakyat. mengingat saat ini jumlah penduduk sudah semkain banyak 
dan jumlah tempat untuk menampung masyarakat semakin minim 
sehingga demokrasi yang dijalankan oleh negara di dunia saat ini 
adalah demokrasi perwakilan. 

Dewasa ini demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang 
menjadi pilihan mayoritas negara di dunia. Hal ini bukan tanpa 
sebab, karena demokrasi dapat dikatakan memanusiakan manusia 
seutuhnya dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. dalam 
negara demokrasi juga mengakui adanya hak asasi manusia dan 
adanya pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan. Pengakuan akan hak asasi manusia dan adanya 
pembatasan kekuasaan menjadi faktor utama merebaknya 
demokrasi di seluruh dunia.

Demokrasi merupakan suatu konsep yang menawarkan 
kepada warga negara untuk memilih pemimpinya secara langsung. 
Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara 
pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara(David 
Lechman, 1989). Inti dari teori demokrasi adalah adanya 
pemerintahan-pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari 
kesepakatan mereka yang diperintah(Andi Suhardianto dan Puji 
Lestari, 2008).
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Definisi demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. beranjak 
dari definisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa rakyat memegang 
kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat 
dibuktikan pula dengan adagum vox populi vox dei yang memiliki 
makna suara rakyat adalah suara tuhan. 

Demokrasi dewasa ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 
antara lain adalah demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. 
Menurut penelitian yang pernah dilakukan Riklefs terdapat 
periodesasi masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 
1950 sampai 1957 dan demokrasi terpimpin dari tahun 1957 
sampai 1965.

Demokrasi liberal dapat dikatakan sebagai sistem politik 
yang menganut paham kebebasan individu. Indonesia pernah 
menerapkan demokrasi liberal yang ditandai dengan menjamurnya 
partai-partai politik saling berkompetisi satu sama lain dalam 
meraih simpati rakyat dan mencapai kekuasaan politik (Suradi 
Hp., Safwan, M., Latuconsina, D., 1986). Ciri khas dari demokrasi 
liberal adalah kebebasan yang diutamakan. Hal ini tentu saja 
memberikan berbagai dampak bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara khususnya bagi produk hukum yang akan dihasilkan. 
Karena konfigurasi politik sudah liberal maka dapat dipastikan 
hukum sebagai produk politik juga akan menghasilkan hukum 
yang berbasis liberal.

Sedangkan demokrasi terpimpin memiliki konsep yang 
bersebrangan dengan demokrasi liberal, yakni mengutamakan 
sentralisasi kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan dengan 
atau tanpa memperhatingan suara mayoritas. Demokrasi terpimpin 
yang dijalankan pada masa orde lama terbukti menghasilkan 
kekuatan otoriter bagi pemegang kekuasaan saat itu. Negara 
yang menganut demokrasi terpimpin kepentingan bersama 
lebih diutamakan dan berada diatas kepentingan pribadi. Hal ini 
juga dapat dilihat pada negara-negara sosialis yang mana dalam 
konstitusinya mengatur bahwa kesejahteraan rakyat merupakan 
tanggung jawab negara bukan individu.
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Selain demokrasi liberal dan terpimpin juga terdapat 
demokrasi pancasila yang pernah digunakan oleh rezim orde 
baru. Demokrasi pancasila sebenarnya memiliki konsep yang 
bagus karena mengelaborasi antara demokrasi liberal yang 
mengutamakan kebebasan individu dan demokrasi terpimpin 
yang mengutamakan kepentingan bersama dengan terdapatnya 
sentralisasi kekuasaan. Demokrasi pancasila sendiri merupakan 
konsep yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai falsafah bangsa 
Indonesia yaitu Pancasila. akan tetapi yang menjadi permasalahan 
disini terletak pada implementasi demokrasi pancasila nya. Secara 
empiris apa yang dilakukan oleh rezim orba justru menciderai 
konsep demokrasi pancasila karena pada rezim ini justru budaya 
korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin berkembang dan sulit 
untuk dikontrol. Akibatnya selama kurang lebih selama 32 tahun 
tidak ada pergantian presiden dan tentunya ini tidak sesuai dengan 
konsep negara hukum yang mengamanatkan untuk membatasi 
kekuasaan seseorang. 

12.  Kajian Teori Hak Prerogatif

Secara bahasa, istilah prerogatif berasal dari bahasa Latin yaitu 
praerogativa (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), 
praerogativus (diminta sebagai yang pertama memberikan suara), 
praerogare (diminta sebelum meminta yang lain) (Bagir Manan, 
2000). Selanjutnya “hak prerogative” diartikan sebagaoo hak 
khusus atau hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan 
kedudukannya sebagai kepala negara, misalnya ,eberi tanda jasa, 
grasi, amnesti. Hak prerogatif muncul pada zaman Kerajaan Inggris 
sebagai hak sisa atau residu  kekuasaan (residual power) seorang 
raja karena pembagian kekuasaan dengan badan perwakilan rakyat 
atau parlemen pada saat itu. A. V. Dicey menhgemukakan bahwa 
“Hak prerogatif merupakan nama bagi sebagian kewewnangan asli 
raja yang tersisa, dan dengan demikian, ia menjadi residu (sisa) 
kekuasaan bebas yang pada saat kapanpun tetap ada di tangan raja/
ratu (Riri Nazriyah, 2010). 

Dalam perspektif pranata hukum tata negara, maka jelas bahwa 
prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (Bagir Manan, 
2000).  Secara historis Dicey mengatakan bahwa tampaknya hak 
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prerogatif hanya bersifat residu dari kewenangan diskresi yang 
dimiliki raja/ratu (A. V. Dicey, 2007). Kewenangan diskresi raja/
ratu tersebut bukan berasal atau diberikan oleh undang-undang 
yang telah dibentuk oleh parlemen, tetapi berasal dan bersumber 
dari dari sistem hukum “common law” atau aturan hukum yang 
tidak tertulis dari putusan hakim  atau pengadilan (A. V. Dicey, 
2007)

Kekuasaan seorang raja dalam sejarah ketatanegaraan 
di Inggris telah ada sebelum adanya kekuasaan dimiliki oleh 
parlemen (majelis rendah) (A. V. Dicey, 2007). Pergolakan politik 
yang terjadi di Inggris pada saat itu merupakan sebuah bentuk 
perlawanan dari rakyat terhadap kekuasaan mutlak yang dimiliki 
oleh raja/ratu yang cenderung sewenang-wenang. Yang kemudian 
pergolakan ini menyebabkan terjadinya revolusi pada tahun 1688 
dan telah memaksa raja untuk mundur dan menyerahkan sebagian 
kekuasaannya kepada majelis rendah (House of Commons) sebagai 
representasi dari seluruh rakyat Inggris. Sisa (residu) dari kekuasaan 
raja itulah yang kemudian disebut sebagai hak prerogatif. 

B. Kajian Terhadap Nilai-Nilai Dasar Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada 
di Indonesia. sebagai sumber dari segala hukum nilai-nilai Pancasila 
perlu untuk dikonkritisasi ke dalam suatu norma yang konkret agar 
dapat direalisasikan dengan baik. dalam hierarki peraturan perundang-
undangan terdapat peraturan tertinggi hingga paling bawah. Mulai 
dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
TAP MPR, Undang-Undang / Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten berdasarkan 
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Untuk melakukan derivasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma 
konret dapat dilakukan kepada peraturan tertinggii terlebih dahulu 
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 karena sebagai pedoman dalam terbentuknya norma hukum 
yang lain. Beranjak dari pendapat Stammler, suatu hukum yang adil 
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(rechtiges rech) ialah hukum positif yang memiliki sifat yang diarahka 
oleh cita hukum, untuk mencapai cita-cita masyarakat (A. Hamid S. 
Attamimi, 1990).  Dengan dilakukannya derivasi nilai-nilai Pancasila 
kedalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi indikator bahwa hukum 
positif Indonesia sudah mencerminkan hukum yang berkeadilan. Hal 
tersebut dapat dilihat dari bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesai Tahun 1945 tepatnya pada Alinea ke-4 
yang mengamanatkan kepada negara untuk senantiasa melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, serta ikut 
turut melaksanakkan ketertiban dunia. 

Untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut memang tidak 
mudah apalagi kondisi zaman sudah mengalami perubahan yang 
cukup signifikan. Maka dari itu diperlukan pembaharuan dalam batang 
butuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 untuk dilakukan amandemen dengan tetap memperhatikan 
kandungan nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam Alinea ke-4 
Pembukaan UUD. Amandemen diperlukan guna hukum positif yang 
berlaku tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab tantangan atau 
perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 terdapat beberapa bab subtansi yang sudah urgent untuk dilakukan 
perubahan. Pertama, pada Bab VI Pemerintahan Daerah perlu adanya 
penegasan untuk memberlakukan desentralisasi asimetris secara 
eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Idnonesia 
Tahun 1945. Hal ini perlu dilakukan mengigat Indonesia merupakan 
negara yang multikultural baik dari segi budaya, letak geografis, 
sejarah, maupun kondisi ekonomi. Hal inilah yang menjadi landasan 
kuat untuk segera dilakukan amandemen guna mengakomodir adanya 
desentralisasi asimetris yang tentunya akan bermanfaat untuk mencapai 
suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera adil makmur dan tentunya 
desentralisasi asimetris ini tidak bertentangan dengan landasan filosofis 
bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 

Kedua, kekuasaan kehakiman. Seiring berjalannya waktu 
menunjukan bahwa kekuasaan kehakiman perlu untuk dilakukan 
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amandemen khususnya terkait fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) 
untuk menguji konstutusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Idnonesia. Saat ini penguji 
konstitusionalitas peraturan dibawah Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang merupaakan kewenangan dari Mahkamah Agung 
(MA). Hal ini dinilai tidak sesuai dengan marwah dibentuknya 
MK itu sendiri sebagai penjaga konnstitusi. Selain itu, MK dirasa 
memiliki beban yang berlebih ketika menangani Perselisihan Hasil 
Pemilihann Umum. dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki MK 
saat ini nampaknya sudah urgent untuk dilakukan amandemen guna 
mengembalikan marwah MK pada awal mula dibentuknya lembaga 
tinggi negara ini.

Ketiga, terkait dengan sistem presidensil. Amandemen dilakukan 
dengan tujuan antara lain adalah untuk menguatkan sistem presidensil. 
karena indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil bukan 
parlemen. untuk menguatkan sistem presidensil perlu dilakukan 
objek perubahan dalam konstitusi itu sendiri khusunya yanng 
mengatur tentang hak prerogatif presiden, masa jabatan preesiden, 
dan klasifikasi kekuasaan dan wewenang presiden guna terwujudnya 
sistem presidensil yang kuat. 

Keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR sebelum 
amandemen merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki 
wewenang untuk menentukan presiden dan menentukan Garis-
Garis Besar Halauan Negara (GBHN). Namun saat ini MPR hanya 
merupakan lembaga tinggi negara sehingga wewenang yang dimiliki 
pada masa sebelum amandemen tidak dimiliki lagi. Dengan hilangnya 
wewenang tersebut akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan 
bernegara. selain itu, MPR saat ini minimal hanya melakukan sidang 
minimal sekali dalam lima tahun. Hal ini dinilai kurang karena sudah 
seyogyanya sebagai representasi rakyat MPR setidaknya melakukan 
sidang setiap satu tahun sekali guna menyampaikan progres yang 
sudah dilakukan. 

Kelima, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). saat ini wewenang 
DPD sebagai perwakilan daerah sering sianggap sebagai pelengkap 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena tidak memiliki kewenangan 
untuk mengesahkan suatu produk undang-undang. DPD dibentuk 
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dengan tujuan untuk mewakili kepentingan daerah yang memiliki 
karakteristik dan corak budaya yang berbeda-beda tentunya sehingga 
perlu dilakukan perubahan terkait wewenang DPD saat ini.

Keenam, Komisi Negara. perkembangan membawa pada suatu 
realita sosial bahwa benyak bermunculan suatu komisi yang dibentuk 
dengan tujuan tertentu. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang dibentuk karena adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap 
institusi tertentu dalam menegakan pemberantasan tindak pidana 
korupsi dan masih banyak komisi lainya yang perlu diatur dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Idnonesia. 

C. Kajian Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen Kelima 

1. Kajian pelaksanaan Terhadap Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (Garis-Garis Besar Haluan Negara)

Konsekuensi dari reformasi dan dilakukannya amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
adalah dengan mentrasformasikan GBHN dalam bentuk lain 
menyesuaikan sistem politik., dan pengidahan prinsip Good 
Governace. Eksistensi GBHN dalam konstitusi menjadi hilang 
setelah dilakukan amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada 
tahun 2001. Pasal 3 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar 
dari Haluan Negara”, dirubah rumusannya menjadi “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar”. Sejak saat itu istilah GBHN tidak lagi 
digunakan dalam perencanaan pembbangunan di Indonesia.

Apabila mencermati perdebatan dalam sidang perubahan 
UUD oleh Badan Pekerja MPR, nampak penghapusan GBHN 
berkaitan dengan perubahan model pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dirubah dengan 
pemilihan langsung oleh rakyat.  Sehingga muncul pandangan 
dengan dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak dibutuhkan lagi 
keberadaan GBHN, karena Presiden bukan lagi mandataris MPR. 
Oleh karena itu menjadi wewenang Presiden untuk menentukan 
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rencana pembangunan. Pandangan ini tentu dipengaruhi 
pengalaman sejarah ketatanegaraan masa lalu dimana Presiden 
berkedudukan sebagai mandataris MPR yang harus memberikan 
pertanggungjawaban kepada MPR, dan salah satu instrumen 
penilaian pertanggungjawaban yang digunakan pada saat itu adalah 
GBHN.

Ganti dari GBHN maka, negara membuat sistem perencanaan 
pembangunan nasional menjadi panduan dalam merumuskan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana 
Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP). Pada dasarnya Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional mencakup 5 (lima) pendekatan dalam 
seluruh rangkaian perencanaan antara lain sebagai berikut: politik, 
teknokratik, partisipasif, atas-bawah (top-down) dan bawah-
atas (down-top). Berkaitan dengan hal tersebut terdapat pula 
perencanaan pembangunan yang terdiri dari 4 (empat) terhadap 
yakni: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) 
pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan 
rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara 
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus 
perencanaan yang utuh.

Pemerintahan Indonesia tidak lagi mengacu pada GBHN yang 
sudah dihapus dalam perumusan rencana pembangunan nasional 
sejak tahun 2004. Pada tahun ini pula pemilihan langsung Presiden 
dan Wakil Presiden diselenggarakan. Sebagai gantinya perencanaan 
pembangunan nasional mengacu pada UU No. 25/2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Saat ini, dokumen yang menggantikan GBHN adalah dokumen 
Rencana Pembanganan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007. Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, 
selanjutnya disebut RPJP Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan 
(RPT). Kemudian diantara ketiga dokumen perencanaan tersebut 
memiliki hubungan hierarkial, dalam artian, rencana pembangunan 
tahunan yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
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merujuk pada RPJMN begitu juga RPJMN mengacu pada RPJP. 

Tahapan penyusunan RPJM dimulai dari penyiapan rancangan 
awal RPJM Nasional oleh MENTERI PERENCANAAN dalam hal 
ini dilaksanakan oleh Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung 
jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan secara 
nasional; Penyiapan rancangan Rencana Strategis Kementrian/
Lembaga (rancangan Renstra-KL), yang dilakukan oleh seluruh 
kementerian dan lembaga. Penyusunan rancangan Renstra ini 
bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 
program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi kementerian/lembaga, agar selaras dengan program prioritas 
kepala negara terpilih(Yessi Anggraini, 2015).

Kemudian penyusunan rancangan RPJM Nasional oleh 
Kementerian Perencanaan sebagai upaya mengintegrasikan 
rancangan awal RPJM Nasional dengan rancangan Renstra-
KL; penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) jangka menengah nasional dan penyusunan 
Rancangan Akhir RPJM Nasional. Renstra-KL memuat visi, misi, 
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang 
disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat 
indikatif. Kemudian dari Renstra tersebut dibuat bentuk konkrit 
pelaksanaannya dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian 
Lembaga (Renja-KL) (Yessi Anggraini, 2015).

Renja-KL disusun berpedoman pada Renstra-KL yang telah 
ada lebih dulu dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. 
Penyusunan Renja-KL dilakukan secara bersamaan dengan 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) karena keduanya 
saling terkait. RKP adalah perencanaan yang meliputi periode 
satu tahun yang dalam hal ini sebagai Rencana Pembangunan 
Jangka Tahunan dan merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. 
RKP berisi prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi 
makro yang mencakup gambaran perekonomian yang menyeluruh 
termasuk kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, 
lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan yang masih bersifat indikatif.8 
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Dari RKP inilah kemudian dijadikan pedoman menyusun Rencana 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan dibuat 
kebijakan melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan 
pembangunan. Begitu pula dengan di pemerintahan daerah, 
menggunakan sistematika yang sama yang telah diatur di Undang-
Undang SPPN yang secara singkat hampir sama dengan proses 
kebijakan pembangunan nasional.(Yessi Anggraini, 2015).

Berdasarkan uraian singkat mengenai RPJPN di atas, dapat 
diliihat bahwa pada prinsipnya semangat pembentukan RPJPN 
sejalan dengan pembentukan GBHN, yakni keduanya sama-sama 
menginginkan agar negara Indonesia memiliki arah pembangunan 
nasional yang jelas dalam sistem pemerintahannya. Namun 
demikian, dapat dilihat beberapa kelemahan terhadap konsep 
RPJPN tersebut. Bangsa Indonesia memerlukan sebuah pedoman, 
arah yang menjadi dasar dalam pembangunan nasional dengan 
konsesus yang lebih kuat sehingga lebih menjamin konsistensi 
dan kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan nasional 
sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai contoh 
RPJMN pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
merupakan agenda ketiga dari RPJPN 2005-2025 sebagaimmana 
tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 yang 
ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 merupakan 
penjabaran dari visi, misi dan agenda (nawa cita) Presiden Joko 
Widodo dan Wakil Preiden Yusuf Kalla hanya memprioritaskan 
pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, dan 
pengelolaan sumber daya maritime dan kelautan.  Meski diklaim 
berpedoman pada yang dibuat Presiden SBY, tetapi nyatanya bahwa 
RPJM  keduanya sama sekali berbeda dan oleh karena itu sulit 
mengatakan bahwa RPJM sekarang ini merupakan kesinambungan 
yang konsisten dari RPJM sebelumnya. Walhasil, negara dalam 
kondisi ketiadaan arah tetap dan konsisten: ada RPJM, artinya ada 
GBHN, tetapi berubah-ubah tergantung pada siapa yang menjadi 
penguasa sesuai dengan hasil pemilu. Sementara itu konsistensi 
secara vertikal juga tidak kurang musykilnya. Sebab, Gubernur 
dan Bupati/Walikota masing-masing sebagai kepala daerah 
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Provinsi, Kabupaten dan Kota faktanya juga mempunyai visi, misi 
dan program sendiri yang dijajakan dalam kampanye Pilkada. 
Tidak adanya jaminan visi dan misi para calon Gubernur, Bupati 
dan Walikota yang mengikuti visi, misi dan agenda Presiden yang 
kemudian menjelma menjadi RPJM dan tertuang dalam Peraturan 
Presiden (Thohari, 2016).

Berdasarkan uraian diatas , banyak kritik yang menyampaikan 
bahwa dengan dibuatnya pedoman pelaksanaan pembangunan 
nasional masa kini tidak mengandung unsur kontinuitas maupun 
konsistensi pelaksanaan akibat bentuk instrumen hukumnya 
berupa undang-undang. Tidak ada sinkronisasi dalam penjabaran 
rencana pembangunan di undang-undang satu dengan lainnya. 
Secara hakikat, kedudukan Undang-Undang SPPN adalah 
sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan amanat UUD 
NRI Tahun 1945, sehingga undang-undang ini menjadi peraturan 
tertinggi setelah UUD NRI Tahun 1945 untuk dijadikan pedoman 
pembangunan. 

Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 
(lima) tahunan dalam praktiknya memungkinkan terjadinya 
ketidaksinambungan antara periode satu dengan periode 
berikutnya. Hal ini dapat terjadi jika Presiden yang terpilih 
berikutnya berbeda dengan Presiden sebelumnya. Dapat saja 
antara strategi pembangunan nasional dari Presiden sebelumnya 
berbeda dengan Presiden yang terpilih berikutnya.. Ini masalah 
pertama yang timbul dari model RPJM Nasional, dan dengan 
ditetapkannya RPJM Nasional dengan Peraturan Presiden, maka 
dalam proses penysunan dan penetapannya tidak ada kontrol 
dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. RPJM Nasional 
akan ditentukan sendiri oleh Presiden. Dengan deemikian, dalam 
model pembuatan RPJM Nasional tidak terdapat mekanisme 
cheks and balances di antara lembaga pemegang kekuasaan yang 
ada. Terjadinya ketidaksinambungan juga memungkinkan pada 
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mapun 
di antara pemerintah daerah. Sebagai turunan dari RPJM Nasional, 
Maka RPJM Daerah juga ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah. RPJM Daerah seperti halnya RPJM Nasional, tidak 
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terdapat kontrol dari lembaga perwakilan rakyat di daerah. RPJM 
Daerah ditentukan sendiri oleh Kepala Daerah. Hal ini berdampak 
pada tidak efektifnya perencanaan pembangunan dalam mencapai 
tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan adanya ketidakefisiennya beban belanja negara. 

2. Kajian Pelaksanaan Terhadap Dewan Perwakilan Daerah

Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung, untuk 
melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, perlu diwujudkan melalui lembaga permusyawaratan 
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan 
daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta 
dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk 
kepentingan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Salah satu perubahasan substansial yang terjadi pada perubahan 
pertama hingga keempat UUD NRI Tahun 1945 adalah penegasan 
presudensial di Indonesia. Untuk itu dilakukan penegasan posisi 
Presiden dalam sistem ketatanegaraan disertai penguatan lembaga 
legislatif. Maka perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah melahirkan 
sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan yaitu Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD pada Perubahan UUD 
NRI Tahun 1945 diarahkan sebagai kamar kedua parlemen dalam 
dalam sistem bikameralisme(Purnomowati, 2005). Setidaknya 
terdapat tiga tujuan dibentuknya DPD pada Perubahan UUD NRI 
Tahun 1945, antara lain untuk: (RI, 2007)
a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan 
kebangasaan seluruh daerah;

b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan 
daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan 
dengan negara dan daerah;

c. Mendorong percepatan demorasi, pembangunan dan kemajuan 
daerah secara serasi dan seimbang.
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Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara 
baru dalam UUD NRI Tahun 1945, Secara formal konstitusional 
DPD muncul melalui perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 
dalam Rapat Paripurna MPR Ke-7 pada tahun 2001 tanggal 9 
November 2001. Namun secara formal aktual terjadinya DPD 
pada tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan 
pengambilan sumpah/janji para anggota DPD sebagai hasil Pemilu 
5 April 2004 tepatnya diatur dalam Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), 
(2), (3), dan (4) dan Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasal 
22C mengatur mengenai susunan dan prosedur pengisian anggota 
DPD, sedangkan Pasal 22D mengatur tentang tugas dan wewenang 
DPD(Anwar C, 2008).

Dewan Perwakilan Daerah merupakan sebuah lembaga 
terotorial representation yang melaksanakan jenis perwakilan in 
presesnce dan in ideas (Dayanto, 2015). Dikatakan representasi in 
presence karena secara formal merupakan keterwakilan dari segi 
kehadiran secara fisik dalam parlemen.  Sedangkan DPD sebagai 
representasi in ideas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E 
ayat (4), bahwa anggota DPD adalah perseorangan. Pasal 22C ayat 
(2) mengatur tentang sistem rekrutmen anggota DPD.  

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semula 
dimaksudkan dalam angka mereformasi struktur parlemen di 
Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPD 
dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses 
legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan dauble-check 
yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat 
secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih 
luas(Goesnidhie, 2010).

Konsekuensi dan pembentukan lembaga perwakilan maka 
suatu lembaga perwakilan (Representative) mempunyai tiga 
fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi perundang-undangan, 
fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dilihat dari kenyataan 
saat ini yang terjadi peran DPD tidak mempunyai cukup 
kewenangan untuk menentukan proses legislasi, anggaran dan 
pengawasan terhadap kebijakan politik negara. Kewenangannya 
sebatas mengajukan, membahas, memberikan pertimbangan dan 
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melakukan pengawasan terhadap rancangan UU bidang tertentu. 
Oleh karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang atau 
auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, sehingga DPD 
paling jauh dapat disebut sebagai co-legislator dari pada legislator 
yang sepenuhnya (Jadmiko Anom Husodo, 2008).

Fungsi DPD dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Fungsi Legislasi 
1) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah.

2) Ikut membahas pada tingkat I atas 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. 

3) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 
undang-undangyang berkaitan dengan anggaran pendapatan 
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama

b. Fungsi pengawasan
Dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan  undang-

undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara, pajak, pendidikan, dan agama, berdasarkan laporan 
yang diterima dari BPK, aspirasi dan pengaduan masyrakat, 
keterangan tertulis pemerintah, dan temuan monitoring di 
lapangan. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 
ditindaklanjuti. 
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c. Fungsi Nominasi
Dalam bentuk memberikan pertimbangan kepada DPR 

dalam pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR.

Dari permasalahan diatas terlihat bahwa masih banyaknya 
kendala yang dihadapi oleh lembaga DPD RI khususnya 
masalah fungsi dan kewenangannya sebagai kamar kedua 
dalam lembaga legislatif. Seperti dalam kewenangan legislasi 
yang disebutkan diatas yang mana DPD hanya mempunyai 
kewenangan mengajukan RUU tertentu tanpa punya 
kewenangan dalam pengambilan keputusan akhir terhadap 
RUU yang diajukannya kepada DPR. Begitupun halnya 
dalam pengawasaan, meskipun dikatakan diatas mempunyai 
kedudukan yang sama dengan DPR dalam pengawasan, namun 
kalau ditindaklanjuti DPD hanya memberikanmasukan kepada 
DPR sebagai bahan perimbangan untuk ditindaklanjuti.

3. Kajian Pelaksanaan Terhadap Sistem Presidensial

Pra amandemen hak Presiden dalam pengangkatan jabatan 
strategis, seperti Kepala Kepolisian (Kapolri), Presiden memiliki 
hak dan kewenangan yang sangat besar. Hak ini tampak jelas 
terlihat dari penentuan calon dan mekanisme pengusulan melalui 
Kepres. Kewenangan seperti inilah yang menurut Moh. Mahfud 
MD disebut sebagai “hak prerogative” (Moh. Mahfud MD, 1999). 
Terdapat beberapa kewenangan yang merupakan hak prerogatif 
Presiden yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa 
harus meminta pertimbangan dan persetujuan dari lembaga lain 
seperti DPR. Namun setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, 
kewenangan yang dapat dilakukan sendiri oleh Presiden tanpa perlu 
meminta pertimbangan dan persetujuan lembaga lain (terutama 
DPR) nyaris sudah tidak ada lagi, selain yang diatur dalam Pasal 
17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengangkatan dan 
pemberhentian menteri (Kanang, 2018). Dengan demikian. Saat 
ini sudah tidak ada lagi hak presiden yang benar-benar menjadi 
hak prerogative (Moh. Mahfud MD, 1999). Dan pengertian hak 
prerogatif yang seperti inilah yang juga merupakan konsep murni 
dari sistem pemerintahan presidensial.
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Kekuasaan Presiden yang dirumuskan dalam pasal-pasal, 10, 11, 
12, 13, 14, dan 15 UUD NRI Tahun 1945 biasanya dipahami dalam 
kerangka tugas Presiden sebagai Kepala Negara, bukan sebagai 
Kepala Pemerintahan. Namun, karena sistem dianut dakam UUD 
NRI Tahun 1945 bukan sistem kabinet (parlementer), maka memang 
tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan 
fungsi Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam sistem presidensial 
yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 itu, fungsi kepala negara 
dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden. Tetapi 
secara teoritis semua kekuasaan yang disebut di atas melekat dalam 
fungsi Presiden RI menurut Pasal 10 sampai Pasal 15 UUD NRI 
Tahun 1945 itu adalah kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, 
dan bukan sebagai Kepala Pemerintahan(Asshiddiqie, 1996).

Pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, sebagian besar 
kekuasaan Presiden dibatasi. Kekuasaan yang sebelumnya bersifat 
tunggal, artinya kekyasaan tersebut dapat dilaksanakan Presiden 
tanpa melibatkan pertimbangan maupun persetujuan dari lembaga 
negara lain atau juga tanpa adanya pembatasan kekuasaan yang 
diatur dengan UU. Kini dalam beberapa pasal yang sebelumnya 
merupakan kekuasaan tunggal yang dimiliki Presiden terjadi 
perubahan dan pembatasan, namun masih ada juga kekuasaan yang 
tidak mengalami perubahan baik sebelum atau sesudah amandemen 
UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, dalam beberapa kekuasaan 
presiden mengalami perubahan secara substansial ataupun 
prosedural. Tetapi, terdapat pula keweanagan yang ditambahkan. 
Kekuasaan prerogatif yang tidak mengalami perubahan yaitu:
1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Presiden 

berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya.

3) Ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, Presiden berhak 
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

4) Ketentuan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, Presiden menyatakan 
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya 
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ditetapkan dengan undang-undang.

Kekuasaan prerogatif Presiden yang telah mengalami perubahan 
setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
1) Ketentuan Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945, dalam hal 

kewenangan Presiden untuk mengangkat duta dan konsul, serta 
menerima duta negara lain. Kekuasaan yang semula merupakan 
kewenangan sepenuhnya Presiden dalam mengangkat duta dan 
koonsul. Kini, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Begitu juga, dalam menerima penempatan 
duta negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Ketentuan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, kewenangan 
Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 
Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, Presiden dengan 
memperhatikan Magkamah Agung; juga dalam pemberian 
amnesti dan abolisi, Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Ketentuan Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945, kewenangan 
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan. Sekarang kewenangan Presiden tersebut dibatasi 
dengan ketentuan Undang-Undang.

4) Ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, yaitu tentang 
kementerian negara. Sekarang diatu lebih lanjut mengenai 
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 
negara ke dalam Undang-Undang. Namun pengangkatan 
ataupun pemberhentian menteri masih menjadi kewenangan 
sepenuhnya Presiden untuk memilih calon menteri yang akan 
diangkat atau menteri yang akan diberhentikan/diganti, tanpa 
melibatkan DPR atau lembaga negara lain.

Perlu juga ditambahkan, bahwa hak-hak prerogatif di atas 
adalah hak-hak yang secara langsung dicantumkan di dalam UUD 
NRI Tahun 1945. Di luar UUD NRI Tahun 1945, masih terdapat 
hak-hak prerogatif lainnya seperti pengangkatan gubernur, 
pengangkatan kepala lembaga pemerintahan non departemen, 
pembuatan Keppres, Inpres, dan sebagainya(Moh. Mahfud MD, 
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1999). 

Dalam sistem presidensial, banyak pengamat mengatakan 
bahwa poin utama yang menjadi dasar efektifitas sistem tersebut 
adalah pribadi presiden sendiri. Kemampuan, kapabilitas, serta 
pengalaman presiden merupakan basis utama dalam bekerjanya 
sistem presidensiil. Hal tersebut dikemukakan oleh Richard 
Neustad yang disampaikan kembali oleh Feri Amsari bahwa:(Feri 
Amsari, n.d.)

“Richard Neustadt mengatakan presiden adalah semata-mata 
kekuasaan soal skill, mengelola temperamen, dan kemudian 
menguasai kantornya. Dia sebagai orang yang dianggap leader 
yang mampu mengelola kantor kepresidenannya. Bahasanya 
yang lebih terkenal adalah the power to persuade, kekuasaan 
membujuk orang, merayu orang, kekuasaan diplomasi.”

Pendapat tersebut menandakan bahwa posisi presiden haruslah 
didukung dengan penguasaan dia terkait dengan kemampuan 
manajerial, pengelolaan emosi, kepemimpinan, dan sebagainya. 
Bekal tersebut akan memudahkan efektifitas berjalannya sistem 
presidensial. Penyebab terjadinya ketidaksinkronan tersebut adalah 
karena sistem ketatanegaraan kita yang memang bukan presidensiil 
murni. Pemisahan kewenangan tidak terjadi secara tegas. Hal ini 
setidaknya disampaikan oleh Ali Safaat yaitu:(Ali Safaat, n.d.)

“Kewenangn eksekutif yang seharusnya milik kepresidenan tiba-
tiba DPR mau ikut mengambil begitu pula sebaliknya. Itulah 
yang kemudian menjadi persoalan desain ketatanegaraan kita, 
kemudian itu melibatkan masalah mekanisme hubungan antara 
eksekutif dan legislatif”

Pada dasarnya, karakteristik utama presidensil secara umum 
merupakan kebalikan dari karakteristik sistem parlementer. 
Karakteristik sistem presidensil, basis legitimasi presiden 
bersumber pada rakyat, bukan pada parrlemen, seperti halnya sistem 
parlementer. Posisi Presiden yang kuat dalam sistem pemerintahan 
presidensial, memperoleh legitimasi kuat dikarenakan dipilih 
langsungg oleh rakyat, namun dalam tataran implementasinya 
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masih dibatasi oleh tekanan politik dari partai politik.

Gagasan konstitusional pasca reformasi mengarahkan pada 
adanya mekanisme checks and balances DPR, namun demikian 
akibatnya executive heavy pada masa orde baru beralih pada 
legielative heavy. Yang sangat berbeda dengan masa sebelum 
refeormasi, seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan, bahwa 
kekuasaan Presiden pada masa konstitusi pertama ini mempunyai 
kekuasaan yang besar, yaitu menjalankan kekuasaan eksekutif dan 
legislatif sekaligus. Menurut,  Bagir Manan kuatnya kekuasaan 
presiden dalam penyelenggaraan negara bukan sekedar fakta, 
melainkan sebagai sesuatu yang inheren dengan sistem UUD NRI 
Tahun 1945 beserta praktik ketatanegaraannya (Bagir Manan, 
2004).

Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara yang 
berbentuk memberikan persetujuan dapat ditemukan dalam UUD 
NRI Tahun 1945 dan beberapa undang-undang. Dalam UUD NRI 
Tahun 1945, misalnya Pasal 24A Ayat (3) dalam hal persetujuan 
terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, 
Pasal 24B Ayat (3) dalam hal persetujuan terhadap pengangkatan 
dan pemberhentian Anggota Komisi Yudisial. Sementara itu, 
dalam beberapa undang-undang misalnya pemberian persetujuan 
pengangkatan Panglima TNI, Kapolri dan lain-lain.

Sebagaimana telah sempat disinggung, meluasnya kekuasaan 
DPR dalam pengisian pejabat negara tidak hanya disebutkan 
dalam UUD NRI Tahun 1945, namun juga meluas terhadap banyak 
lembaga negara yang disebutkan dalam berbagai macam peraturan 
perundangundangan, telah mengundang beberapa elemen 
masyarakat untuk melakukan upaya evaluasi secara konstitusional 
dengan menguji beberapa undang-undang ke Mahkamah 
Konstitusi. Setidaknya ada tiga Putusan MK yang telah telah 
keluar, dalam rangka mengevaluasi sekaligus menguji keabsahan 
dan legitimasi kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara, 
yakni Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013, 16/PUU-XII/2014 dan 
22/PUU-XIII/2015.
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Berkaitan dengan purifikasi sistem presidensial, selain urgensi 
terkait dengan penataan hak prerogatif presiden yang lebih efektif, 
diperlukan pula penataan masa jabatan presiden. Pada masa orde 
baru terdjadi penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 
atau dapat dikatakan bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 
dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi rezim pada masa 
itu memanfaatkan kelemahan-kelemahannya.  Pada mulanya 
ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan 
menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk 
masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
merupakan ketentuan yang dapat ditafsirkan memeberikan peluang 
kepada Presiden untuk bentindak tanpa batas (absolut). Selama 
praktik penyelenggaraan neggara baik pada masa orde lama 
maupun orde baru, ketentuan ini digunakan sebagai dasar hukum 
untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaanya.

Adanya tafsir yang demikian disebabkan karena tidak diikutinya 
ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 dengan pengaturan batasan 
masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia (Latansa, 
2019). Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden 
yang sama dipilih kembali terus menerus, tanpa mengindahkan 
sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara 
berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme) (Bagir Manan, 2004). 

H.R.T Sri Soemantri berpendapat bahwa jika presiden memang 
mempunyai (diberi) kekuasaan, namun di sisi lain kekuasaan 
mempunyai kecenderungan disalahgunakan apabila kekuasaan 
tersebut melekat pada jabatan (H.R.T Sri Soemantri, 2015b). Hal 
ini dapat dilihat pada momentum terpilihnya Presiden Soeharto 
ketujuh kalinya pada tahun 1997. Oleh sebab itu, kemudian ada 
desakan untuk segera dilakukan amandemen terhadap pasal 7 UUD 
NRI Tahun 1945. Akhir perdebatan batasan masa jabatan presiden 
dan wakil presiden ini adalah saat Rapat Paripurna Sidang Umum 
MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 7 
disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama (Tim Penyusun 
Naskah Komprehensif, 2011). 

Dalam memenuhi tuntutan demokrasi, seringkalii sebuah 
negara menggaungkan kesempurnaan check and balances padahal 
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dalam praktiknya, banyak terjadi moral hazzard yang diakibatkan 
karena ketidakmampuan presiden dalam menentukan yang justru 
ujung-ujungnya menjadi politik bagi-bagi kekuasaan. Sehingga 
norma yang ideal pada tataran implementasinya belum dapat 
dilaksanakan dengan baik. Adanya hak prerogatif yang menjamin 
bahwa presiden memiliki kekuatan untuk menentukan jabatan-
jabatan strategis juga dapat dibatasi dengan adanya pengaturan ulang 
terkait dengan masa jabatan Presiden untuk menyempuranakan 
sistem presidensial melalui masa jabatan yang efektif.

Setelah amandemen 1999-2002 terkait pengaturan masa 
jabatan presiden dan wakil presiden lebih tegas dinyatakan secara 
eksplisit bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya 
selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan presiden. 
Perubahan pasal ini memang merupakan langkah tepat untuk 
mengakhiri perdebatan mengenai periodisasi jabatan presiden dan 
wakil presiden (Budianto, 2016). Akan tetapi, seringkali terjadi 
hal-hal yang mengganggu berjalannya pemerintahan. 

4. Kajian Pelaksanaan Terhadap Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam undang-undang, Kekuasaan Kehakiman dimaksudkan 
sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarakan 
pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pengertian kekuasaan 
negara yang merdeka, dimaksudkan bahwakekuasaan kehakiman 
di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-
undangan mempunyai kekuasaan yang bebas (K Wantjik Saleh, 
1977) Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.
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Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai dua 
lembaga yang memegang kedaulatan hukum dalam sistem 
ketatanegaraannya. Lembaga negara tersebut adalah MA dan MK. 
Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945.

Sebelum diadakan amandemen UUD NRI TAHUN 1945 
kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh MA, akan tetapi sesuai 
tuntutan reformasi maka dibuatlah lembaga baru yang bernama 
MK. Maka fungsi lembaga baru ini adalah mengawasi Undang-
undang yang dikeluarkan oleh parlemen atau yang dinamakan 
sebagai judicial review.

Pada awalnya, wewenang pengujian peraturan hanya bisa 
dilakukan pada ranah peraturan di bawah undang-undang  terhadap 
undang-undang oleh MA. Sedangkan pengujian undang-undang 
terhadap UUD NRI Tahun 1945 belum sama sekali tersentuh 
oleh lembaga apapun.Namun,  dalam pelaksanaannya, perkara 
pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang ternyata belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, 
bahkan selama 22 tahun tidak ada perkara pengujian peraturan. 
Perkara pengujian melalui proses proses gugatan mulai diajukan ke 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tahun 1993 sebanyak 
dua perkara, dan sampai dengan tahun 1998 perkara pengujian 
yang teregistrasi sebanyak 10 perkara dan yang telah diputus 
sebanyak lima perkara atau 50%, dan sisanya lima perkara masih 
dalam proses pemeriksaaan di MA(Zainal Arifin Hoesein, 2009).

Adanya  perubahan yang mendasar  terhadap  perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuun 
1945 maka di perlukannya sebuah  mekanisme institusional dan 
konstitusional serta lembaga negara yang  mengatasi kemungkinan  
terjadinya  sengketa  antar  lembaga 1945. Dimana kewenangan 
untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 harus diberikan kepada lembaga 
tersendiri di luar MA. Atas dasar pemikiran itulah keberadaan MK 
yang berdiri sendiri di samping MA (Jimly Asshiddiqie, 2010). 

Judicial Review di Indonesia sendiri dijalankan oleh dua 
lembaga Negara yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
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Agung (MA). Dalam pembagian tugasnya di bagian Judicial 
Review oleh Mahkamah Konstitusi diamanatkan dalam Pasal 24C 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang mana MK berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir  yang putusannya  bersifat final untuk menguji UU 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Sedangkan Judicial Review di MA diatur dalam Pasal 24A 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuun 
1945 yang menyatakan “mahkamah agung berwenang mengadili 
pada tingat kasasi”.  Dengan demikian maka Indonesia merupakan 
negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah 
Konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria pada 1920, Italia 
pada 1947 dan Jerman pada 1945.

Di dalam kepustakaan maupun dalam praktek, dikenal 
ada 2 (dua) macam hak menguji (toetsingsrecht atau review), 
yaitu:(Panggabean, 2001a).

1) Hak menguji formil (formele toetsingsrecht),

2) Hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht).

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu 
produk legislatif seperti undangundang, misalnya terjelma melalui 
cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian 
formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan 
dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. 

Hak menguji materil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki 
dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan 
sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende 
macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian 
material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi 
suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun 
menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu 
aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. 
Sedangkan menurut Prof. Harun Alrasid, hak uji formal ialah 
mengenai prosedur pembuatan undang-undang, dan hak uji 
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material ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang 
dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang 
lebih tinggi(H.R.T Sri Soemantri, 1997).

Di Indonesia, hak uji materiil dapat digolongkan menjadi dua 
macam, yaitu:(H.R.T Sri Soemantri, 1997)
1) Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar, yang menjadi wewenang MK  (Pasal  24 C 
ayat 1 UUD NRI TAHUN 1945)

2) Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan 
yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah undang-undang 
(seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan 
Daerah, dll.) terhadap peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, yang menjadi wewenang MA. (Pasal 24 A ayat 1 
UUD  NRI TAHUN 1945)

Sepintas, Tidak ditemukan hubungan antara kewenangan  
judicial review yang dimiliki MA dan MK lembaga pelaksana 
kekuasaan kehakiman. Kondisi ini menunjukan tidak adanya 
hubungan diantara kedua lembaga pemegang kewenangan judicial 
review itu.Namun demikian harus dipahami bahwa seluruh objek 
judicial review yang menjadi ranah kewenangan kedua lembaga 
dimaksud berada dalam satu jenjang hierarki peraturan perundang-
undangan. Jenjang hierarki dimaksud mewajibkan seluruh 
peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah 
untuk tunduk dan mempunyai kekuatan hukum dari peraturan 
tingkat atasnya (Simamora, 2013).

Pemberian kewenangan pada subtansi yang sama, yakni 
pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi membedakan 
objeknya dengan organisasi yang berbeda tetapi dalam kelembagaan 
negara yang sama, yakni kekuasaan kehakiman, dikemudian hari 
akan menimbulkan berbagai kerancuan normatif dan kerancuan 
teknis (Doni Silalahi, 2016). Pemisahan kewenangan pengujian 
peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan MK 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 tidaklah ideal karena dapat menimbulkan 
problem hukum yang rumit. Sri soemantri menegaskan, ada kaitan 
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antara Undang-Undang dan peraturan dibawahnya. Berdasarkan 
ketentuan yang ada jika PP, Perpres, Perda bertentangan dengan 
Undang-Undang maka akan diuji oleh MA. Problematika yang 
muncul adalah, jika Undang-Undang yang digunakan untuk 
menguji sedang diuji di MK dan ternyata diputuskan bahwa 
Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUDNRI Tahun 
1945. Hal ini akan berbeda jika pengujian peraturan perundang-
undangan itu dilakukan satu atap, karena kondisi diatas dapat 
segera diatasi dan ditangani langsung, MK dapat mendahulukan 
pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan apabila UU 
tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, 
maka menjadi tidak relevan permohonan untuk menguji PP, 
karena UU yang dijadikan hukum pembuatan PP tidak dapat lagi 
berlaku(Doni Silalahi, 2016).

Dalam praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotetis dapat 
timbul pertentangan substantif antara putusan MA dengan 
putusan MK. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi diintegrasikan 
dibawah MK. Dengan demikian masing-masing Mahkamah 
dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang berbeda. MA 
menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga 
negara, sedangkan MK menjamin konstitusionalitas keseluruhan 
peraturan perundang-undangan(Taufiqurrahman Syahuri, 2014)

Selain itu, dilihat dari segi praktis efisien dan efektivitas, 
justru pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA berjalan 
sangat tidak efektif, karena ratarata perkara yang diselesaikan 
per tahun antara 1.-2 (gugatan) dan 3 perkara (permohonan). 
Sebaliknya, MK justru lebih produktif, karena hanya dalam 1 
(satu) tahun 1 (satu) bulan dapat menyelesaikan 22 (dua puiuh 
dua) perkara(Asshiddiqie, 2007).

Sementara beban perkara yang ditangani oleh MA tidaklah 
sedikit. Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara, 
berkurang 40,33% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 
3.950 perkara(Zainal Arifin Hoesein, 2009). Jika dirata-ratakan, 
setiap tahunnya MA hanya memutus perkara kurang dari separoh 
jumlah perkara yang menjadi beban setiap tahunnya.
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Kemudian, jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah 
Agung tahun 2017 meningkat 5,98 % dibandingkan tahun 2016 
yang berjumlah 14.630 perkara. Perkara yang diputus meningkat 
1,55 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.223 perkara. 
Sisa perkara berkurang 41,11% dibandingkan tahun 2016 yang 
berjumlah 2.357 perkara.

Lebih lanjut, Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah 
Agung tahun 2018 meningkat 10,65% dibandingkan tahun 2017 
yang menerima 15.505 perkara. Beban penanganan perkara 
meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 17.862 
perkara. Perkara yang diputus meningkat 7,07% dibandingkan 
tahun 2017 yang berjumlah 16.474 perkara. Sisa perkara berkurang 
34,73% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.388 perkara.

Tabel 1 
Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat 

Lingkungan Peradilan

 
 Sumber : Laporan Tahunan MA Tahun 2018

Sekalipun sejak tahun 2012 sisa perkara secara konsisten 
mengalami penurunan, namun angka penurunan tersebut tidak 
begitu signifikan dalam mengurangi beban MA. Besarnya beban 
perkara yang ditangani oleh MA setiap tahunnya tentu juga akan 
berimpikasi terhadap penyelesaian judicial review di MA. Sebab 
beban perkara utama yang berhubungan dengan perjuangan 
keadilan individu atau badan hukum yang seharusnya menjadi 
fokus utama MA, tidak seluruhnya terselesaikan. Tentu hal ini 
menggambarkan dengan adanya pengujian peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang 
hanya akan menambah rumit beban perkara di MA. Apalagi jika 
melihat kuantitas jumlah peraturan perundang-undangan yang 
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senantiasa jauh lebih besar dari undang-undang, mengikuti bentuk 
piramida hierarki norma Hans Kelsen, semakin ke bawah jenis 
peraturan semakin besar jumlah peraturan yang dikeluarkan 
untuk menindaklanjuti atau dibuat untuk mengatu atau menata 
tata kehidupan bersama dalam negara. Oleh karena itu, menjadi 
wajar hipotesis yang menyatakan bahwa kewenangan MA dalam 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
semestinya dari segi kuantitas perkara akan jauh lebih besar 
jumlahnya daripada yang ditangani MK dalam pengujian undang-
undang.

Selain wewenang judicial review, kekuasaan kehakiman di 
Indonesia mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa 
pemilihan umum baik pemilihan umum di tingkat kepala daerah 
yang selanjutnya disebut pilkada dan juga Pemilihan umum yang 
meliputi pemilihan umum di tingkat legislatif (DPR dadan DPD) 
eksekutif Presiden serta perselisihan hasil pemilihan umum.

Penyelesaian sengketa pemilihan umum sebenarnya telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum bab khusus tentang penyelesaian sengketa pemilihan 
umum dan proses penyelesaiannya, pelanggaran administrasi 
diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu sesuai yang tertera pada 
Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum dan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum 
untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk penyelesaian sengketa proses pemilu 
diselesaikan oleh Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) dan 
putusannya bersifat final dan mengikat terkecuali untuk 3 hal 
yaitu:
1) verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
3) penetapan Pasangan Calon.
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Hal ini sesuai yang tertera pada pasal 469 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya 
untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah jelas 
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam 
pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Permasalahan yang mulai muncul dalam hal penyelesaian 
sengketa pemilihan umum adalah terjadinya Disharomonisasi 
antara peradilan negeri/tinggi (dalam kasus pidana), KPU (dalam 
kasus administrasi), serta putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menangani sengketa hasil. Dalam beberapa kasus terbukti terjadi 
pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan pemilihan umum 
namun sayangnya berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Konstitusi yang memeriksa hasil, seakan menutup 
mata bahwa proses berpengaruh pada hasil.

Namun, yang menjadi problematika utama adalah bagaimaana 
kemudian politik hukum bisa membawa system kekuasaan 
kehakiman pada model penyatuatapan tugas dan wewenang. MK 
yang sejatinya sebagai lembaga pengadilan hukum (court of law) 
yang memberikan keadilan bagi hukum itu sendiri justru seakan-
akan bertindak sebagai pengadilan keadilan (court of justice) yang 
merujuk pada pemberian keadilan bagi hak-hak warga negara 
yang seharusnya hal ini cukup dimiliki oleh MA. 

Begitupun sebaliknya, MA yang diharapkan sebagai pengadilan 
keadilan (court of justice) yang merujuk pada pemberian keadilan 
bagi hak-hak warga negara, tetapi cenderung bertindak sebagai 
lembaga pengadilan hukum (court of law) yang memberikan 
keadilan bagi hukum itu sendiri.

MK juga diberi tugas dan kewajiban memutus   dan membuktikan 
unsur kesalahan dan tanggungjawab dalam perselisihan hasil 
pemilihan umum maupun kepala daerah membuktikan bahwa 
MK juga turut sebagai court of justice yang sebenarnya tugas dan 
tanggungjawab ini selayaknya berada di MA. 

MK yang sejak pertama kali dibentuk bertujuan untuk 
mengambil alih wewenang judicial review undang-undang atas 
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UUD NRI Tahun 1945 yang sebelumnya tidak dimiliki oleh 
lembaga peradilan lainnya seakan melupakan tugas utamanya. 
Dewasa ini, MK cenderung focus dalam penyelesaian perkara 
perselisihan hasil pemilu dan kepala daerah dibanding judicial 
review itu sendiri.

Sejak berdiri pada 2003 sampai dengan 31 Desember 2019, 
MK meregistrasi sebanyak 3.005 perkara. Sebanyak 1.321 perkara 
(43,96%) mengenai Pengujian Undang-Undang, 982 perkara 
(32,68%) terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan 
Kepala Daerah, 671 perkara (22,33%) terkait Perselisihan Hasil 
Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD, 5 perkara (0,17%) terkait 
Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, serta 26 
perkara (0,87%) untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Gambar 1 
Diagram Rekapitulasi Perkara Teregistrasi 2003-2019

 

 Sumber : Laporan Tahunan MK Tahun 2019

Berdasarkan gambar tersebut, bisa dilihat bahwa sejak 
MK dibentuk perkara yang ditangani Sebagian besar ada pada 
perselisihan hasil pemilihan umum dan kepala daerah yakni 
total sebesar 55,15% sedangkan judicial review hanya berada 
pada kisaran 43,96%. Sangat kontradikstif dengan tujuan awal 
dibentuknya MK itu sendiri. 
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5. Kajian Pelaksanaan Terhadap Komisi Negara

Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga independen ini 
hadir di dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 
diantaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. 
Lembaga-lembaga ini dibentuk karena dorongan dari kenyataan 
bahwa tuntutan kebutuhan publik akan pelayanan memiliki standar 
mutu yang semakin efisien, efektif dan kebutuhan penyelenggaraan 
negara sehingga birokrasi pemerintah sudah tidak dapat lagi 
memenuhi berbagai macam tuntutan ini dengan keterbatasannya 
lembaga negara atau dalam kata lain mereka hadir sebagai trigger 
mechanism bagi lembaga-lembaga yang sudah ada.

Salah satu bentuk dari reformasi konstitusi adalah diadopsinya 
berbagai pengaturan mengenai lembaga negara independen dalam 
konstitusi yang baru. John C.Ackerman melakukan penelitian 
yang memperlihatkan kecenderungan untuk membentuk lembaga 
negara independen sebagai organ konstitusi (constitusional 
organ) setidaknya ada 81 Negara yang mencantumkan Lembaga 
Independen dalam Konstitusinya. Terdapat 248 Lembaga 
Independen di empat benua, yakni Afrika, Amerika, Eropa dan 
Asian(Denny Indrayana, 2016).

Tabel 2 
LNI berdasarkan Geografisnya

Region Jumlah LNI
Afrika 89
Eropa 59
Amerika 51
Asia 49

TOTAL 248

Lebih lanjut setidaknya ada 20 negara yang mencantumkan 
lebih dari empat lembaga negara independent di level konstitusi
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Tabel 3  
Negara dengan Empat atau lebih LNI di Konstitusi

Negara Jumlah Lembaga
Chile 4
Greece 4
Afganistan 5
Philipines 5
Hungary 5
Malawi 5
Mexico 5
Mozambique 5
Serbia 5
Uganda 5
Bhutan 6
Swaziland 6
Ecuador 7
Peru 7
Nigeria 10
Rwanda 10
Venezuela 10
Iraq 11
Somalia 12
South Africa 12

Total 139

Semua tabel diatas membuktikkan bahwa perkembangan 
ketatanegaraan modern tak hanya mengakui cabang kekuasaan 
sesuai trias politika namun menerima kehadiran cabang kekuasaan 
baru di luar eksekutif, legislative dan yudikatif.

Zainal Arifin Mochtar merumuskan lembaga negara dikatakan 
terkamsuk dalam komisi negara independent paling tidak 
memenuhi 8 unsur, yakni : Pertama, lembaga dibentuk tidak 
diamksudkan untuk menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang 
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sudah ada. Kedua, proses pemilihannya dengan seleksi bukan 
melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu tetapi dengan 
check and balances. Ketiga, memiliki mekanisme pemilihan dan 
pemberhentian di dalam dasar aturan lembaga tersebut. Keempat, 
diliberasinya sangat kuat dari mulai keanggotaan hingga laporan 
kinerja dekat dengan rakyat. Kelima, kepemimpinan bersifat 
kolegial dan kolektif. Keenam, bukan termasuk lembaga negara 
utama dalam arti tanpa lembaga ini negara tidak akan berjalan 
tetapi bukan berarti keberadaanya tidak penting. Ketujuh, 
dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku secara umum. 
Kedelapan, memiliki basis legitimasi baik dalam konsitusi ataupun 
undang-undang (Denny Indrayana, 2016).

Adapun lembaga-lembaga negara yang memenuhi unsur atau 
kriteria sebagai komisi negara independent diantara lain:
1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2) Komisi Yudisial (KY)
3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
4) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 Dalam prakteknya perjalanan komisi- komisi negara tersebut 
tidaklah berlangsung mudah, penolakan atau resistensi terhadap 
komisi negara terus terjadi sehingga menyebabkan konflik antar 
lembaga. Untuk memudahkan penjelasan sumber resistensi 
terhadap komisi-komisi negara akan disajikan dalam bentuk 
tabel:(Rizki Ramadani, 2020)

Tabel 4 
LNI dan Sumber Resistensinya

Komisi Negara Sumber Resistensi
Komisi Nasional HAM TNI, Pemerintah, Kejaksaan Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi POLRI, DPR
Komisi Pemilihan Umum DPR
Komisi Yudisial MA, MK
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Komisi negara masih dianggap berekedudukan dibawah 
lembaga tinggi negara atau dianggap sebagai lembaga negara 
tambahan sehingga sering sekali kewenangannya direduksi oleh 
lembaga-lembaga tinggi negara. Kehadiran komisi-komisi ini 
dianggap sebagai sumber permasalahan terjadinya benturan 
kewenangan dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

a. Komisi Yudisial (KY)

 Komisi Yudisial dapat dikatakan sebagai lembaga independen 
yang konstitusional yang mana dasar pembentukannya adalah 
amanat dari konstitusi dan berdasarkan pemikiran supreme law 
bahwa tidak ada batasan lagi terhadap apa yang menjadi amanat 
dalam konstitusi, yakni terkait fungsi konstitutifnya sebagai 
starting point dalam membentuk suatu pemerintahan. Komisi 
Yudisial bukanlah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, 
kedudukannya tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dalam 
teori trias politika walaupun lembaga ini terdapat pada BAB IX 
tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945, 
jika kita melihat ketentuan yang ada dalam pasal 24 ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan.”

Komisi Yudisial tidak memiliki fungsi untuk 
menyelenggarakan peradilan sebagaimana 2 (dua) lembaga 
kekuasaan kehakiman lainnya yakni, MA dan MK tetapi 
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Lahirnya 
komisi ini merupakan amanat reformasi tercantum dalam 
Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki 2 (dua) 
kewenangan, yakni untuk mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan wewenang lain demi menjaga menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. 
Menyadari begitu beratnya amanah yang dipikul oleh Komisi 
Yudisial menyebabkan lembaga ini harus menjadi katalisator 
dari proses-proses perubahan di dunia peradilan, yang saat ini 
masih memiliki persoalan besar dalam menegakan hukum dan 
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keadilan.

Pembentukan Komisi Yudisial bukan serta-merta sebagai 
bentuk ikut-ikutan terhadap trend menjamurnya lembaga 
independent di banyak negara, tetapi memang sebagai bentuk 
semangat reformasi dalam peradilan dan kontitusi. Keinginan 
untuk menjaga dan meningkatkan integritas hakim dari sistem 
peradilan merupakan gagasan pembentukkannya yang sudah 
lama diinginkan oleh bangsa ini. Merdekanya kekuasaan 
kehakiman bukan berarti dibiarkan tanpa pengawasan/kontrol 
tuntutan akuntabilitas, indepedensi akan terus dipertanyakan 
karena menjadi bagian dari reformasi peradilan. Pada 
akhirnya sebuah tanggung jawab tidak ada yang memiliki 
kebebasan mutlak. KY hadir dalam konteks kebebasan hakim 
(indepedency of judiary) harus berimbang dengan konteks 
akuntabilitas peradilan (judicial accountability).

KY memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi 
ideal dari lembaga peradilan, sebagai syarat mutlak tegaknya 
hukum dan keadilan. Dengan kata lain, KY sebagai lembaga 
yang bertanggungjawab terhdap hakim-hakim terus menjaga 
moralitas, integritas dan profesionalismenya. Kehendak politik 
atas kelahiran KY sebagai bentuk keinginan untuk membangun 
sistem check and balances dalam kekuasaan kehakiman yang 
dituangkan melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. 

Disamping didorong oleh kelemahan dari pengawasan 
internal kelahiran KY juga beriringan dengan proses realisasi 
penyatuan atap pengelolaan pengadilan. Banyak kalangan 
berpendapat konsekuensi dari proses penyatuan atapan adalah 
munculnya KY, kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan 
kehakiman oleh MA menjadi dasar pertimbangan mengapa 
KY diperlukan sebagai lembaga baru yang dapat menjadi 
penyeimbang dari fungsi check and balances. Kehadiran KY 
menjadi puncak harapan para Justice Seeker dalam mengawal 
proses peradilan, khususnya para wakil tuhan di bumi dengan 
kewenangan KY yang secara otomatis menjamin proses 
perekrutan hakim agung yang kredibel, dan menjaga integritas, 
moralitas serta nilai-nilai profesionalisme para hakim-hakim.
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Dalam perjalanannya KY bukan berarti tidak mengalami 
berbagai resistensi dalam menjalankan kewenangannya, 
MA lembaga yang tadinya mendukung pembentukkan 
KY semakin menunjukkan penolakkannya terhadap KY. 
Ketidakharmonisan antara kedua lembaga ini terlihat saat 
31 hakim agung mengajukan permohonan judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi terkait UU No. 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/
PUU-IV/2006 memberikan dampak dipersempitnya definisi 
mengenai hakim di dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana 
hakim yang menjadi objek pengawas Komisi Yudisial hanyalah 
hakim pada peradilan di bawah MA dan hakim agung. Hakim 
kontitusi tidak termasuk dalam ranah pengawasan Komisi 
Yudisial. Selain itu putusan ini juga membatalkan ketentuan 
yang menyangkut pengawasan KY dalam UU KY karena 
dianggap menyebabkan kekaburan dan ketidakpastian hukum.

Menurut Mahfud MD, ada 2 (dua) alasan mengapa MK 
memangkas kewenangan KY, yang pertama dikarenakan 
KY hanyalah lembaga yang dibentuk sebagai supporting 
institution sehingga tidak bisa melakukan pengawasan 
dengan cara menyejajarkan dirinya dengan lembaga negara 
lain seperti MA dan MK, yang kedua tidak adanya kejelasan 
batasan tentang ruang lingkup pengawasan KY sehingga 
menyebabkan tumpang tindihnya pengawasan yang dilakukan 
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang masing-
masing diatur dalam undang-undangnya sendiri. Original 
Intent dan sistematika menjadi dasar penafsiran yang digunakan 
Mahkamah Konstitusi, yang mana berusaha membedakan 
definisi hakim yang menjadi objek pengawasan KY yakni 
antara hakim agung, hakim konstitusi serta hakim pada badan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 

Resistensi terhadap kewenangan KY masih terus berlanjut, 
putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015, menghilangkan 
kewenangan KY dalam proses seleksi hakim karir yang 
mana menjadi domain tungga MA. Padahal kewenangan 
tersebut sebagai amunisi yang diberikan pada KY pasca 
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dikeluarkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Tentu 
hal ini berdampak pada berkurangnya kewenangan KY yang 
mana tidak dapat dilibatkan lagi dalam roses rekruitmen hakim 
tingkat pertama pada tiga lingkup badan peradilan tersebut. 
Kewenangan Komisi Yudisial dalam rekruitmen hakim hanya 
terbatas pada rekruitmen Hakim Agung. Putusan ini menambah 
panjang daftar kewenangan Komisi Yudisial yang dihilangkan, 
sejatinya keterlibatan KY dalam rekruitmen hakim merupakan 
bentuk pengawasan preventif terhadap hakim badan peradilan 
dibawah Mahkamah Agung yang merupakan amanat dari 
konstitusi dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Kontitusi No.005/PUU-IV/2006 
telah memberikan penafsiran mengnai kewenangan Komisi 
Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran, martabat, serta perilaku hakim yang dapat dimaknai 
sebagai pengawasan. Konsepsi pengawasan yang berarti 
menjaga merupakan tindakan untuk melakukan pencegahan 
(preventif), sedangkan konsepsi pengawasan yang berarti 
menegakkan adalah tindakan untuk melakukan korektif 
(represif).

Dalam keterbatasan kewenangan, Komisi Yudisial masih 
tetap menjalankan kewenangan pengawasannya, walaupun 
hanya sebatas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi 
terhadap hakim yang melanggar KEPPH kepada Mahkamah 
Agung. Rekomendasi inilah yang banyak menimbulkan 
polemik dimana MA tidak terikat terhadap rekomendasi yang 
dikeluarkan oleh KY. Akhirnya, banyak rekomendasi sanksi 
KY yang tidak dijalankan oleh MA.

Adapun data mengenai usulan penjatuhan sanksi dari 
Komisi Yudisial dan respon dari Mahkamah Agung sepanjang 
2016-2018, dari 208 rekomendasi sanksi yang dijatuhkan 
Komisi Yudisial hanya 32 laporan yang dapat ditindaklanjuti 
Mahkamah Agung, 34 laporan diusulkan untuk dilakukan 
pemeriksaan bersama, dan sisanya tidak dapat ditindaklanjuti 
Mahkamah Agung. Selain itu pada tahun 2017, dari 58 hakim 
yang dilaporkan oleh Komisi Yudisial hanya 9 hakim yang 
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ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang 
dapat dilihat dari data berikut:

Adapun pada tahun 2019 yang mana Komisi Yudisial 
telah mengirimkan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah 
Agung sebanyak 33 laporan, namun Mahkamah Agung hanya 
merespon sebanyak 7 hakim dan 21 lainnya tidak dapat 
ditindaklanjuti. Sepanjang tahun 2019 terdapat 63 hakim 
terlapor yang terbukti melanggar KEPPH.

Lemahnya kewenangan KY dapat menyebabkan terbukanya 
peluang praktik Judicial Corruption, dari data yang rilis oleh 
KPK sepanjang tahun 2010-2018 terdapat 22 hakim yang 
terlibat tindak pidana korupsi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 
Data Hakim Terlibat Korupsi Tahun 2010-2018

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah 1 2 2 3 2 3 1 3 5

Diantara 22 hakim tersebut 2 diantaranya adalah hakim 
konstitusi, pada tahun 2003 Akil Mochtar dan Patrialis Akbar  
menerima suap sebesar Rp 57,58 Miliar dan US$ 500.0000 
terkait 15 sengketa pilkada dan divonis dengan hukuman 
penjara seumur hidup, padahal saat itu Akil Mochtar menjabat 
sebagai Ketua Mahkamah Kontitusi.

Berdasarkan data-data diatas dalam pelaksanaan 
kewenangannya Komisi Yudisial mengalami kelemahan-
kelemahan yang diakibatkan dari diamputasinya kewenangan 
KY oleh Putusan Mahkamah Kontitusi tentu hal ini tidak sejalan 
dengan gagasan dibentuknya KY, banyaknya pelanggaran 
kode etik yang dilakukan hakim masih menjadi permasalahan 
yang harus segera diselesaikan sebagai wujud dari reformasi 
peradilan dan konstitusi.
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b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

 Dalam perkembangannya pelaksanaan Pemilu sangatlah 
kompleks, sehingga lahirlah beberapa badan yang juga 
mandiri seperti KPU. Dalam UUD NRI Tahun 1945 memang 
tidak pernah menyebut Komisi Pemilihan Umum secara 
eksplisit atau pemberian nama secara tegas karena penyebutan 
komisi pemilihan umum di dalam UUD NRI Tahun 1945 
menggunakan huruf kecil, sehingga dapat dikatakan KPU 
adalah lembaga yang penamaannya diberikan oleh undang-
undang. Implikasi dari penamaan tersebut adalah penafsiran 
bahwa penyelenggara pemilu bukan hanya KPU tetapi juga 
lembaga lainnya seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) 
dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), 
mereka menjadi satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu 
dan sama-sama didasarkan kepada Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 
Tahun 1945. Tentu hal ini berdampak pada kedudukan ketiga 
lembaga tersebut, terlebih KPU yang kedudukannya bukanlah 
sebagai lembaga yang fungsi dan kewenangannya diatur secara 
kontitusional, kewenangan dan fungsi KPU didasarkan kepada 
undang-undang, artinya KPU dianggap sejajar dengan Bawaslu 
dan DKPP serta lembaga negara lainnya yang dibentuk dengan 
undang-undang. Pemahaman tafsiran ini juga dijelaskan dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010 
yang menyatakan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah 
lembaga yang mandiri serta menjadi satu kesatuan dalam 
penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan amanat konstitusi yakni 
terselenggaranya Pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip luber 
dan jurdil (Liani, n.d.)

  Kehadiran ketiga lembaga ini sebagai bukti bahwa 
dalam penyelenggaraan pemilu setelah reformasi semakin 
kompleks, bukan berarti semakin komplek akan semakin 
baik penyelenggaraannya justru penataan yang sedemikian 
rupa itu menimbulkan berbagai kelemahan, seperti tumpang 
tindih kewenangan dan konflik diantara lembaga independent. 
Ketegangan hubungan antara KPU dan lembaga penyelenggara 
terjadi karena perbedaan penafsiran kedudukan dan wewenang 
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yang saling beriringan.

  Bukti dari ketegangan diantara keduanya sering sekali 
terlihat pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta 
pemilu, pada Pemilu 2014 dapat kita lihat ketegangan diantara 
2 (dua) lembaga antara KPU dan Bawaslu yang mana Bawaslu 
menerbitkan keputusan yang memerintahkan KPU untuk 
menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu, namun KPU tidak 
melaksanakan keputusan dari Bawaslu. Inilah yang menjadi 
puncak konflik dimana akhirnya Bawaslu melaporkan KPU 
kepada DKPP karena dituduh melanggar kode etik.

  Kontroversi lain diantara lembaga penyelenggara Pemilu 
saat Putusan DKPP 23-25/DKPP-PKE-I/2012 dikeluarkan, jelas 
terlihat bahwa DKPP sudah melampaui batas kewenangannya 
yang mana memerintahkan KPU untuk mengikutkan 18 
partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi, padahal 
kewenangan untuk verifikasi partai politik adalah ranah dari 
KPU selain itu DKPP merupakan lembaga yang berwenang 
dalam ranah etik bukan sengketa administrasi Pemilu, dari 
konflik ini dapat kita lihat bentuk intervensi DKPP terhadap 
KPU. Konflik semacam ini menyebabkan KPU kehilangan 
kemandiriannya dalam menyelenggarakan Pemilu(Liani, n.d.).

  Khairul Fahmi berpendapat bahwa perbedaan penafsiran 
norma undang-undang tersebut juga dianggap sebagai 
pelanggaran kode etik yang berujung dengan dilaporkannya 
Komisioner KPU kepada DKPP oleh Bawaslu. Sehingga 
dalam kasus ini Bawaslu sebagai pengawas pemilu cenderung 
terjebak dalam pengawasan yang overacting. Jika sikap seperti 
ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan pengawasan pemilu 
oleh Bawaslu tidak akan berjalan secara sehat. Sehingga 
penangganan persoalan pemilu dengan cara-cara yang selama 
ini digunakan hanya akan menimbulkan kegaduhan dalam 
penyelenggara Pemilu 2014(Fahmi, 2013)

  Tak hanya Pemilu 2014, Pemilu 2017 pun mengalami hal 
serupa terlebih saat KPU menggunakan Sipol (Sistem Informasi 
Partai Politik) sebagai aplikasi elektronik yang dipergunakan 
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dalam pendaftaran partai politik. Penggunaan Sipol tentu 
berdasarkan hukum yang mana terdapat dalam Peraturan KPU 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan 
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Sebanyak 9 (Sembilan) 
partai politik yang dinyatakan gagal dalam proses pendaftaran 
partai politik mengajukan pengaduan kepada Bawaslu, alhasil 
Bawaslu meminta KPU untuk mengulang proses pendaftaran 
9 (sembilan) parpol tersebut. Tak hanya itu, bahkan Bawaslu 
menilai bahwa penggunaan Sipol bertentangan dengan UU 
Pemilu (UU No 7/2017) sehingga KPU harus memeriksa ulang 
pendaftaran parpol secara fisik. Masalah dari keputusan Bawaslu 
adalah bagaimana bisa Bawaslu membatalkan peraturan KPU, 
bukankah hal ini sama saja dengan memposisikan kewenangan 
Bawaslu setara dengan MA, yang mana peraturan KPU yang 
diduga bertetnagan dengan UU pengujiannya dilakukan di MA. 
Pada keadaan yang seperti ini KPU tidak bisa berbuat banyak 
karena putusan Bawaslu haruslah ditindaklanjuti paling lam 3 
(tiga) hari sejak putusan Bawaslu dibacakan, Putusan Bawaslu 
dilindungi oleh UU sebagaimana dalam Pasal 462 UU No.7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

  Fakta-fakta yang telah diuraikan diatas menggambarkan 
bahwa ketiga lembaga ini memiliki fungsi, tugas dan 
kewenangan masing-masing tetapi dalam prakteknya sering 
sekali mengalami overlapping atau tumpang tindih. Ketiga 
hubungan antara lembaga-lembaga ini mengalami ketegangan 
tentu akan mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga tersebut 
dalam menerapkan check and balances yang berpengaruh juga 
terhadap kepentingan bangsa.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 Perbuatan korupsi menjadi semakin terang-terangan 
dan merjalela beberapa tahun belakangan ini, tentu hal ini 
meresahkan masyarakat. Pemerintah bukannya diam saja 
melihat hal ini tentu berbagai macam usaha telah dilakukan 
tetapi perbuatan korupsi masih saja ada hingga saat ini, 
perbuatan korupsi sangat merugikan negara. Sebelumnya 
kewenangan pemberantasan korupsi diserahkan kepada 
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Kejaksaan dan Polri karena dalam perkembangannya kinerja 
dari Kejaksaan dan Polri dirasa kurang akhirnya terbentuklah 
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). UU Nomor 30 Tahun 
2002 menjadi dasar hukum dari pembentukan KPK (Monang 
Siahaan, 2014).

Dalam menjalankan tugasnya KPK juga mengalami 
berbagai resistensi karena dianggap melakukan abuse of power 
karena kemampuan penyadapannya tidak memperhatikan hak 
dasar kemanusiaan sehingga melukai harkat dan martabat para 
tersangka korupsi. Berbagai bentuk usaha resistensi terhadap 
kewenangan KPK dapat kita lihat dalam pengajuan Judicial 
Review UU KPK, Revisi UU KPK, Hak Angket DPR untuk 
KPK, hingga kriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK (Denny 
Indrayana, 2016).

Saldi isra mengatakan dalam catatanya hingga saat ini 
UU KPK hampir 20 kali menjadi uji materi ke MK, alasan 
pengujiannya pun beragam, mulai dari legalitas keberadaan KPK, 
menguji pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan wewenang 
KPK, kabar baiknya semua usaha uji materi itu gagal untuk 
memperlemah KPK. Selanjutnya, Bambang Widjojanto juga 
berpendapat cara lain untuk memperlemah KPK adalah melalui 
revisi UU KPK, cara yang seolah legal tetapi sesungguhnya akan 
berdampak buruk bagi kinerja KPK. Adapun Hak Angket DPR 
untuk KPK yang muncul secara mendadak setelah pengusutan 
kasus korupsi KTP elektronik yang banyak melibatkan anggota 
DPR, padahal Hak Angket KPK itu error dalam hal subjek dan 
objek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Belum lagi usaha untuk mengkriminalisasikan pimpinan 
KPK, pada tahun 2009 pimpinan KPK Bibit Samad Rianto 
dan Candra Hamzah dijerat dengan pasal 23 Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 KUHP tentang 
Penyalahgunaan Wewenang, rekayasa kriminalisasi ini terkuak 
ketika rekaman percakapan Anggodo Widjojo yang meminta 
bantuan Kejaksaan dalam mengkriminalisasikan Bibit-Candra, 
sampai rencana pembunuhan terhadap Chandra Hamzah. 
Berbagai macam terror juga dirasakan para pegawai KPK, 
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salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah 
kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang disebut-
sebut berkaitan erat dengan Korupsi KTP Elektronik yang 
dipimpin Novel Baswedan(Labib Mutaqqin dan Muhammad 
Edy Susanto, 2018). Oleh karena itu, KPK membutuhkan 
penguatan dan perlindungan agar tidak mudah diperlemah oleh 
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

d. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

 Eksistensi Komnas HAM sebagai lembaga independent 
diatur secara eksplisit dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. Dimana Komnas HAM di dalam 
rumusan UU No.39 Tahun 1999 memiliki istilah kedudukan 
“setingkat dengan lembaga negara” yang mana menimbulkan 
banyak penafsiran terkait kedudukan Komnas HAM, ada 
yang mengatakan Komnas HAM lembaga negara atau bukan 
lembaga negara. Tentu hal ini berpengaruh dengan status 
kelembagaan Komnas HAM yang belum diatur secara rigid 
dalam ketatanegaraan kita (Rommy Patra, 2012).

 Tak hanya status kelembagaan yang masih bermasalah, 
kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM seakan-akan 
hanya tambal sulam karena tidak secara utuh diatur dalam satu 
uandang-undang dan tersebar di beberapa undang-undang, 
antara lain UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
dan UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi 
Ras dan Etnis (Rommy Patra, 2012). 

 Menurut Enny Soeprapto, relasi intitusional antara 
Kejaksaan sebagai penyidik HAM berat dan Komnas HAM 
sebagai Pro-Justicia yang diatur dalam UU No.26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebabkan 
ketidakakuran kedua lembaga ini, karena ada pemisahan 
lembaga pelaksana fungsi penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan. Adanya perbedaan presepsi dan berbagai aspek 
penilaian masing-masing lembaga mengenai masalah ditangani 
tersebutlah yang menyebabkan ketidaklancaran hubungan 
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diantara keduanya(Soeprapto, 2011).

 Tak hanya kewenangan Komnas HAM saja yang 
lemah, tapi pembentukan Pengadilan HAM pun mengalami 
masalah hubungan kelembagaan diantara DPR, Presiden dan 
Komnas HAM. Presiden harus mengeluarkan Keppres untuk 
membentuk Pengadilan HAM Ad hoc setelah mendapat usul 
dari DPR tetapi tidak diatur batas waktu untuk Presiden 
segara menindaklanjuti usul DPR. Pada kasus penculikan 
dan penghilangan orang secara paksa di tahun 1997/1998, 
berdasarkan hasil Pansus DPR, DPR meminta Presiden untuk 
membentuk Pengadilan Ad Hoc namun hingga saat ini Presiden 
belum menindaklanjutinya masalah HAM tersebut. Hal ini 
sangat berdampak pada lemahnya penegakan hukum HAM di 
Indonesia dan sangat merugikan masyarakat. Tak hanya itu, DPR 
dapat menyimpulkan sendiri berat tidaknya kasus pelanggaran 
HAM tanpa memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM, 
hal ini dapat dilihat sejumlah pelanggaran HAM berat yang 
terjadi dalam persitiwas Trisakti 1998 dan Semanggi 1998 dan 
1999 dinyatakan bukan pelanggaran HAM berat oleh DPR 
oleh karena itu DPR tidak memberikan usul untuk membentuk 
Pengadilan HAM kepada Presiden (Soeprapto, 2011).

 Komnas HAM juga mengalami hal yang dialami komisi 
negara independen lainnya, padahal pembentukan komisi-
komisi ini secara sosiologis dikarenakan lemahnya kinerja 
dari lembaga-lembaga negara mengalami permasalahan serta 
penuruna kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga 
tersebut. Itulah hal yang mendasari pentingnya melakukan 
desain ulang kedudukan komis

D. Kajian Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 19466

1. Implikasi terhadap Perubahan MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan Negara)

Pasca dilakukannya amandemen MPR tidak menjadi 
lembaga tertinggi lagi di Indonesia yang memiliki mandapat 
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untuk memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, 
sehingga diberlakukannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
secara langsung oleh rakyat yang berimplikasi terhadap sistem 
pemerintahan di Indonesia. Hal ini berkaitan pula dengan adanya 
GBHN yang dahulu ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Kemudian saat ini terkait pemilihan langsung, Presiden 
dianggap memperoleh mandat langsung dari rakyat dan visi dan 
misi Presiden terpilih kemudian dituangkan dalam dokumen 
perencanaan jangka panjnnag (RPJP: Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang), jangka menengah (RPJM: Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah) dan jangka pendek (RKP: Rencana Kerja 
Pemerintah).

Eksistensi GBHN dalam konstitusi menjadi hilang setelah 
dilakukan amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 
2001. Pasal 3 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari 
pada Haluan Negara”, dirubah rumusannya menjadi “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar”. Sejak saat itu istilah GBHN tidak lagi 
digunakan dalam perencenaan pembangunan di Indonesia.

Apabila mencermati perdebatan dalam sidang perubahan 
UUD oleh Badan Pekerja MPR, nampak penghapusan GBHN 
berkaitan dengan perubahan model pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dirubah dengan 
pemilihan langsung oleh rakyat.  Sehingga muncul pandangan 
dengan dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak dibutuhkan lagi 
keberadaan GBHN, karena Presiden bukan lagi mandaris MPR. 
Oleh karena itu menjadi wewenang Presiden untuk menentukan 
rencana pembangunan. Pandangan ini tentu dipengaruhi 
pengalaman sejarah ketatanegaraan masa lalu dimana Presiden 
berkedudukan sebagai mandataris MPR yang harus memberikan 
pertanggungjawaban kepada MPR, dan salah satu instrumen 
penilaian pertanggungjawaban yang digunakan pada saat itu adalah 
GBHN.

Terkait dengan pola pembangunan nasional di era reformasi ini 
pasca ditiadakannya GBHN Pemerintah membuat kebijakan arahan 
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pembangunan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN), sebagai instrument hukum yang mengatur hal-
hal lebih lanjut mengenai penyelenggaraan negara, pemerintah dan 
pembangunan dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat 
sangat umum. Materi yang diatur dalam undang-undang ini bersifat 
ketatanegaraan(Yessi Anggraini, 2015).

Dalam Undang-Undang SPPN yang dirancang untuk 
menggantikan GBHN sudah diterapkan prinsip hierarki dan teori 
pendelegasian kewenangan perundang. Di mana undang-undang 
tersebut hanya menjabarkan secara garis besar, kaidah-kaidah yang 
bersifat abstrak mengenai penyusunan perencanaan pembangunan 
nasional untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.(Yessi 
Anggraini, 2015) Sementara itu dalam pelaksanaannya undang-
undang ini masih memerlukan aturan yang bersifat lebih teknis 
sebagai bentuk rancanagan rill dan perencanaan pembangunan. 
Undang-Undang ini sifatnya hanya sebagai bahan pedoman dalam 
penyusunan perencanaan yang keberlakuannya tidak berdasarkan 
jangka waktu tertentu (Yessi Anggraini, 2015).

Banyak kritik yang menyampaikan bahwa dengan dibuatnya 
pedoman pelaksanaan pembangunan nasional masa kini tidak 
mengandung unsur kontinuitas maupun konsistensi pelaksanaan 
akibat bentuk instrument hukumnya berupa undang-undang. 
Tidak ada sinkronisasi dalam penjabaran rencana pembangunan di 
undang-undang satu dengan lainnya. Secara hakikat, kedudukan 
Undang-Undang SPPN adalah sebagai peraturan pelaksana yang 
menjabarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, sebagai undang-
undang ini menjadi peraturan tertinggi setelah UUD NRI Tahun 
1945 untuk dijadikan pedoman pembangunan (Yessi Anggraini, 
2015).

Presiden terpilih membuat dokumen perencanaan nasional 
yang biasa dikenal dengan RPJP. Terkait antara RPJP dan SPPN 
terdapat perbedaan. Undang-Undang SPPN mengatur tentang 
rencana pembangunan yang akan disusun baik dari segi prosedur 
penyusunan, pembahasan dan penetapannya hingga menjadi 
program kebijakan legislasi nasional. Meskipun diatur dengan 
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dokumen terpisah, yang secara hierarkis sejajar dengan Udnang-
Undang SPPN, namun RPJP adalah merupakan satu kesatuan 
yang disusun berpedoman penuh terhadap Undang-Undang SPPN, 
sifatnya merupakan pelaksana ketentuan Undang-Undang SPPN. 
Pedoman penysusnannya sudah diatur secara rinci di dalam 
ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal-pasal Undang-
Undang SPPN. Materi yang diatur secara substansial pun jika 
dicermati tidak menyimpangi atau bertentangan dengan Undang-
Undang SPPN. Undang-Undang RPJP memuat kondisi umum, 
arahan, tahapan sampai pada prioritas secara konkrit untuk jangka 
panjang. 

Kedua undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak 
menimbulkan peluang inskonsistensi secara horizontal dari segi 
substansial peraturan. Ruang lingkup materi yang diatur jelas, 
sehingga tidak terjadi pengulangan norma yang telah diatur didalam 
peraturan perundangan yang mendelegasikan terhadap peraturan 
pelaksananannya. Undang-Undang RPJP memuat kondisis umum, 
arahan, tahapan sampai pada prioritas seara konkrit. Kebijakan 
arah pembangunan jangka panjang di daerah yang disebut dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan ini merupakan 
suatu bentuk upaya perwujudan pembangunan yang berimbang 
antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 
dengan asas pembangtuan. Mekanisme penyusunan dan penetapan 
RPJP Daerah ini pun telah diatur pada sistem perencanaan 
pembangunan nasional agar sesuai dengan arah kebijakan negara. 
Perancangan substansinya juga diharuskan untuk mengacu kepada 
arahan dari RPJP Nasional (Yessi Anggraini, 2015).

Jika penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui 
perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dilakukan 
dalam situasi yang harmonis maka diharapkan muncul pemikiran-
pemikiran yang konstruktif yang akan semakin mendekatkan pada 
tujuan awal dari dibentukya negara Inonesia yang tercantum dalam 
alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia yang terantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
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berbunyi 

“membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesehahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupkan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut menunjukkan pilihan bangsa Indonesia 
sebagai negara kesejahteraan (Welfare State atau Social Service 
State). Menurut teori negara kesejahteraan ini, tujuan negara yang 
utama adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara 
sebagai alat untuk tercapainya tujuan bersama yaitu kemakmuran, 
kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat(Sibuea, 
2014) Sebagai negara kesejahteraan, tentu fungsi dan peran negara 
menjadi sangat besar. Karena itu dibutuhkan konsensus dasar atau 
prinsip-prinsip dasar sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam 
penyelenggaraan negara.

Maka dari itu perlunya Haluan Negara sebagai kebijakan 
dasar, yang mengandung prinsip-prinsip direktif. Prinsip direktif 
itu merupakan panduan yang mengarahkan haluan kebijakan 
negara bagi pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan 
pegangan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi 
perundang-undangan dan program-program pemerintahan(Jimlly 
assiddiqie, 2010). Di samping sebagai panduan kebijakan negara, 
prinsip-prinsip pokok pengarah atau pemandu itu berfungsi sebagai 
barometer pengawas terhadap jalannya pemerintahan yang dapat 
dipergunakan oleh warga negara dalam menilai kinerja pemerintah 
melalui pemilihan umum.

Sejatinya gagasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bentuk upaya untuk 
pembenahan sistem ketatanegaraan untuk bangsa Indonesia. 
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan segala 
kekayaan alam yang berkecukupan, tidak sepantasnya rakyat hidup 
dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Negara Indonesia sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia 
adalah negara hukum. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan 
bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek 
kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan dan yang 
cukup pentung adalag fungsi dan peranan negara dalam mengatur 
pembangunan nasional.

Pada dasarnya pembangunan nasional berjalan sebanding 
dengan hukum nasional. Sebuah peraturan perundang-undangan 
dapat terlaksana dengan efektif apabila peraturan tersebut memiliki 
tata aturan yang jelas dan tidak tumpang tindih, memiliki rumusan 
substansi yang jelas yang memuat norma aturan dan sanksi serta 
tidak bertentangan satu sama lainnya dan yang perlu ditelaah 
lebih lanjut adalah adanya organ yang terus mengawal efektifitas 
pelaksanaannya baik melalui penegakkan peraturan maupun 
sosialisasi pelaksanaan peraturan.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan yang 
akan dicapai dari kajian ini adalah dengan hadirnya Garis-Garis 
Besar Haluan Negara. Kontruksi regulasi yang diharapkan adalah 
peraturan perencanaan pembangunan yang memiliki tata aturan 
dan rumusan substansi yang berupa norma dan prinsip Haluan 
negara ini yang, merupakan peta jalan (road map) seluruh bangsa 
dan negara juga mencakup seluruh bidang. Baik ekonomi, politik, 
sosial, maupun budaya. Program diterjemahkan dari ideologi 
bangsa dan konstitusi negara. Karena merupakan garis-garis 
besar, Haluan negara akan dibuat sebagai dokumen yang ringkas, 
sekaligus sedapat mungkin jelas dan bernas.   Harapannya dapat 
sebagai arah  bagi semua unsur elemen berbangsa dan bernegara 
khususnya lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dalam 
menyelenggarakan pemerintahan.

Terkait persoalan berbagai masalah pembangunan saati 
ini, salah satu faktormya adalah lebih karena inkonsistensi dan 
ketiadaan sinergi antara RPJP dengan dokumen perencanaan 
“turunannya”. Kondisi tersebut merupakan implikasi karekter 
proses perencanaan pembangunan yang tiddak ssekedar persoalan 
teknis manajerial, tetapi merupakan persoalan yang sangat politis, 
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karena menyangkut kepentingan publik. 

Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan bentuk catatan 
rencana pembangunan negara Indonesia dan keinginan bersama 
rakyat Indonesia secara menyeluruh yang dibuat oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Seluruh tulisan dalam Garis-Garis Besar 
Haluan Negara adalah rencana haluan pembangunan negara yang 
dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Garis-Garis Besar 
Haluan Negara meletakkan peraturan jalannya pembangunan 
negara yang harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Maka dari itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah 
visi dan misi tertinggi kedua setelah Undang-Undang Dasar 
Negara Republiik Indonesia Tahun 1945 dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Maka Garis-Garis Besar Haluan Negara 
ini diartikan sebagai jembatan yang membantu Presiden mewadahi 
pelaksanaan janji-janjji politiknya pada saat masa kampanye. 
Sehingga penjabaran penjabaran program eksekutif nantinya tidak 
boleh bertentangan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai 
landasan pembangunan.  Perran dan fungsi Garis-Garis Besar 
Haluan Negara sebagai Haluan Negara yang disusun oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ditujukan untuk merancang bersama 
mengenai arah pembangunan Indonesia yang berlaku menyeluruh 
dan basic yang nantinya memiliki efek berkelanjutan tersebut 
dimaksudkan agar perencanaan pembangunan yang ada pada 
presiden sebelumnya dapat terus berlanjut pada masa presiden 
yang baru tanpa adanya pemberhentian pembangunan di tengah 
jalan.

Isi Garis-Garis Besar Haluan Negara bukan peruntah 
melainkan sebagai arahan pokok-pokok kebijakan yang mengikat 
semua lembaga negara harus memperhatikan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara. Baik pada eksekutif, legislatif maupun yidukatif. 
Konsekuensi Garis-Garis Besar Haluan Negara yang kembali 
hadir bukan sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Indonesia kepada Presiden.

Substansi Garis-Garis Besar Haluan Negara tesebut harus 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan terkait kesinambungan 
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program pembangunan. Penentu jenis strategi unggulan yang dapat 
menjadi solusi, mekanisme pelaksanaan dan penerapan penegakan 
hukum dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh juga 
dituliskan dalam Garis-Garis Besaar Haluan Negara dan diterapkan 
dengan sasaran, arah kebijakan, strategi yang jelas, terstruktur 
dan kokoh serta lembaga representasi rakyat yang kredibel dan 
akuntabel. Merujuk pada Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada 
urutan kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 maka sudah selayaknya MPR menjadi 
lembaga pembentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara. Strategi 
arah pembangunan hukum harus dituangkan dalam cetak biru 
(blue print) yang diterapkan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif 
dan auxiliaries bodies.

2. Implikasi terhadap Perubahan DPD

Sejak adanya MPRS dan juga MPR di masa Orde Baru terdapat 
di dalamnya Utusan Daerah; namun dirasakan Utusan Daerah tidak 
berfungsi efektif memperjuangkan daerah, hal ini mungkin karena 
proses pengangkatannya tidak dilaksanakan secara demokratis. 
Utusan Daerah ditunjuk DPRD Provinsi, sedang DPRD Provinsi 
juga ditentukan oleh yang berkuasa sehingga praktis yang menjadi 
Utusan Daerah adalah gubernur, istri gubernur, Panglima Daerah 
Militer sehingga tidak mungkin melaksanakan tugasnya secara 
efektif (Kartasasmita, 2006).

Pada hakikatnya konstitusi hasil perubahan tersebut telah 
melahirkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD 
RI) sebagai lembaga baru yang diproyeksikan menjembatani 
terwujudnya hubungan atara pusat dan daerah yang lebih terarah 
dan terintegrasi. Realitas ketidakadilan dan kurang meratanya 
pembangunan di tingkat pusat dan daerah selama Orde Baru telah 
nenicu keinginan perlunya melembagakan aspirasi daerah dari 
yang semula berwujud utusan daerah menjadi perwakilan daerah. 
Bahkan pada awalnya muncul wacana diberlakukannya sistem 
negara federal di Indonesia sebagai jalan keluar ketidakadilan yang 
selama ini dirasakan beberapa daerah. Untuk itulah keberadaan 
DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia 
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dimaksudkan untuk menjembatani dan mengsinkronkan aspirasi 
lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan 
demikian kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan 
selaras dengan kebijakan pusat. Bagaimanapun aspirasi kedaerahan 
harus tetap menjadi perhatian apalagi mengingat luasnya wilayah 
Indonesia dan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi 
dan berbagai ancaman disintegrasi atau pemisahan diri beberapa 
daerah yang menganggap tidak pernah diperhatikan aspirasi dan 
kesejahteraannya oleh pemerintah pusat (Marzuki, 2008)

Berangkat dari penguatan fungsi legislasi DPD. Secara teori, 
lembaga legislatif mempunyai tiga jenis fungsi yaitu fungsi 
pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), dan fungsi 
perwakilan (representasi). Dalam fungsi perwakilan, terdapat tiga 
sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi, 
yaitu:(Asshiddiqie, 2007).
1) Sistem perwakilan politik (political representation);
2) Sistem perwakilan teritorial (territorial representation atau 

regional representation);
3) Sistem perwakilan fungsional (functional representation).

Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik, 
sistem perwakilan teritorial menghasiilkan wakil-wakil daerah, 
sedangkan sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-
wakil golongan fungsional. DPD merupakan perwujudan 
sistem perwakilan teritorial dan DPR sebagai perwakilan 
politik(Asshiddiqie, 2007)

Secara konstitusional setelah amandemen keempat UUD NRI 
Tahun 194 dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem soft 
bicamerilism, dimana kedudukan DPR dan DPD tidaklah imbang 
satu sama lain. Maka dari itu diperlukannya pengoptimalan 
fungsi dari DPD merupakan suatu hal yang urgensi dalam 
mempresentasikan komunikasi antara dapat secara bersama-sama 
memperjuangankan kepentingan di tingkat pusat.

Perubahan yang akan dilakukan dalam perubahan kelima 
UUD NRI Tahun 1945 adalah membawa Indonesia dalam sistem 
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strong bicameralisme, yang pada prinsipnya DPD dan DPR 
mempunyai fungsi setara dan setingkat di bidang legislasi, fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran. Penataan kewenangan DPD 
diperuntukkan untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya 
guna mempresentasikan daerah dalam fungsi legislasi dalam 
menyelenggarakan pemerataan pembangunan daerah. 

Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 harus menegaskan 
DPD yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan. Penegasan ini dilakukan secara implisit dalam norma 
di UUD NRI Tahun 1945, sehingga akan memberi kepastian hukum 
atas pelaksanaan ketiga fungsi tersebut. Pemikiran ini bersumber 
dari ketidakjelasan UUD NRI Tahun 1945 dalam mendesain DPD 
sebagai lembaga legislatif yang murni, dikarenakan ketiga fungsi 
tersebut secara parsial dicantumkan pada kewenangannya semata, 
bahkan kewenangan tersebut pun juga cenderung lemah. Hal ini 
berbeda dengan kedudukan DPR, yang secara tegas disebutkan 
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 
(Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Guna meningkatkan kewenangan DPD maka perlu adanya 
penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini perlu 
adanya penambahan kata yang berkenaan dengan kewenangan DPD 
dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya  kedudukan DPD 
sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang perlu 
diketengahkan. Sebagai lembaga perwakilan yang dipilih secara 
demokratis melalui sistem pemilu, DPD harus memiliki kedudukan 
yang sama seperti DPR, meskipun nantinya terbatas pada undang-
undang terkait dengan daerah. Dalam hal ini, perubahan kelima 
harus menegaskan posisi DPD sebagai pemegang kekuasaan 
membentuk undang-undang, sama halnya dengan DPR. Dalam 
hal ini perlu adanya penambahan kata yang berkenaan dengan 
kewenangan DPD dalam memperjungkan kepentingan daerahnya 
dengan mengganti kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 22 D 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diganti menjadi kata “berhak”, 
sehingga menjadi “Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
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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.” Penggunaan frasa “berhak mengajukan” dimaksudkan 
agar DPD memperoleh legitimasi yang kuat sebagai pemegang 
kekuasaan membentuk undang-undang. Istilah ini menunjukan 
arti yang berbeda dari penggunaan  kata ‘dapat’ yang sebelumnya 
tercantum pada UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan kata “berhak” 
juga untuk mempertegas kewenangan DPD, sehingga dalam 
membentuk undang-undang organis tentang DPD misalnya, tidak 
akan lagi timbul norma-norma yang mereduksi kewenangan DPD 
sebagaimana yang terjadi pada beberapa undang-undang.

Implikasi lanjutan atas penegasan DPD, tentu akan bermuara 
pada perubahan atas Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
Terkait dengan keterlibatan DPD, ketika DPD memiliki kuasa 
untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan daerah, 
maka frasa “ikut terlibat” tentunya harus diubah dengan norma 
yang menunjukan bahwa DPD memang terlibat dalam artian yang 
sesungguhnya. Keterlibatan DPD ini sebagai pelaksanaan atas 
fungsi legislasi yang nantinya melekat pada DPD. Selain itu juga 
dengan maksud agar DPD dapat berkedudukan secara seimbang 
dengan institusi lainnya dalam membahas rancangan undang-
undang yang dimaksud.

Melalui perubahan terhadap pengaturan mengenai DPD 
khususnya Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, maka sistem 
bikameral yang mengarah pada strong bicameralisme yang kuat 
dan efektif dalam lembaga perwakilan di Indonesia dapat berjalan 
secara baik dan maksimal. DPR pun juga dapat menjalankan fungsi 
dan kewenangannya. 

Dengan demikian maka sebagai kamar kedua dalam sistem 
parlemen berwenang untuk mengajukan, mambahas dan melakukan 
pengawasan yang akan ditindaklanjuti bersama berkaitan dengan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Pasal-
pasal tersebut akan berdampak pada penguatan kewenangan 
dan peranan DPD dalam proses legislasi. Maka dari rumusan 
pasal 22D perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 akan mempertegas tiga macam 
fungsi DPD, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungi 
anggaran. Ketiga fungsi tersebut dimiliki DPD dengan tidak 
terbatas sehingga pola ketatanegaraan Indonesia dapat menganut 
sistem bikameral seperti yang seharusnya.  Hal ini terlihat dari 
beberapa unsur penting yang diatur dari pasal tersebut. Dimana 
dalam pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) mempertegas DPD untuk 
memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. DPD tidak lagi 
hanya sebatas dapat mengajukan rancangan undang-undang, ikut 
membahas dan mempertimbangkan rancangan undang-undang. 
Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 akan mempertegas 
DPD memiliki hak inisiatif dan mandiri dalam pembentukan 
undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Dengan perubahan 
terhadap pengaturan mengenai DPD khususnya Pasal 22D UUD 
NRI Tahun 1945, maka sistem bikameral yang mengarah pada 
strong bicameralism yang kuat dan efektif sehingga peran DPD di 
parlemen menjadi signifikan dan dapat berjalan dengan baik. DPD 
pun dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya.

3. Implikasi terhadap Perubahan Sistem Presidensial

Diperlukan penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Amandemen merupakan suatu proses yang sangat penting dalam 
kenegaraan Indonesia. Karena suatu keadaan bernegara selalu 
dinamis, maka aturan dasarnya pun dapat disesuaikan dengan 
perkembangan dan karakteristik yang ada. Proses amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menjadi dasar daripada perubahan.

Salah satu konsensus Bangsa Indonesia pada amandemen 
keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang didokumentasikan dalam Naskah Komprehensif 
menghendaki Negara Indonesia untuk menganut sistem 
pemerintahan presidensial. Salah satu faktor yang dianggapa 
menentukan kinerja sistem presidensial itu dalam praktik 
adalah diterapkannya sistem multi-partai yang menyebabkan 
timbuulya kesulitan-kesulitan bagi Presiden untuk mendapatkan 
dukungan mayoritas politik di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, 
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Presiden sangat mungkin menjadi kurang ‘decisive’ dalam upaya 
menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-
hari(Jimly Asshiddiqie, 2015). 

Secara kelembagaan Indonesia menerapkan sistem 
pemerintahan presidensial. Wujud yang paling nyata adalah 
ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung. Legitimasi 
presiden dan wakil presiden yang dipilih sangat kuat, namun 
belum mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil. Hal 
tersebut disebabkan karena masih dianutnya sistem multipartai 
yanh tidak kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial. 
Kondisi itu menyebabkan kekuasaan mayoritas sulit diperoleh oleh 
presiden dalam membentuk pemerintahan. Koalisi menjadi pilihah 
yang harus dilakukan presiden jika ingin pemerintahannya stabil. 
Konfigurasi politik yang demikian menimbulkan presiden terpilih 
dengan mandat besar dari rakyat, mesti menggalang koaliai besar 
agar pemerintahan bisa berjalan dengan stabil. Presiden terpilih juga 
harus mendapatkan dukungan partai politik. Sehingga terjadilah 
pertimbangan merangkul partai dalam kabinet yang mengganggu 
kinerja presiden(Yusuf Wibisono, 2017).

Hanta Yuda dalam bukunya ‘Presidensialisme Setengah Hati’ 
menyampaikan bahwa fenomena kelemahan sistem presidensiil 
yang dipadukan dengan sistem multi partai dengan dua kualifikasi, 
yaitu kompromi politik eksternal (di dalam badan legislatif) dan 
kompromi politik internal ( di dalam badan eksekutif/kepresidenan).
Kompromi politik eksternal yang melemahkan sistem pemerintahan 
presidensil tersebut antara lain:(Hanta Yuda AR, 2013)
1) Intervebsi parpol terhadap Presiden dan akomodasi Presiden 

terhadap kepentingan parpol dalam proses pembentukan 
kabbinet atau dalam hal pengangkatan/pemberhentian anggota 
kabinet;

2) Munculnya polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter 
koalisi yang terbangun cenderung rapuh;

3) Kontrol parlemen terhadap pemerintah kebablasan;
4) Bayang-bayang ancaman impeachment oleh parlemen.
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Kompromi politik internal yang melemahkan sistem 
pemerintahan presidensiil tersebut antara lain:(Hanta Yuda AR, 
2013)
1) Tereduksinya hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet;
2) Kabinet yang terbentuk cenderung kabinet koalisi beberapa 

partai politik;
3) Adanya potensi dualisme loyalitas menteri dari parpol yang 

menyulut konflik kepentingan;
4) Terganggunya keharmonisan hubungan antara Presiden dan 

Wakil Presiden.

Implementasi pemerintahan Presidensial di awal pemerintahan 
Presiden Jokowi belum barjalan maksimal. Presiden dihadapkan 
pada posisi yang dilematis, kompromi sulit dihindari, sehingga 
semakin membuat sistem presidensial semakin tereduksi karena 
sistem yang kompromistik dan kurang tegas dalam mengambil 
keputusan. Presiden tidak mudah untuk mengambil kebijakan 
sesuai dengan yang persetujuan dari partai pendukung pemerintah 
ataupun secara normatif bisa saja harus mendapatkan persetujuan 
DPR maupun partai koalisi. 

Mekipun dalam praktiknya selalu saja ada berbagai bentuk 
kompromi politik, terdapat beberapa kewenangan khusus presiden 
(hak prerogatif) yang seharusnya diberikan kedudukan kuat dan 
tidak bisa diintervensi. Pada dasarnya hak prerogatif presiden 
adalah hak yang melekat langsung kepada presiden baik dalam 
kapasitas sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. 
Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pembantunya, 
menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan duta besar. Namun demikian, 
hingga saat ini kewenangan Presiden untuk itu masih mendapatkan 
intervensi yang kuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut 
masih dilakukan dengan dalih adanya check and balances,yang 
merupakan langkah dalam pemurnian sistem presidensial. Namun 
demikian dalam praktiknya justru menyebabkan menguatnya 
kekuasaan parlemen dalam mengintervensi Presiden sehingga hak 
prerogatif presiden dilemahkan.
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Sistem presidensial yang efektif aadalah sistem presidensial 
yang meramu secara seimbang berbagai macam syarat pemerintahan 
presidensial. Keseimbangan adalah kunci keadilan. Namun, hikayat 
presidensial lahir I Amerika serikat pada akhir abad ke-18, kisah 
presidensial penuh dengan romantika pasang-surut keberhasilan 
dan juga kegagalan(Denny Indrayana, 2011).

Pendapat yang menyebutkan bahwa hak prerogatif tidak dapat 
diganggu gugat merupakan pendapat yang bertentangan dengan 
ajaran konstitusionalisme yang telah dianut banyak negara modern 
termasuk Indonesia. Konstitusionalisme mengajarkan pembatasan 
kekuasaan sebagaimana ditulis oleh Friedrich “Constitutionalism 
is an institutionalized system of effective, regularized restrains 
upon governmental action” (Jimly Asshiddiqie, 2005b). Oleh 
sebab itu jika berpegang teguh pada prisip negara demokrasi 
konstitusional, maka diperlukan suatu konstruksi yang tepat bagi 
adanya hak prerogatif yang dimiliki Presiden. Disisi lain, desain 
prerogatif tersebut juga harus dimungkinkan untuk mencegah tidak 
stabilnya sistem pemerintahan. 

Namun, demikian semangat pengembalian hak prerogatif 
secara konstitusional dan efisien, perlu dibatasi dengan adanya 
masa jabatan presiden yang lebih tegas dan efektif. Seperti Negara 
Filipina yang telah menentukan pengaturan yang tegas mengenai 
pembatasan kekuasaan pada petahanan. Pada Article XI Section 2 
Konstitusi Filipina tertulis sebagai dasar hukum bahwa Filipina 
melakukan pembatasan kekuasaan terhadap eksekutif dengan 
membatasi masa jabatan Presiden hanya satu periode jabatan yakni 
selama enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. 

Kemudian, presiden hanya dapat menjabat selama satu periode 
dan tidak dapat dipilih kembali, sedangkan wakil presiden diberikan 
kesempatan untuk dapat dipilih kembali dan menjabat sebagai wakil 
presiden selama 2 periode berturut-turut. Pada masa kepemimpinan 
dari presiden Marcos tahun 1965, kekuasaan Comelec Filipina 
rentan pengaruh jalannya pemilihan umum. Hal ini disebabkan 
oleh penyalahgunaan wewenang presiden Marcos untuk menekan 
keindependenan dari lembaga pemilu menjadi masalah internal 
sehingga berdampak pada ketidak percayaan masyarakat Filipina 
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terhadap Comelec. Sehingga, membuat hasil pemilu yang terus 
mengeluarkan hasil pemenangan untuk Ferdinand Marcos. Oleh 
karena itu, Marcos berkuasa sebagai presiden terlama di Filipina 
selama 21 tahun.

Masa pemerintahan Presiden Marcos ini menjadi alasan 
timbulnya gagasan pembatasan kekuasaan yang pada saat itu 
dianggap sebagai kepentingan mendesak yang harus segera 
ditangani. Pada jejak sejarah pemerintahan eksekutif di Indonesia 
pun pernah mengalami hal-hal seperti Malaysia dan Filipina dimana 
presiden menjabat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga 
menimbulkan krisis kepercayaan dari rakyat. Selama ini Indonesia 
telah berupaya dengan baik supaya tidak lagi ada pertahana yang 
menyalahgunakan kekuasaannya. Namun, sampai hari ini pertahana 
tetap tidak dapat fokus pada tugas dan kewenangannya. Fokusnya 
semata-mata hanya untuk memenangkan kembali pemilihan 
umum yang diadakan, sehingga pertahana dapat menggunakan 
kesempatannya.

4. Implikasi terhadap Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan 
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Praamandemen 
UUD NRI Tahun 1945, konsep negara hukum dituangkan dalam 
Penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945 dengan menyebutkan 
bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum 
(Rechtsstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Salah satu 
prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan(Soedikno 
Mertokusumo, 2001).

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
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lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan  tata  usaha  
negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana 
ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam mewujudkan prinsip kekuasaan kehakiman yang 
merdeka lagi berkeadilan, perlu adanya penegasan mengenai 
wewenang dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. 
Wewenang yang sekarang berada dalam ranah Mahkamah Agung 
yaitu Hak Uji Materill atau Judicial Review terhadap peraturan 
perundang-undangan, harus menjadi kewenangan dari Mahkamah 
Konstitusi seluruhnya(Dahlan Thaib, Jazim, Hamidi, 2003).

Indonesia menganut sistem dualisme konstitusi yang mana 
pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh badan 
yudikatif yakni  Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 
keduanya memiliki kesamaan dalam kewenangan yakni mengadili 
permohonan judicial review. Namun, putusan MA yang tidak 
langsung berlaku akan berdampak pada tidak adanya kepastian 
hukum sehingga hanya akan menimbulkan penyalahgunaan 
kewenangan. Pada saat, jelas terlihat bahwa kewenangan yang 
dimiliki oleh MK dalam pengujian Undang-Undang ternyata 
berpelung besar dalam menggugurkan putusan perkara judicial 
review yang ada di MA tersebut. Penyerahan kewenangan judicial 
review oleh MA dan MK menyisakan kerumitan tersendiri dalam 
hal pengujian, yang mana peraturan perundang-undangan tidak 
bertentangan secara langsung dengan aturan setingkatnya akan 
tetapi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, contohnya 
seperti Peraturan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang akan tetapi bertentangan langsung dengan Undang-
Undang Dasar, terlepas dari siapa yang berwenang terhadap materi 
peraturan yang bertentangan dengan materi peraturan lebih tinggi, 
pada nyatanya MA tidak berwenang dalam pengujian karena MA 
menggunakan batu uji Undang-Undang sedangkan peraturan 
yang hendak di uji tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
terkait tetapi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar yang mana 
bukanlah ranah dari Mahkamah Agung. Dan jika tetap di uji di 
MK bukanlah kompetensi MK tetapi ranah dari MA. Hal tersebut 
yang dapat menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian sengketa 
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peraturan perundang-undangan(Simamora, 2013).

Pemberian kewenangan pada subtansi yang sama, yakni 
pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi membedakan 
objeknya dengan organisasi yang berbeda tetapi dalam kelembagaan 
negara yang sama, yakni kekuasaan kehakiman, dikemudian hari 
akan menimbulkan berbagai kerancuan normatif dan kerancuan 
teknis(Doni Silalahi, 2016). Pemisahan kewenangan pengujian 
peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan MK 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 tidaklah ideal karena dapat menimbulkan 
problem hukum yang rumit. Sri soemantri menegaskan, ada kaitan 
antara Undang-Undang dan peraturan dibawahnya. Berdasarkan 
ketentuan yang ada jika PP, Perpres, Perda bertentangan dengan 
Undang-Undang maka akan diuji oleh MA. Problematika yang 
muncul adalah, jika Undang-Undang yang digunakan untuk 
menguji sedang diuji di MK dan ternyata diputuskan bahwa 
Uundang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUDNRI Tahun 
1945. Hal ini akan berbeda jika pengujian peraturan perundang-
undangan itu dilakukan satu atap, karena kondisi diatas dapat 
segera diatasi dan ditangani langsung, MK dapat mendahulukan 
pengujian UU terhadap UUDNRI Tahun 1945 dan apabila UU 
tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, 
maka menjadi tidak relevan permohonan untuk menguji PP, karena 
UU yang dijadikan hukum pembuatan PP tidak dapat lagi berlaku 
(Doni Silalahi, 2016).

Menurut Jimly, ada empat alasan yang menyebabkan dualisme 
pengujian peraturan tersebut menjadi tidak ideal, yaitu sebagai 
berikut:(Doni Silalahi, 2016)

1) Pemberian kewenangan pengujian (Judicial Review) materi 
undang-undang terhadap Undang-undang dasar kepada 
MK yang baru dibentuk mengesankan hanya sebagian 
tambahan perumusan terhadap materi UUDNRI Tahun 1945 
secara mudah dan tambal sulam, seakan-akan konsepsi hak 
uji materiil peraturan yang ada di tangan MA tidak turut 
berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada MK. 
perumusan demikian terkesan seakan kurang didasarkan 
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atas pendalaman konseptual berkenaan dengan konsepsi uji 
materi itu sendiri secara komprehensif. 

2) Pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan 
jika sistem kekuasaan yang dianut masih didasarkan atas 
prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana yang dianut 
oleh UUDNRI Tahun 1945 sebelum mengalami perubahan 
pertama dan kedua, UUDNRI Tahun 1945 setelah perubahan 
telah resmi dan tegas menganut prinsip pemisahan kekuasaan 
horizontal mengutamakan prinsip checks and balances. Oleh 
karena itu, pemisahan antara materi undang-undang dan 
materi peraturan di bawah undang-undang tidak seharusnya 
dilakukan lagi. 

3) Dalam praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotetis dapat 
timbul pertentangan substantif antara putusan MA dengan 
putusan MK. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi 
diintegrasikan saja dii bawah MK. Dengan demikian 
masing-masing Mahkamah dapat memfokuskan perhatian 
pada masalah yang berbeda. MA menangani persoalan 
keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan 
MK menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan 
perundang-undangan. 

4) Jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah 
UUDNRI Tahun 1945 sepenuhnya diberikan kepada MK, 
tentu beban MA dapat dikurangi.

Oleh karena itu, dalam amandemen kelima nantinya, 
secara kelembagaan perlu segala bentuk pengujian peraturan 
perundang-undangan disentralisasikan dalam satu lembaga 
negara. Sentralisasi kelembagaan fungsi pengujian peraturan 
perundang-undangan baik undang-undang terhadap UUD Negara 
RI Tahun 1945, maupun peraturan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang dimaksudkan agar fungsi pengujian 
peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara efektif 
dan efisien, di samping untuk menghindarkan konflik hukum. 
Sebab, pengaturan pengujian yang masih dibedakan subjek dan 
objeknya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24A dan 
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Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945, dapat memberikan tafsir 
bahwa posisi MK lebih dari pada MA, padahal dalam UUD NRI 
Tahun 1945 kedua lembaga negara tersebut memiliki kedudukan 
yang sama, hanya tugas dan fungsinya yang berbeda.

Selain itu, dalam perubahan konstitusi selanjutnya, 
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serta sengketa pemilu 
dan pilkada kewenangannya perlu diserahkan sepenuhnya 
kepada MA. Yang mana saat ini proses penyelenggaraan 
pemilihan umum yang pada dimensi inilah yang kemudian terjadi 
pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran pidana pemilihan 
umum, penyelesaiannya berada di MA. Sedangkan dimensi ke-2 
adalah dimensi hasil yang telah menjadi kewenangan Absolut 
dari Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan absolut dari MK tersebut perlu ditarik menjadi 
kewenangan MA untuk mewujudkan konsep penyatuatapan 
kewenangan antara MK dalam hal judicial review dan MA dalam 
hal penyelesaian sengketa dan hasil pemilu dan pilkada. 

MA perlu membentuk pengadilan khusus untuk menangani 
segala bentuk sengketa pemilu dan pilkada agar tidak terjadi 
kekosongan hukum dan penyelesaiannya dapat terorganisisr 
tanpa ada kerancuan dalam hasil putusan penyelasaiaanya. 

5. Implikasi terhadap Perubahan Komisi Negara

a. Komisi Yudisial (KY)

Jaminan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 
yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sudahlah 
diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.  Namun, bukan 
berarti kebebasan yang dimaksud adalah mutlak, perlunya 
pengawasan terhadap para pelaku kekuasaan kehakiman 
bukan mengintervensi hasil putusan tapi pengawasan terhadap 
kinerja dan profesionalitas wakil Tuhan yaitu hakim dalam 
menyelesaikan sebuah perkara. 
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Dalam ketatanegaraan Indonesia dikenal konsep check and 
balances, sebuah konsep yang dibuat untuk menghindari adanya 
lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut. Hal ini tentu 
berlaku di dalam kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku dari kekuasaan 
kehakiman memerlukan sebuah lembaga dapat melakukan 
pengawasan secara eksternal untuk menjamin para hakim 
memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan 
tugasnya.

Disitulah kehadiran sebuah komisi negara yakni Komisi 
Yudisial yang berfungsi sebagai pengawas eksternal 
pelaku kekuasaan kehakiman. KY adalah lembaga yang 
bersifat Auxalary State Organs artinya penunjang dalam 
keberlangsungan martabat dan penegakan kehormatan 
lembaga peradilan. Kewenangan pengawasan yang dimiliki 
KY tidak hanya terbatas kepada Hakim Agung dan hakim yang 
berada di badan peradilan di bawah MA, artinya pengawasan 
akan dilakukan kepada Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan 
hakim yang berada di badan peradilan dibawah MA. Perluasan 
kewenangan ini dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi 
tidak menjadi lembaga super body, KY dapat memaksimalkan 
kinerjanya dalam bidang pengawasan.

Kedudukan KY haruslah sebaga komisi negara yang mandiri, 
KY menjadi lembaga yang berada diluar kekuasaan kehakiman 
tetapi fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, 
artinya kedudukan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
bukan lagi seperti dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 
keempat yang mana KY masih ada dalam kekuasaan kehakiman 
dan dianggap sejajar dengan MA dan MK atau masuk dalam 
ranah yudikatif, tetapi berdiri sendiri di luar dari trias politika.

Tak hanya perluasan kewenangan pengawasan, dalam 
amandemen kelima nanti usulan calon hakim yang dilakukan 
KY menggunakan perbandingan 1:3 yakni apabila terdapat 
kekosongan hakim dari porsi tertentu , baik MA, DPR, dan 
Presiden maka KY dapat menyiapkan 3 (tiga) calon hakim 
untuk 1 (satu) posisi yang kosong (Dahlan Thaib, Jazim, 
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Hamidi, 2003). Perekrutan hakim di lingkungan MA juga tidak 
lagi melewati mekanisme ASN mengingat hakim bukanlah 
aparatur sipil negara melainkan pejabat negara, artinya KY 
berwenangan menentukan kriteria hakim yang akan direkrut. 

Adapun dalam kewenangan pengawasan, KY berhak 
mengawasi seluruh hakim baik hakim MA maupun MK. MA dan 
MK tidak perlu membuat majelis kehormatan yang mengawasi 
perilaku anggotanya, cukup diserahkan pada pengawasan KY 
nantinya hasil pengawasan KY akan direkomendasikan kepada 
ketua MA dan MK untuk ditindaklanjuti. Dewan Kehormatan 
bersifat adhoc dibentuk ketika ada rekomendasi dari KY(Dahlan 
Thaib, Jazim, Hamidi, 2003). Perluasan kewenangan KY 
dimaksudkan untuk adanya upaya pengawasan baik secara 
preventif ataupun represif guna menjamin kekuasan kehakiman 
yang bermartabat dan menegakkan kehormatan peradilan.

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Jimly Asshidiqie, berpendapat pentingnya ada sebuah 
penyelenggara pemilu terutama Komisi Pemilihan Umum 
yang harus berhadapan dengan cabang kekuasaan eksekutif 
dan legislatif yang diisi dan dipimpin oleh para pejabat yang 
semula adalah dan sekaligus dapat kembali lagi menjadi peserta 
pemilihan umum. Di pihak lain, KPU juga harus berhadapan 
dengan pemegang kekuasaan pada ranah kekuasaan yudisial, 
baik Mahkamah Agung sepanjang mengenai sengketa berkenaan 
dengan sengketa terkait proses pemilihan umum maupun 
terutama dengan Mahkamah Konstitusi sepanjang berkenaan 
dengan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Seharusnya 
diberikan kekuasaan yang penuh untuk mengatur dan mengurus 
segala sesuatu mengenai (i) administrasi pemilu (voters), 
(ii) administrasi peserta pemilu, termasuk (iii) kepartaian, 
pembentukan, pembekuan, dan pembubarannya, dan hal-hal 
lain yang bersangkut-paut dengan kepemiluan sebagai satu 
institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri. KPU kedepannya akan menjadi lembaga yang 
sangat penting peranannya sehingga tidak sembarangan orang 
yang dapat diangkat atau dipilih menjadi komisioner lembaga 
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penyelenggara pemilu ini. Para komisioner KPU di seluruh 
Indonesia juga harus mempunyai sifat-sifat sebagai negarawan.

Dalam kenyataannya KPU adalah salah satu lembaga 
penyelenggara Pemilu, yang mana dalam kinerjanya seringkali 
bersengketa dengan Bawaslu dan DKPP. Ketidakjelasan 
regulasi atau regulasi yang multitafsir menjadi penyebab utama 
sengketa diantara ketiga lembaga tersebut. Dalam amandemen 
kelima ini, kedudukan KPU akan menjadi komisi negara 
yang konstitusional artinya KPU akan tercantum di dalam 
bunyi pasal UUD NRI Tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk 
memperjelas bahwasannya KPU adalah lembaga yang mandiri 
dan independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. 
Bawaslu dan DKPP tak lagi sejajar dengan KPU tapi berada 
dibawah KPU.

Tentu berdampak kekuatan hukum pada keputusan KPU, 
padahal Bawaslu adalah lembaga Quasi Judicial yang mampu 
menyelesaikan sengketa administratif yang diakibatkan oleh 
keputusan KPU. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa 
administratif Keputusan KPU bukan lagi menjadi kewenangan 
dari Bawaslu tetapi menjadi kewenangan pengadilan pemilu. 
Kewenangan Bawaslu hanyalah sampai pada pengawasan 
pemilu bukan lagi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 
Quasi Judicial. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir 
ketegangan diantara kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, 
selalu saja terdapat partai politik yang tidak bisa menerima 
keputusan KPU saat namanya dicoret dari daftar peserta 
pemilu. Mereka mengklaim telah memenuhi semua persyaratan 
menjadi peserta pemilu, dan balik menuduh KPU tidak 
bersikap fair dalam melakukan verifikasi administrasi dan 
faktual. Persyaratan administrasi yang banyak (mulai dari 
jumlah pengurus, jumlah kantor, hingga jumlah anggota) 
serta verifikasi anggota yang menggunakan metode sampling, 
menjadi sumber kesimpangsiuran penetapan partai politik 
peserta pemilu (Didik Supriyanto, Veri Junaidi, 2012). Dalam 
penyelesaian sengketa penetapan partai politik, KPU berhak 
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untuk mempertahankan keputusan yang dikeluarkannya 
artinya KPU juga dapat melakukan upaya hukum untuk 
mempertahankan keputusannya sama seperti partai politik 
yang merasa dirugikan akibat keputusan KPU di pengadilan 
pemilu. Putusan dari Pengadilan Pemilu bersifat final dan 
mengikat sehingga KPU harus melaksanakan apapun yang 
menjadi keputusan dari Pengadilan Pemilu.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Eksistensi keberadaan KPK bukan lagi sebagai lembaga 
Adhoc tetapi lembaga permanen, implikasi dari perubahan 
tersebut adalah penguatan lembaga KPK yang mana menjamin 
keberlansungan hidup komisi antikorupsi, ketimbang di dalam 
undang-undang yang rentan berubah melalui proses serta 
politik hukum legislasi antikorupsi. KPK juga akan memiliki 
kewenangan menyeluruh mulai dari penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan. KPK dapat mengangkat pegawainya sendiri, 
khususnya yang terkait dengan penyidik dan penuntut umum 
agar tidak terjadi ketegangan hubungan dengan lembaga 
penegak hukum lainnya(Denny Indrayana, 2016).

Tak hanya perubahan secara kewenangan, tetapi mekanisme 
pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK melalui 
proses pemilihan yang ketat dan melibatkan minimal dua 
cabang kekuasaan untuk menjamin berjalannya proses check 
and balances. Selain itu, perlunya pengawasan secara internal-
institusional artinya KPK memiliki aturan yang ketat untuk 
menjaga agar etika pimipinan dan pegawai tidak menyimpang. 
Tak hanya pengawasan internal, pengawasan eksternal pun 
perlu dilakukan dengan sistem kontrol peraturan perundang-
undangan yang mana pengawasan dilakukan melalui mekanisme 
check and balances dengan parlemen, pengawasan keuangan 
dilakukan oleh BPK, kontrol kewenangan penyadapan melalui 
audit oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika serta 
kontrol kerja penindaka KPK melalui putusan-putusan hakim di 
pengadilan Tipikor. Kontrol baik berupa rekruitmen pimpinan 
dan pengawasa terhadap KPK dimaksudkan menghindari 
terjadinya kekuasaan yang koruptif (Denny Indrayana, 2016).
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Penguatan lembaga antikorupsi ini dipercaya 
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
penyelengaraan pemerintah yang bersih bebas dari korupsi. 
Sesuai dengan data atau survei yang dilakukan oleh Lembaga 
Survei Indonesia dimana KPK menjadi lembaga yang paling di 
percaya masyarakat.

 

sumber : katadata.co.id

Survei diatas menunjukan antusias masyarakat terhadap 
pemberantasan korupsi di Indonesia, oleh karena itu bukan 
tidak mungkin dengan adanya KPK di dalam konstitusi akan 
menjamin lembaga-lembaga tinggi negara lainnya bebas 
dari korupsi dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari 
masyarakat.

d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dicantumkannya Komnas HAM dalam Undang-Undang 
berimplikasi pada kedudukan komisi negara tersebut, 
dasar pembentukan Komnas HAM akan semakin kuat dan 
mempertegas bahwa Komnas Ham bukanlah lembaga yang 
setingkat dengan lembaga negara. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari adanya tumpang tindih kewenangan Komnas 
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HAM dengan lembaga negara lain karena kedudukannya atau 
legal standing Komnas HAM yang lemah. Pengaturan lebih 
rinci mengenai Komnas HAM haruslah diatur di dalam UU 
tersendiri.

Keberadaan Komnas HAM yang indepeden bukanlah 
untuk menggeser institusi pengadilan atau lembaga legislatif 
tetapi berfungsi sebagai lembaga negara pelengkap yang dapat 
membantu terjaminnya pemenuhan hak-hak asasi manusi di 
Indonesia. Sifatnya yang independen bukan berarti lepas dari 
pengawasan, perlunya mekanisme perekrutan komisioner 
Komnas HAM dilakukan dengan sistem check and balances 
melalui fit and proper test dan harus mendapat persetujuan 
DPR tetapi dalam proses perekrutan anggota Komnas HAM itu 
merupakan ranah dari Komnas HAM dengan membentuk tim 
seleksi independen (Rommy Patra, 2012).

Kewenangan Komnas HAM juga mengalami perluasan 
dimana Komnas HAM dapat melakukan penyidikan terhadap 
kasus HAM yang berat dimana ditegaskan bahwa posisi 
Kejaksaan Agung hanya bertindak sebagai penuntut. Dalam 
pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc tidak lagi melalui 
usul DPR tetapi melalui rekomendasi Komnas HAM kepada 
Presiden, Presiden harus mengeluarkan Keppres pembentukan 
Pengadilan HAM setelah menerima rekomendasi Komnas 
HAM dalam jangka waktu yang harus dipenuhi dan akan 
ditentukan dalam Undang-Undang(Rommy Patra, 2012).

Hadirnya Komnas HAM di dalam konstitusi merupakan 
wujud dari keseriusan pemerintah Indonesia untuk menegakan 
HAM di Indonesia, serta menjamin dan melindungi hak-hak 
warga negara Indonesia yang selama ini dalam pelaksanaan 
masih menemui hambatan dan kekurangan.
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BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan Negara

Kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia 
‘The general goal of society or general acceptance of the sam 
phlosophy of goverment’, yaitu tujuan negara yang dirumuskan 
dalam filsafat negara, baik negara hukum formal maupun material 
mendasar pada sila ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. 
Negara Indonesia didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan 
untuk kepentingan seluruh rakyat, untuk menjamin dan memajukan 
kesejahteraan umum, seperti ditetapkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“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 disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

Secara formal dalam penyelenggaraan Negara Indonesia, das 
sollen Tujuan Negara dirumuskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa 
“Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai ciri negara hukum formal 
dan “:memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa”, sebagai ciri hukum negara material atau welfare state, 
sedangkan secara umum “ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial”. Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal filosofis bagi 
negara Indonesia dan merupakan sumber nilai hukum dalam 
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menentukan kebijakan negara. Hal ini mengandung arti bahwa 
secara etika politik, setiap pelaksana dan penyelenggara negara 
memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mendasarkan 
berbagai kebijakan pada tujuan negara tersebut. Nampaknya 
dalam reformasi dewasa ini lebih menekankan pada aspek negara 
hukum formal, yaitu hasil reformasi lebih diutamakan pada aspek 
politik dan hukum, bahkan pelaksanaan sistem demokrasi dengan 
biaya tinggi akan tetapi mengabaikan tujuan negara sebagaimana 
terkandung dalam sila kelima Pancasila (Kaelan, 2013).

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu dirumuskan 
pula tenang landasan kefilsafatan dan tujuan Negara. Landsasan 
kefilsafatannya dirumuskan dalam kesatuan lima asas pokok yang 
dinamakan Pancasila. Tatanan politik yang mewujudkan Negara 
Indonesia yang dikehendaki adalah Negara Pancasila sebagai 
sarana untuk mewjudkan kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Pasal 1 ayat (3) dirumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum” (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan 
berlaka (machstaat). Jadi jelas pula bahwa pendiri bangsa kita 
melalui UUD NRI Tahun 1945 menghendaki bahwa Negara 
Indonesia itu Negara Hukum. Ino berarti bahwa tatanan politik yang 
dikehendaki adalah tatatan yang dijiwai dan yang mengacu pada 
asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan 
asas-asas persamaan yang mengimplementasikan asas kebebasan, 
asas demokrasi dan asas pemerintahan (pengemban kekuasaan 
publik) berfungsi mengabdi rakyat, serta asas kewenangan 
kehakiman yang bebas yang mencakup juga asas peraddilan yang 
imparsial-objektif. 

Kemudian menurut Bernard Arief Sidharta (Bernard Arief 
Sidharta, 2009), dikatakan bawah Negara Indonesia yang 
diperjuangkan untuk diwujudkan adalah Negara Pancasila 
mempunyai ciri-ciri, yaitu: Pertama, Negara Pancasila adalah 
negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan 
harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-
batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan 
kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah 
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pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum (“rule by 
law” dan “rule of law”). Kedua, Negara Pancasila itu adalah 
negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya 
selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya 
pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik 
harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu 
terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam 
kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, 
badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan 
birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman, 
serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi 
pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian 
kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat berkenaan 
dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.  Ketiga, Negara 
Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan 
kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh 
rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan 
kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat 
dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua 
pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. 
Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara 
bebas, dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan 
kehakiman, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan 
birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi 
pengkajian kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat 
berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.

Kemudian Yudi Latif, mengemukakan bahwa sebagai basis 
moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki 
landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat (Latif, 
2011). Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, 
dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai 
dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-
pencapaian agung peradaban bangsa. Pokok-pokok moralitas 
dan haluan kebangsaan-kenegaraan berdasarkan alam Pancasila 
dapat dilukiskan sebagai berikut: Pertama, Nilai-nilai ketuhanan 
(religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat 
vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik 
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kehidupan bernegara. Kedua Nilai-nilai kemanusiaan universal 
yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat 
sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai 
fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan 
dunia. Ketiga,  Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu 
terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan 
kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan 
dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan 
kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan 
yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Keempat, Nilai 
ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan 
itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan. Kelima, Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, 
nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu 
memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan 
sosial.

Sementara itu dalam tataran filsafat hukum Bagir Manan 
mengemukakan pemahaman mengenai perberlakuan moral bangsa 
ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan 
Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan 
rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk 
menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya yang 
tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan 
buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, 
tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib 
dan lain sebagainya (Bagir Manan, 1995).

Cita-cita luhur pendiri bangsa seperti yang disampai yang 
disampaikan di muka tidak mungkin dapat terwujud apalagi, tidak 
didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang baik, 
dari mulai pusat sampai daerah.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, upaya negara dalam 
merancangan kerangka pembangunan nasional yang akan 
dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara hendaknya 
senantiasa berlandaskan pandangan filosofis Pancasila yakni :
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1) Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam 
sila Ketuhanan yang Maha Esa.

2) Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap 
harkat dan martabat kemanusia sebagaimana terdapat dalam 
sila kemanusiaan yang adil beradab;

3) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan 
hukum nasionall seperti yang terdapat, di dalam sila persatuan 
Indonesia;

4) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana 
terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan

5) Nilai-nilai untuk melaksaksanakan keadilan baik individu 
maupun sosial yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi 
seluruh Indonesia. 

Sistem pemerintahan yang terkonstruksi dalam UUD NRI 
Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial, yang 
bercirikan keberlakuan dan penegakan prinsip pemisahan 
kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan utama yakni legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif, dan secara khusus antara lembaga 
eksekutif dan legislatif. Melalui pemisahan kekuasaan tersebut 
diharapkan dapat ditegakkan prinsip checks and balances diantara 
cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Penguatan sistem 
pemerintahan presidensial pada dasarnya tidak bisa dipisahkan 
dari kontribusi sistem legislatif atau keparlemenan. dengan sistem 
parlementer di mana fokus segenap proses politik berpusat pada 
parlemen, maka didalam sistem presidensiil, lembaga eksekutif 
berbagi peranan dan fungsi secara relatif tegas dan jelas dengan 
lembaga legislatif. Tidak hanya itu presiden dan parlemen masing-
masing emiliki tanggungjawab yang secara terpisah sekaligus 
secara bersamasama dalam penguatan dan pengefektifan sistem 
pemerintahan presidensiil. Tanggung jawab secara terpisah dalam 
fungsinya masing-masing hanya dapat ditegakkan apabila relasi 
antara presiden dan parlemen dibangun di atas prinsip checks and 
balances. Sistem legislatifpun dapat melembagakan tanggung 
jawab secara bersama-sama, sinergis dan efektif hanya dapat 
diwujudkan apabila terbangun pola relasi dan kerjasama yang 



116

sinergis diantara bagian-bagian parlemen.

Dalam hal ini, penguatan sistem perwakilan dimaksudkan 
sebagai upaya membangun sistem perwakilan yang tidak hanya 
koheren dan konsisten dengan pilihan sistem pemerintahan 
presidensiil, melainkan juga mendukung dan memperkuatnya. 
Tampak disini bahwa terdapat empat konsep utama yang saling 
terkait satu sama lain untuk membangun sistem perwakilan 
dimaksud, yaitu sinergitas, efektifitas, akuntabilitas, dan 
produktifitas. Belum terbentuknya sinergitas antara legislatif 
dan eksekutif terutama dalam kerangka pembangunan nasional 
menyebabkan cidera bagi negara untuk mewujudkan cita-cita dan 
tujuan negara Indonesia.

Melalui Naskah Akademik ini merupakan upaya untuk 
menjawab dilema pembangunan dimana problematikanya yang 
dihadapi sangat jelas. Permasalahannya bukan perdebatan antara 
negara atau kekuasaan,  bukan juga memilih negara atau kekuasaan 
melainkan pada suatu sistem ketatanegaraan yang hendak 
dituju untuk mendukung pembangunan nasisonal dan mencapai 
kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, MPR sebagai institusi Negara 
yang merupakan cerminan kedaulatan rakyat memiliki tugas dan 
wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 8 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar . Dari sudut pandang 
kelembangaan MPR mempunyai kedudukan dan kewenangan 
tersendiri, yang berebeda sama sekali dengan keududkan dan 
kewenangan DPR dan DPD, bukan hanya persidangan tersendiri 
tetapi juga lembaga sendiri. Oleh karena itu, keberadaan MPR 
sebagai lembaga Negara yang oleh konstitusi diberi tugas dan 
wewenang kenegaraan yang secara tegas berbeda dengan DPR dan 
DPD tetap perlu ditingkatkan, terutama efektifitas persidangannya.

Pedoman pembangunan sekarang menuai banyak kritik dari 
berbagai pihak karena pembangunan  nasional tidak mengandung 
unsur kontinuitas maupun konsistensi pelaksanaan akibat 
bentuk instrumen hukumnya berupa undang-undang.  Tidak ada 
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sinkronisasi dalam penjabaran rencana pembangunan di undang-
undang satu dengan lainnya. Secara halkikat, kedudukan Undang-
Undang SPPN adalah sebagai peraturan pelaksana-pelaksana yang 
menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, sehingga setelah undang-undang ini 
menjadi peraturan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar NRI 
Tahun 1945 untuk dijadikan pedoman pembangunan.

Mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai 
haluan negara, merupakan suatu hal yang mampu menjamin 
penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara merata dan 
berkelanjutan. Tentunya GBHN yang dimaksud adalah model 
Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
(GBHN/PNSB). Melalui GBHN, maka MPR kembali diharapkan 
kembali memiliki kewenangan menetapkan GBHN. Pentingnya 
kehadiran MPR yang merepresentasikan perwakilan rakyat secara 
keseluruhan yang berlandaskan pokok-pokok kebijakan nasional 
bukan hanya bagi Presiden melainkan bagi semua lembaga- 
lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari konstitusi 
atau Undang-Undang. 

Dengan dirumuskan pula kebijakan pokok lembaga-lembaga 
negara lainnya maka harmonisasi dan kesinambungan antar 
lembaga negara dapat berjalan. Keberadaan sistem perencanaan 
pembangunan nasional model GBHN (Haluan Negara) tidak 
berimplikasi kepada perubahan sistem pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden. Mengingat, Presiden tetap dipilih secara langsung 
oleh rakyat melalui pemilu, hanya saja pada saat Presiden 
merumuskan Haluan Pembangunan (RPJMN) harus berdasarkan 
Haluan Negara yang bersifat pokok yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan terlebih dahulu oleh MPR RI. 

2. Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan DPD

Dalam konstitusi, setelah amandemen keempat peran DPD 
dalam menjalankan fungsi justru mengalami distorsi kewenangan. 
Sebelum DPD lahir, DPR sebagai lembaga perwakilan yang sudah 
ada menjadi lembaga perwakilan yang memiliki peran legislasi 
yang sangat dominan. Padahal, adanya dua lembaga perwakilan 
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di tingkat Suprastruktur di Indonesia telah jelas memperlihatkan 
bahwa sistem kamar lembaga legislatif Indonesia adalah system 
kamar bikameral. Dengan adanya kamar kedua, monopoli proses 
legislasi dalam satu kamar dapat dihindari. Karenanya lembaga 
legislatif dua kamar memungkinkan untuk mencegah pengesahan 
undang-undang yang cacat atau ceroboh.

Selain itu juga menurut Ginanjar Kartasasmita kehadiran DPD 
mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili 
kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan 
pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah. Sehingga 
kepentingan-kepentingan daerah dan golongan dapat tersalurkan 
dalam proses legislasi.

Penguatan wewenang DPD dalam amandemen kelima UUD 
NRI Tahun 1945 ini merupakan suatu langkah krusial yang perlu 
dilaksanakan oleh sebuah negara dalam rangka memenuhi hak 
daerah. Sebab, para wakil daerah ini benar-benar mutlak bukan 
wakil dari suatu golongan partai politik, melainkan figure yang 
mewakili setiap elemen di daerah. Sementara DPR yang selama 
ini eksis, mempresentasikan keinginan rakyat melalui kepentingan 
menurut kebijakan partai politik. Sehingga hal ini menampakkan 
sentralistik partai di tingkat pusat. Hal senada juga disampaikan oleh 
Jimly Asshiddiqie, menurutnya pembedaan hakikat perwakilan ini 
penting untuk menghindari pengertian double representation atau 
keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan 
tersebut. Tepatnya, kalau seorang wakil daerah merupakan bagian 
dari komunitas yang primary group-nya berbasis partai politik, 
maka sangat berpotensi mengabaikan kepentingan daerah yang 
diwakilinya apabila itu tidak sejalan dengan kepentingan partainya, 
sehingga pada akhirnya seringkali gagasan yang timbul di lembaga 
legislatif bersifat abstrak, dan kesulitan menjabarkannya, sehingga 
menjadi operasional.

Dengan fungsi dan tugas serta kewenangan yang diatur dalam 
UUD NRI Tahun 1945 sangatlah sulit DPD RI dalam melaksanakan 
tugas dan tanggungjawabnya secara optimal. Keterbatasan fungsi 
dan kewenangan ini ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan 
dari masyarakat tentang kinerja DPD RI selama ini. Sebagian 
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masyarakat mempertanyakan tentang kinerja DPD RI dan sebagian 
masyarakat lain terutama komunitas ahli hukum dan politik 
menghendaki perlu ditingkatkannya fungsi, tugas dan wewenang 
DPD RI. Peningkatan fungsi dan tugas pokok DPD RI ini bisa 
melalui judicial review UU MD3 dan P3 terhadap UUD NRI Tahun 
1945. Bisa juga melalui perubahan atau revisi terbatas terhadap UU 
MD3 dan P3. Arus pemikiran besar saat ini menginginkan perlu 
dilakukan perubahan kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk 
meningkatkan tugas, fungsi dan kewenangan DPD RI.(BPKK DPD 
RI, 2016)

Beban berat DPD RI yang tidak diimbangi dengan tugas dan 
wewenang yang memadai menjadikan ambigu. Dasar demokrasi 
yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 
yang kemudian dijalankan oleh berbagai lembaga negara untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mekanisme dalam mencapai 
tujuan demokrasi terdiri dari demokrasi langsung dan perwakilan. 
Demokrasi langsung melibatkan melibatkan  partisipasi  seluruh 
rakyat sedangkan perwakilan dengan cara memilih calon yang 
akan mewakili dalam lembaga- lembaga perwakilan. Oleh sebab 
itu dalam demokrasi perwakilan diperlukan adanya sistem dan 
mekanisme pembentukan badan atau lembaga perwakilan sebagai 
representasi dari suara rakyat. Hal ini sejalan dengan rumusan 
demokrasi yang disampaikan C.F Strong yaitu:

“ A system of goverment in which the majority of the grown members 
of a political community participate through a methode of 
representation which secures that the goverment is ultimately 
responsible for its actions so that majority”

Sesuai dengan kewenangan DPD yang termaktub dalam 
konstitusi, jika DPD tidak mendapat kewenangan yang sama 
dengan DPR, maka akan sulit untuk mewujudkan kepentingan 
daerah. Maka daripada itu, diperlukan penguatan sistem bikameral 
yang menjamin tercapainya kepentingan daerah atau kepentingan 
rakyat itu sendiri. Selain itu agar dalam setiap kebijakan bebas dari 
kepentingan partai politik.
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Berkenaan dengan permasalahan diatas, Mahfud MD 
menjelaskan bahwa tidak benar kalau gagasan bikameralisme 
dikaitkan dengan federalism maupun sistem pemerintah dalam 
sebuah negara. Bahkan menurutnya tidak benar jika mengatakan 
bikameral hanya ada dalam sistem negara federal ataupun hanya 
terdapat dalam sistem negara parlementer, karena ini menyalahi 
fakta dan prinsip yang berlaku. Setiap negara berhak membuat 
konstitusinya sendiri tanpa harus terikat dengan negara lain. Lagi 
pula menurutnya, teori apa dan negara lain mana yang harus diikuti 
jika kenyataannya tidak ada teori yang murni dan umum(BPKK 
DPD RI, 2016).

Perubahan yang akan dilakukan dalam perubahan kelima 
UUD NRI Tahun 1945 adalah membawa Indonesia dalam sistem 
strong bicameralism, yang pada prinsipnya DPD dan DPR 
mempunyai fungsi setara dan setingkat di bidang legislasi, fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran. Penataan kewenangan DPD 
diperuntukkan untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya 
guna merepresentasikan daerah dalam fungsi legislasi dalam 
menyelenggarakan pemerataan, pembangunan daerah. Dalam 
mengingkatkan kewenangan DPD maka perlu adanya penegasan 
dalam UUD NRI Tahun 1945. 

Berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 22D 
UUD NRI Tahun 1945 tidak dikatakan bahwa DPD mempunyai 
fungsi legislasi. Bagaimanapun, dalam teori perundang-undangan, 
fungsi legislasi harus dilihat secara utuh dalam  sebuah Rancangan 
Undang-Undang menjadi UndangUndang. Ketimpangan fungsi 
legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya penegasan Pasal 
20 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan membentuk 
Undang-Undang berada di tangan DPR. Tambah lagi, Pasal 20 A 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit hanya menyebut 
DPR sebagai pemilik kekuasaan legislasi. Perubahan kelima UUD 
NRI Tahun 1945 harus menegaskan DPD yang memiliki fungsi 
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Penegasan ini 
dilakukan secara implisit dalam norma di UUD NRI Tahun 1945, 
sehingga akan memberi kepastian hukum atas pelaksanaan ketiga 
fungsi tersebut.
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Salah satu fungsi dari lembaga perwakilan yang utama adalah 
membuat undang-undang. Mengingat di Indonesia memiliki dua 
lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPD. DPR membentuk undang-
undang secara umum dan nasional, sedangkan DPD membentuk 
undang-undang yang membawa kepentingan daerah. Kata “setiap” 
didalam pasal tersebut memberi makna bahwa DPR membahas 
semua rancangan undang-undang. Padahal melihat peran lahirnya 
DPD yaitu sebagai lembaga perwakilan yang membentuk undang-
undang juga. Hanya saja undang-undangnya adalah yang berkaitan 
dengan kedaerahan. Oleh karena itu secara tidak langsung klausul 
dalam pasal tersebut telah menutup fakta adanya wewenang 
legislasi DPD sebagai lembaga perwakilan yang kedua. Wewenang 
DPD dalam membahas rancangan undang-undang yang bersifat 
kedaerahan menjadi tereduksi oleh wewenang DPR. Tidak setiap 
rancangan undang-undang dibahas oleh DPR, karena DPD juga 
mempunyai kewenangan legislasi terkait rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Oleh karena 
itu maka wewenang DPD harus dijelaskan lebih khusus dalam ayat 
tersebut agar dalam menjalankan fungsi legislasi oleh lembaga 
perwakilan dua kamar (bicameral) yaitu DPR dan DPD memiliki 
makna fungsi legislasi menjadi seimbang. Tidak berat di DPR 
maupun di DPD. 

Melihat Pasal 22D ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan 
Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan 
daerah. Mengacu pada klausul pasal tersebut memperlihatkan 
ketidakjelasan fungsi legislasi DPD. Kata “dapat” memberikan 
makna yang lemah terhadap wewenang DPD dalam mengajukan 
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. Alasan dikatakan lemah karena 
kata “dapat” melahirkan kebebasan sehingga menimbulkan 
ketidakjelasan. Berarti DPD disini boleh mengajukan rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan daerah ataupun tidak.
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Padahal, melihat teori bikameral dalam lembaga perwakilan, 
antara DPR dan DPD harus memiliki wewenang yang sama-sama 
kuat antar lembaga perwakilan sehingga akan menghasilkan fungsi 
legislasi yang saling melengkapi dan menyeimbangkan satu sama 
lain sesuai dengan konsep checks and balances. Sehingga kedua 
kamar tersebut saling bekerja sama bukan saling memisah bahkan 
saling mengalahkan atau menjatuhkan satu sama lain.

Selanjutnya untuk Pasal 22D ayat (2) Dewan Perwakilan 
Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan kepentingan daerah, Dewan Perwakilan Daerah seperti 
disinggung sebelumnya, memiliki wewenang dalam hal fungsi 
legislasi, yaitu membuat undang-undang yang berkaitan dengan 
kepentingan daerah. Yang mana kata “ikut membahas” harus 
diperjelas lagi, yang mana nantinya harus jika sudah diperjelas 
lagi maknanya berarti perubahan tersebut dimaksudkan agar DPD 
tidak hanya ikut dalam pembahasan saja, padahal mengingat 
wewenang yang sekaligus menjadi tugas peran dewan perwakilan 
kedua ini adalah membuat undang-undang yang berkaitan dengan 
kedaerahan.

Selain fungsi legislasi dan pertimbangan, Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) juga memiliki fungsi pengawasan. Seperti didalam 
Pasal 22D ayat (3) tersebut DPD diberi kewenangan dalam hal 
fungsinya untuk 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 engara, pajak, pendidikan, 
dan agama. Klasul dalam pasal tersebut lagi-lagi menempatkan 
wewenang DPD dalam melakukan fungsi pengawasan menjadi 
dibawah DPR. Karena kata “dapat” disini memiliki makna seperti 
halnya “boleh”. Berarti DPD bisa melakukan pengawasan dan 
bisa saja tidak. Padahal DPD sebagai lembaga perwakilan kedua 
tentunya memiliki wewenang yang sama dengan DPR yang ada di 
kamar sebelah. Sekali lagi wewenang DPD dalam hal pengawasan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan 
daerah harus diperjelas dan dipertegas. Antar fungsi, tugas dan 
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wewenang lembaga perwakilan dua kamar harus saling bekerja 
sama, saling mengawasi, dan saling melengkapi terkait hubungan 
pusat dan daerah. Jika DPD dalam klausul pasal 22D ayat (3) ini 
terlihat kurang jelas dan kurang tegas dalam hal fungsi, tugas dan 
wewenangnya untuk melakukan pengawasan.

Melihat dari contoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
dengan terbatasnya kewenangan DPD, sulit dibantah bahwa 
keberadaan lembaga negara ini lebih merupakan suborninasi 
dari DPR. Kewenangan yang sangat terbatas itu dapat dikatakan 
menyebabkan DPD hanya sebatas formalitas konstitusional belaka 
disebabkan oleh kompromi yang melatarbelakangi pelaksanaan 
amandemen.

3. Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan Sistem Presidensial

Perkembangan mengenai pemaknaan hak prerogatif di Indonesia 
telah ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 22/
PUU-XIII/2015, yang di dalamnya terdapat tiga kelompok besar 
yakni pandangan mayoritas hakim, ahli tata negara, dan concurringg 
opinion (pendapat yang berbeda). Mayoritas hakim dalam putusan 
tersebut berpendapat bahwa adanya permintaan persetujuan oleh 
Presiden kepada DPR dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima 
TNI bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan 
presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya 
mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 
NRI Tahun 1945 . 

Hal tersebut kemudian mendapat kritik dari Saldi Isra melalui 
Kata Pengantar buku Pengisian Jabatan Publik dalam Ranah 
Kekuasaan Eksekutif, dengan menyebut:

“Mahkamah Konstitusi justru mengukuhkan mekanisme 
pemberian persetujuan oleh DPR dalam pengangkatan Kapolri 
dan Panglima TNI. Walaupun demikian, ada hal yang patut 
disayangkan dari putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak 
memberikan memberikan pertimbangan ihwal “persetujuan” 
atau “memberikan pertimbangan”. Seharusnya Mahakamah 
Konstitusi mempertimbangkan dua pilihan tersebut dalam 
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kaitannya dengan upaya menjamin hadirnya suatu prosedur 
pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Menurut Saldi Isra, keterlibatan DPR dalam proses rekrutmen 
pejabat publik juga muncul dalam Perubahan UUD NRI Tahun 
1945 juga ada dengan level keterlibatan yang berbeda-beda seperti 
yang tejadi di Amerika Serikat. Menurutnya, untuk jabatan Kapolri 
dan Panglima TNI seharusnya pelibatan DPR dalam bentuk 
pertimbangan bukan persetujuan, karena Polri dan TNI adalah 
institusi yang langsung di bawah Presiden.

Kemudian dalam perdebatan tersebut, ahli tata negara yang juga 
terlibat adalah Zainal Arifin Mochtar. Menurut Zainal, prerogatif 
dalam makna sejarah konstitusi itu berarti dia memiliki kewenangan 
untuk beyond constitution. Itu yang disebut conctitutional power. 
Dia mengisi sesuatu yang tidak diatur detail di dalam konstitusi. 
Karena itu, Zainal mengatakan termasuk yang membenarkan 
ketika presiden menarik calon Kapolro. Menurutnya tidak ada 
masalah, itu adalah bagian dari constitutional power karena tidak 
diatur undang-undang manapun.

Walaupun menganggap bahwa pengangkatan Kapolri dan 
Panglima TNI merupakan  prerogatif presiden, Zainal juga 
mengajukan argumentasi bahwa executive heavy haruslah 
dicegah, sehingga Zainal pada kesimpulannya mengusulkan 
agar keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan Kapolri dan 
Panglima TNI semestinya menggunakan model pertimbangan 
bukan persetujuan. Tentunya, menyerahkan prerogatif kepada 
kebijaksanaan pemegang kekuasaan tidaklah cukup. Sesuai tabiat 
kekuasaan yang diungkapkan Acton, “power tends to corrupt, but 
absolute power corrupt absolutely.” Hal tersebut sesuai dengan 
kondisi negara-negara ketika itu (abad ke-16 dan 17), yang 
sentralistis dan terlalu berkuasa sehingga kekuasaan cenderung 
disalahgunakan. 

Sejalan dengan pendapat Acton tersebut, sebagaimana telah 
disebutkan oleh Acton teresbut, sebagaimana telah disebut pula 
oleh Astawa, hak prerogatif memiliki karakter undemocratic and 
potentially dangerous karena merupakan kekuasaan diskresi yang 
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tidak diatur dalam hukum (Manan, 1998). Karena itu, kekuasaan 
prerogatif ini harus dibatasi dengan dialihkan ke dalam undang-
undang, kemungkinan diuji melalui peradilan (judicial review), atau 
terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan lembaga 
lain, namun bukan melalui mekanisme persetujuan. Pembatasan 
hak prerogatif ini sejalan dengan ajaran konstitusionalisme, akan 
tetapi harus di atur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulakn 
kekuasaan yang lebih besar terhadap lembaga lainnya tetapi 
mereduksi secara berlebihan kewenangan presiden sebagai 
pemegang hak prerogatif itu sendiri.

Dewasa ini, sejalan dengan pengaturan kewenangan istimewa 
presiden yang lebih konstitusional dan efekti, apabila mengacu pada 
ius constitutum dalam konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui 
bahwa konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan 
wakil presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 
Tahun 1945. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih memiliki 
kelemahan-kelemahan yaitu, pertama, padal ini memiliki rumusan 
yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari original 
intent perumusan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 terkait batasan 
masa jabatan presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk 
diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-
turut ataupun bahkan pembatasan masa jabatan hanya pada satu 
periode. 

Ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini 
merupakan ketentuan yang erat kaitannya dengan ranah politik. 
Sebagai ketentuan yang erat kaitannya dengan unsur politik, maka 
terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk “dipolitisasi” oleh oknum 
politisi dan apabila ini terjadi, maka semangat filosofis untuk 
membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi hal 
yang sia-sia. Akan tetapi, selain pengaturan dalam undang-undang, 
untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap rumusan Pasal 
7 UUD NRI Tahun 1945 juga dibutuhkan suatu “grand design” 
dalam bentuk hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). 

Urgensi lain dari amandemen ini adalah ketentuan batasan 
masa jabatan presiden dan wakil presiden ini merupakan ketentuan 
yang erat kaitannya dengan ranah politik. Sebagai ketentuan yang 
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erat kaitannya dengan unsur politik, maka terbuka kemungkinan 
ketentuan ini untuk dipolitisasi oleh oknum politisi yang ingin 
melanggengkan kekuasaannya. Sebagaimana sejalan dengan 
semangat pengaturan ulang terkait dengan hak prerogatif yang 
selama ini belum berjalan dengan ideal, maka diperlukan pula 
efisiensi masa jabatan Presiden yang lebih mampu menyelesaikan 
program-program pembangunan serta untuk mencegah berbagai 
bentuk moral hazard yang seringkali terjadi menjelang pemilihan 
periode kedua oleh Presiden petahan. Selain itu, iklim politik di 
Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang akan 
dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan 
kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman 
dan profilnya dikenal luas oleh publik. 

Maka menjadi penting untuk merumusakan masa jabatan 
Presiden yang dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 masih 
memungkinkan celah absolutisme atau bentuk penyelewengan 
lainnya yang bersamaan dengan perombakan pengaturan terkait 
dengan hak prerogatif presiden. Amandemen kelima UUD NRI 
Tahun 1945 diharapkan mampu mermasa ombak  jabatan presiden 
dalam pelaksanaan pembangunan, yakni dalam satu periode namun 
diperpanjang agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif. Pada 
tahun pertama pertama Presiden dan wakil presiden terpilih masih 
memulai tahap persiapan untuk menjalankan pemrintahan.

Sehingga apabila Presiden dan Wakil presiden diberikan lima 
tahun dalam satu periode dan dapat dipilih untuk kedua kalinya, 
maka akan menjadi tidak efektif sebab pada tahun pertama 
persiapan dan diakhir tahun periode digunakan kembali untuk 
mempersiapkan kontestasi politik. Maka, pembatasan syarat 
capres dan cawapres yang dinilai cukup penting dan harus segera 
ditangani adalah masalah periode masa jabatan presiden dan wakil 
presiden. Menurut Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tercantum bahwa 
“Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima 
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Hal ini seharusnya 
dibatasi dengan satu periode masa jabatan presiden dan wakil 
presiden selama 8 tahun dan presiden atau wakil presiden hanya 
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dapat menjabat selama satu periode dan tidak dapat dipilih kembali 
pada ajang pemilihan umum selanjutnya. Hal tersebut ditujukan 
untuk membatasi kekuasaan pertahana dan mengefektifkan kinerja 
pertahana. Selain daripada itu, dengan membatasi masa jabatan 
presiden dan wakil presiden selama satu periode selama 8 tahun 
dianggap cukup untuk presiden dan wakil presiden menyelesaikan 
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hal ini 
juga dapat membukakan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi 
presiden dan wakil presiden. Ini sangat berkaitan dengan penerapan 
dari sila ke-2 dan ke-5, bahwa kusi presiden dan wakil presiden 
harus adil dalam memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk 
menjadi pertahana.

4. Kekuasaan Kehakiman

Dalam mewujudkan keadilan bagi hukum itu sendiri, kekuasaan 
untuk melakukan judicial review perlu diserahkan sepenuhnya 
dalam satu lembaga yakni MK. Hal ini dikarenakan judicial review 
yang dilakukan oleh dua lembaga seperti saat ini terbilang kurang 
efektif dan maksimal.

Proses pengujian yang selama ini dilakukan di MA pun telah 
melanggar asas independensi dan partial juga asas peradilan 
cepat dan biaya ringan. putusan MA yang tidak langsung berlaku 
berdampak pada tidak adanya kepastian hukum sehingga hanya 
akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga 
berimbas pada perbedaan penafsiran atau putusan yang saling 
bertentangan antara MA dan MK sehingga mencederai kepastian 
dan keadilan bagi masyarakat.

Dilihat dari segi praktis efisien dan efektivitas, justru pengujian 
peraturan  perundang-undangan oleh MA berjalan sangatlah tidak 
efektif, karena rata-rata perkara yang diselesaikan per tahun antara 
1.-2 (gugatan) dan 3 perkara (permohonan). Sebaliknya, MK justru 
lebih produktif, karena hanya dalam 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan 
dapat menyelesaikan 22 (dua puiuh dua) perkara (Safi, 2016)

Sehingga cukupkah MK menjadi lembaga penafsir Undang-
Undang sepenuhnya, karena aturan di bawah Undang-Undang tetap 
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tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak 
mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang 
merupakan puncak sistem peradilan yang  strukturnya bertingkat 
secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan 
peradilan.

Kemudian Dalam penyelesaian perselisihan hasil dan 
sengketa pemilu dan pilkada, bentuk penanganan sebelumnya 
terkait perselisihan hasil pemilu dan pilkada yang berada di MK 
akan dialihkan ke MA dengan prosedur yang didesain untuk 
menyatuatapkan segala bentuk penyelesaian berikut sengketa 
pemilu dan pilkada juga dengan adanya pengadilan pemilu. Hal ini 
juga secara tidak langsung berimplikasi pada tugas dan kewenangan 
Mk yang sedikit diringankan dari beban judicial review yang 
sepenuhnya akan berada di MK.

5. Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan Komisi Negara

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, tampak jelas bahwa 
kehidupan demokrasi di Indoensia mengalami perkembangan, 
salah satu perubahannya adalah ketentuan check and balances 
diantara lembaga-lembaga negara yang mana dapat mengontrol 
satu sama lain. Dari konsep itulah melahirkan banyak lembaga-
lembaga baru salah satunya adanya komisi negara yang bersifat 
independen. Kelahiran lembaga-lembaga independent ini tentu 
berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  

Di Indonesia utamanya mengenal cabang kekuasaan yang 
umum dibagi 3 (tiga) bagian, yakni eksekutif, legislatif, dan 
eksekutif.  Namun, hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 
menyebabkan Indonesia tidak lagi menganut Trias Politika 
secara murni. Dimana komisi negara independen ini berbeda 
dengan lembaga dalam konsep Trias Politika dan berkedudukan 
sebagai cabang kekuasaan keempat, artinya komisi negara mampu 
bertindak dan memiliki fungsi legislatif, eksekutif maupun 
yudikatif sehingga sulit di identifikasikan atau dimasukkan dalam 
konsep Trias Politika. Hal ini sejalan dengan teori Yves  Meny dan 
Andrew Knaap, sebagai berikut :
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“Regulatory and monitoring bodies are a new type of 
autonomous administration which has been most widely 
developed in the United States (where it is sometimes referred to 
as the ‘headless fourth branch’ of the government). It takes the 
form of what are generally known as Independent Regulatory 
Commissions.” Yang bermakna bahwa lembaga-lembaga 
regulator atau pengawasan adalah tipe baru dari administrasi 
otonom yang berkembang pesat di Amerika Serikat, kadang 
disebtu sebagai cabang kekuasaan keempat lembaga-lembaga 
ini dikenal dengan Komisi Negara Independen.

Tak hanya ketatanegaraan Amerika Serikat saja pada konteks 
ketatanegaraan Indonesia, dalam teori dan praktek administrasi 
juga mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan 
administratif menjadi bagian dari tugas komisi negara independent 
atau cabang kekuasaan yang baru.  Misalnya, kewenangan 
penyidikan pidana korupsi dilakukan oleh KPK, penyelenggaraan 
Pemilu oleh KPU, pengawasan hakim MA dan MK oleh KY, serta 
kewenangan penyelidikan kasus HAM berat oleh Komnas HAM. 
Ide dasar kemunculan lembaga-lembaga tersebut adalah dorongan 
terjadinya modernisasi dan efektifitas pelayanan publik, serta tidak 
efekifnya kinerja lembaga-lembaga negara yang lama sehingga 
muncul tuntutan reformasi dari masyarakat guna menciptakan 
pemerintahan yang bersih dan bertanggujawab.

Ada beberapa kriteria yang menjadi ciri khas dari komisi-
komisi negara tersebut: (Tri Suhendra Arbani, 2016)
a. Dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam UU tentang komisi 

tersebut;
b. Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan 

pemberhentian pimpinan komisi;
c. Kepemimpinan kolektif, bukan seorang pimpinan;
d. Kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas oleh partai 

politik;
e. Masa jabatan pimpinan komisi tidak habis secara bersamaan 

tetapi bergantian;
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Kehadiran komisi-komisi negara bertujuan untuk meringankan 
beban tugas lembaga yang telah ada demi tercapainya pelayanan 
publik yang optimal, mencegah praktik-praktik korupsi di 
pemerintahan, sebagai langkah penyesuaian perkembangang 
ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat, mewujudkan Good 
Governance yakni tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, 
legal spririt dari komisi negara dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia sebelumnya belum diatur jelas, sehingga dengan adanya 
amandemen kelima ini dapat menjadi legal spirit bagi komisi 
negara terkait. 

Disamping tujuan baiknya tentu lembaga-lembaga negara 
ini, bukan berarti pada pelaksanaanya akan berjalan lancar, tidak 
mustahil terjadinya gesekan-gesekan kewenangan dengan lembaga 
negara lainnya terlebih dalam menjalankan fungsi yang sifatnya 
koordinatif, sehingga potensi untuk sengketa pasti tetap ada. 
Benturan kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya 
diatur dalam konstitusi dapat diselesaikan oleh Mahkamah 
Kontitusi. Dalam perumusan undang-undang komisi negara terkait 
juga harus menjabarkan secara jelas mengenai hubungan koordinasi 
fungsi dan kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga 
hal ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa antara lembaga 
karena ketidakjelasan regulasi yang mengaturnya (Tri Suhendra 
Arbani, 2016).

Komisi negara yang terdapat dalam kontitusi juga akan menjadi 
konstitusional artinya lembaga ini menjadi permanen dan memiliki 
kedudukan yang tinggi, hal ini membawa perubahan positif yang 
mana, komisi-komisi negara ini nantinya tidak bisa lagi mengalami 
kewenangan yang di reduksi oleh proses politik hukum badan 
legislasi sehingga keberlangsungan hidup komisi negara tersebut 
lebih terjamin. Kedudukan komisi negara tersebut akan sederajat 
atau sejajar dengan lembaga tinggi negara sekaligus menerapkan 
check and balances dan tidak lagi bersifat hirarkis. KY, KPU, KPK 
dan Komnas HAM terintegerasi dalam satu kotak khusus, yang 
dalamnya termuat semua varian dari komisi negara independent 
yang memiliki contitusional importance karena berperan penting 
dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (democratische 
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rechsstaat).

Adapun evaluasi terhadap pembiayaan komisi-komisi negara, 
yang mana nantinya akan dibebankan kepada APBN, tentu untuk 
menopang dan menjamin kelancaran kinerja para komisi negara 
akan membutuhkan jumlah anggaran yang tidak sedikit, tapi 
uang yang dikeluarkan bukan berarti pemborosan karena tujuan 
pembiayaan komisi negara ini untuk menjamin terwujudnya Good 
Governance di Indonesia.

Baik KY, KPU, KPK, dan Komnas HAM akan memiliki dasar 
hukum yang kuat dimana kekuasaan komisi-komisi negara ini 
juga menjadi tak terpisah dengan lembaga negara pokok, tetapi 
fungsinya tetap menjadi lembaga pembantu bagi lembaga negara 
pokok, sehingga dalam kinerjanya terjamin dan dapat berjalan 
dengan baik, kedepannya komisi-komisi negara ini dapat menjadi 
jembatan penghubung antara kekuatan masyarakat dan kekuasaan 
negara.

a. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial menjadi lembaga independen sejajar 
dengan lembaga tinggi negara lainnya yang berdiri di luar 
dari kekuasaan kehakiman tetapi masih berhubungan dengan 
kekuasaan kehakiman. Kewenangan pengawasan yang dimiliki 
KY tidak hanya terbatas kepada Hakim Agung dan hakim yang 
berada di badan peradilan di bawah MA, artinya pengawasan 
akan dilakukan kepada Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan 
hakim yang berada di badan peradilan dibawah MA, hasil 
pengawasan KY akan direkomendasikan kepada ketua MA 
dan MK untuk ditindaklanjuti. Dewan Kehormatan bersifat 
adhoc dibentuk ketika ada rekomendasi dari KY. Mengenai 
perekrutan hakim di lingkungan MA juga tidak lagi melewati 
mekanisme ASN mengingat hakim bukanlah aparatur sipil 
negara melainkan pejabat negara, artinya KY berwenangan 
menentukan kriteria hakim yang akan direkrut. 
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b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU akan memiliki kekuasaan yang penuh untuk mengatur 
dan mengurus segala sesuatu mengenai (i) administrasi pemilu 
(voters), (ii) administrasi peserta pemilu, dan hal-hal lain yang 
bersangkut-paut dengan kepemiluan sebagai satu institusi 
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 
KPU akan menjadi lembaga yang sangat penting peranannya 
sehingga tidak sembarangan orang yang dapat diangkat atau 
dipilih menjadi komisioner lembaga penyelenggara pemilu 
ini. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa penetapan partai 
politik, KPU berhak untuk mempertahankan keputusan yang 
dikeluarkannya artinya KPU juga dapat melakukan upaya 
hukum untuk mempertahankan keputusannya sama seperti 
partai politik yang merasa dirugikan akibat keputusan KPU di 
pengadilan pemilu.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK menjadi lembaga negara independent yang 
kedudukannya bukan berada di bawah eksekutif, maupun 
cabang kekuasaan lainnya, selanjutnya keberadaan KPK 
bukan lagi sebagai lembaga Adhoc tetapi lembaga permanen. 
KPK juga akan memiliki kewenangan menyeluruh mulai 
dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK dapat 
mengangkat pegawainya sendiri, khususnya yang terkait 
dengan penyidik dan penuntut umum. Untuk menjaga agar 
tidak terbentuk lembaga yang super body, maka KPK akan 
diawasi secara internal-institusional maupun eksternal artinya 
KPK memiliki aturan yang ketat untuk menjaga agar etika 
pimipinan dan pegawai tidak menyimpang

d. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Komnas HAM yang indepeden bukanlah untuk menggeser 
institusi pengadilan atau lembaga legislatif tetapi berfungsi 
sebagai lembaga negara pelengkap yang dapat membantu 
terjaminnya pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia, 
Komnas HAM dapat melakukan penyidikan terhadap kasus 
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HAM yang berat dimana bahwa posisi Kejaksaan Agung hanya 
bertindak sebagai penuntut. Dalam pembentukan Pengadilan 
HAM Ad hoc tidak lagi melalui usul DPR tetapi melalui 
rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden, Presiden harus 
mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM setelah 
menerima rekomendasi Komnas HAM dalam jangka waktu 
yang harus dipenuhi dan akan ditentukan dalam Undang-
Undang.

BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, POLITIS, 

DAN HISTORIS

A. Landasan Filosofis

1. Landasan Filosofis Perubahan MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan)

Dalam penyelenggaraan tatanegara Indonesia, harus 
dipahami dahulu bahwa pancasila sebagai philosophisce 
grondslag (dasar falsafah negara) sehingga Pancasila 
menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan, putusan, dan 
pembuatan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila 
adalah domain bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam 
melaksanakan amanah negara.

Nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila adalah 
rakyat. Dalam sila ini sangan jelas menyebutkan “Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran 
perwailan”, dalam sila ini telah dijelaskan bahwa rakyat yang 
harus dimuliakan dan kedaulatan rakyat haruslah dijunjung 
tinggi.

Para founding fathers sebelumnya telah mewaspadai bahwa 
tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan, 
pemahaman, wawasan tentang konsep kenegaraan. Oleh 
karenanya diberikan suatu bingkai pemikiran dalam 
mengaplikasikan manifestasi kedaulatan rakyat tersebut dalam 
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mekanisme perwakilan.

Alenia IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menegaskan 
“…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu 
Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,…”. 
Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara Indonesia adalah 
negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. 
Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan 
kepada Pancasila, atau disebut demokrasi pancasila. Demokrasi 
Pancasila mengandung pengertian demokrasai yang dijiwai, 
disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh bangsa dan negara 
Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur 
Pancasila.

Secara filosofis, MPR merupakan perwujudan seluruh 
rakyat di Indonesia. Berarti yang merupakan penjelmaan rakyat 
di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga 
lembaga MPR termasuk kedalam penjelmaan perwakilan 
rakyat sepenuhnya dan mempunyai kekuasaan di segala fungsi. 
Dalam melihat MPR secara keseluruhan maka harus dilihat ide 
pembentukannya pertama kali. Untuk menjamin agar majelis 
ini benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat. MPR sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terdiri 
dari anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat.

Demi keadilan, kosntitusi harus membangun keseimbangan 
di antara peran negara, masyarakat, dan pasar. Demikian pula 
halnya terkait dengan keadilan, struktur politik kenegaraan, 
struktur soal kemasyarakatan, dan struktur perekonomian 
tidak boleh timpang. Jarak antara struktur tertinggi dengan 
struktur terendah harus dekat. Memang secara alamiah, sebagai 
akibat perbedaan kemampuan dalam penguasaan sumberdaya, 
dalam dinamika kehidupan masyarakat tidak mungkin tidak 
terbentuk struktur pyramidal dalam lapis-lapis atau kelas-kelas 
yang terstratifikasi. Akan tetapi, yang penting adalah bahwa 
stratifikasi sosial alamiah itu tidak menghasilkan struktur 
pyramid yang terlalu hirarkis secara tidak berkeadilan sosial. 
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Untuk iu harus ada intervensi dari negara, dari kelas atau lapisan 
tertinggi, untuk memperdebatkan jarak atas-bawah itu menjadi 
semakin lama semakin dekat. Peran konstitusi sebagai sarana 
pembebasan harus menjamin keadilan struktural yang demikian 
itu.

Amanat Visi-Misi Nation and Character Building sebagai 
amanat nasional, dapat dijabarkan secara mendasar dan 
konstitusional, terutama memajukan kesejahteraan umum, 
berarti seluruh rakyat warganegara terjamin kesejahteraan 
sosial ekonominya (sila V) Pancasila, bahwa kesejahteraan 
adalah prasyarat untuk sehat dan cerdas, berkemampuan 
sosial ekonomi untuk meraih pendidikan yang memadai. 
Dengan kondisi sejahtera semua warganegara lebih mampu 
melaksanakan visi-misi nasional dan menegakkan kedaulatan 
dan Ketahanan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial agar terjamin 
kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat indonesia, maka 
perlu disusun secara komprehensif terkait dengan sistem 
manajemen nasional. Sistem manajemen nasional adalah 
suatu sistem yang berfungsi memadukan penyelenggaraan 
siklus kegiatan berupa perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan 
kebijaksanaan, dan pengendalian pelaksanaannya. Sistem 
manajemen nasional berfungsi memadukan keseluruhan upaya 
manajerial yang berintikan tatanan pengambilan keputusan 
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, 
ketertiban politik dan ketertiban administrasi. Maka dari itu 
untuk mencapai kesejahteraan umum diperlukannya Haluan 
Negara sebagai Startegi Ideologi Pembangunan akan mampu 
berfungsi memberikan arah pembangunan nasional.

Melalui hal itu dapat terwujudnya tujuan negara 
sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia, dapat tercapai sebagaimana mestinya.
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2. Landasan Filosofis Perubahan DPD

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan 
filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan 
suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya 
dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara(Kaelan, 2016). Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 
filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu 
sumber dari segala hukum yang berlaku di dalam negara 
Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum 
secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, 
cita-cita hukum, serta bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 
Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa ditetapkan sebagai dasar 
filsafat Negara Republik Indonesia. Atas dasar penempatan 
pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) maka pancasila 
haruslah mendasari setiap kegiatan ketatanegaraan yang terjadi 
di negara Republik Indonesia. Kedudukan pokok pancasila 
adalah sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Dasar 
formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik 
Indonesia yang tersimpul dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi: “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 berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan bernegara 
di laksanakan berdasarkan Pancasila. Begitu pula dengan 
kehidupan dalam hal pemerintahan. Sila ke-4 Pancasila berbunyi, 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Pemusyawaratan/Perwakilan”. Dalam sila tersebut berarti 
bahwa, dalam melaksanakan kehidupan bernegara perlu adanya 
suatu pemerintahan yang menjadi suatu bentuk dari kehendak 
rakyat dan kedaulatan rakyat yang direpresentasikan oleh DPD 
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yang memiliki legitimasi kuat sebagai perwakilan daerah dan 
dipilih langsung oleh masyarakat daerah tanpa melalui jalur 
partai politik. Kemudian berangkat dari filosofi bangsa, salah 
satu yang berhubungan dengan DPD adalah sila ke-IV seperti 
yang sudah dituliskan di atas.

Dilihat dari makna yang terkandung dalam Pancasila 
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
permusyawaratan/perwakilan dapat dilihat bahwa Indonesia 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang berarti bahwa 
kekuasaan negara itu dianggab bersumber dan berdasar dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat(Asshiddiqie, 2007). Dengan 
adanya konsep kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Republik 
Indonesia maka rakyat lah penentu akhir penyelenggaraan 
kekuasaan dalam suatu pemerintah. 

Konsep kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara 
langsung yaitu rakyat secara langsung turut dalam penentuan 
kebijakan atau secara tidak langsung yaitu rakyat memberikan 
hak nya untuk diwakili oleh lembaga parlemen yang bekerja 
atas nama rakyat. Pada masyarakat yang masih sederhana 
demokrasi yang digunakan adalah demokrasi langsung, namun 
bagi masyarakat yang sudah moderen karena perkembangan 
masyarakat yang semakin kompleks maka dibuatlah demokrasi 
tidak langsung yaitu dengan dibentuknya lembaga perwakilan. 
Dengan dibentuknya DPD adalah salah satu jalan untuk 
melaksanakan Pancasila yang lebih tepatnya dalam sila ke-IV. 
DPD dibertuk untuk lebih mengembangkan demokratisasi di 
Indonesia. DPD dibentuk untuk menampung aspirasi daerah 
agar mempunyai wadah dalam menyuarakan kepentingannya 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Landasan Filosofis Perubahan Sistem Presidensial

Pancasila yang Berdasarkan hakikat Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm yang intinya 
adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila 
pada hakikatnya merupakan suatu Cita Hukum (Rechtsidee), 
yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis 
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maupun hukum dasar tidak tertulis. Menurut Rudolf Stammler 
(1856-1939), seorang filsuf hukum yang beraliran neo-Kantian, 
mengungkapkan bahwa cita hukum ialah konstruksi piker yang 
merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum kepada 
cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi 
sebagai suatu bintang pemandu (leitsstern) bagi tercapainya 
cita-cita masyarakat.  Pancasila adalah pandangan hidup bangsa 
Indonesia yang mengungkapkan pandangan Bangsa Indonesia 
tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia sesama 
manusi, serta manusia dan alam semesta yang berintikan 
keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam 
masyarakat dan alam semesta (Kamil, 2006).

Dalam penguatan sistem presidensial sangat berkaitan 
erat dengan adanya hak prerogatif Presiden sebagai kepala 
negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Hal tersebut 
juga mencerminkan adanya suatu nilai-nilai permusyawaratan 
rakyat melalui wakilnya yakni yang tercerminkan dalam setiap 
kewenangan Presiden. Sesuai dengan Sila Keempat Pancasila 
yang berbunyi, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, sistem 
demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem perwakilan 
(representative democracy). Hal ini harus terefleksikan dalam 
setiap tugas dan wewenang presiden dalam menjalankan 
kekuasaannya harus sesuai dengan kehendak dan kepentingan 
rakyat. Sistem perwakilan politik yang terkandung dalam 
Pancasila memimiki pengertian yang khas dimana kekuasaan 
diberikan kepada wakilnya, namun harus dengan aturan main 
yang benar.

Hal ini filsafat perwakilan dalam pancasila juga 
tercerminkan paham konstutitusionalisme itu sendiri yang 
sampai saat ini dianggap masih menjadi paham yang paling 
efektif dalam mengelola kekuasaan negara. Atas dasar 
tersebut, paham konstitusionalisme lahir secara alamiah dalam 
kehidupan manusia. Ia mengajarkan mengenai pentingnya 
pembatasan kekuasaan yang mengarahkan negara tetap berada 
pada aturan main yang disepakati sebagaimana disebutkan 
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Hamilton, “constuitutionalism is the name given to the trust 
which men repose in the power engrossed on parchment to keep 
a government order” (Alexander L, 1998).

4. Landasan Filosofis Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Pancasila sebagai norma fundamental negara (staats 
fundamental norm) memberikan arti bahwa segala hukum yang 
berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 
yang terkandung di dalam Pancasila. 

Apabila dianalisis secara gramatikal dan semiotikal, ada 
2 kata “adil” yang terdapat di dalam sila Pancasila. Pertama, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam sila ke-2, dan 
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam sila ke-
5. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa para pendiri 
bangsa ingin mendirikan suatu bangsyang mengedepankan 
nilai-nilai keadilan sebagai nilai yang utama. Namun, dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan tidak cukup 
hanya menjadi sebuah nilai dan konsep yang abstrak. Keadilan 
harus diwujudkan dalam sebuah institusi-institusi negara dan 
salah satu institusi negara yang berperan dalam mewujudkan 
keadilan adalah institusi kekuasaan kehakiman.

Secara filosofis, Kekuasaan Kehakiman harus ditempatkan 
sebagai the guardian of human rights yang mana dalam 
menjalankan kekuasaannya yang harus dijadikan acuan adalah 
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bukan kepentingan 
rezim penguasa atau sebagian golongan yang berpengaruh 
yang lebih dikenal dengan oligarki. Oleh sebab itu, di dalam 
kekuasaan kehakiman dikenal prinsip Bangalore (Bangalore 
Principal) yang terdiri dari independensi, ketidakberpihakan 
(imparsial), integritas, kepantasan, sopan santun, kesetaraan, 
kecakapan, dan keseksamaan. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar 
kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan perannya 
tidak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang 
terdapat dalam nilai-nilai Pancasila.
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Kekuasan Kehakiman diharapkan menjadi kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, institusi kekuasaan 
kehakiman menjadi pilar yang penting dalam menjaga eksistensi 
nilai keadilan di dalam suatu negara. Kekuasaan Kehakiman 
yang koruptif hanya akan membuat nilai keadilan di dalam suatu 
negara menjadi keropos sehingga masyarakat akan terzalimi 
oleh perilaku penguasa yang sewenang-wenang. Kekuasaan 
Kehakiman harus menjadi institusi negara yang paling terdepan 
dalam menjaga keadilan.

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap 
orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara 
dan pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum 
dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban 
bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan 
terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan prasyarat 
tegaknya  martabat dan integritas Negara. Hakim Sebagai 
figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk 
mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan 
meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan 
keadilan bagi masyarakat banyak sehingga tercipta keadilan 
bermartabat karena teori keadilan bermartabat tidak hanya 
memperhatikan sisitim hukum positif Indonesia namun juga 
harus memperhatikan sistim-sistim hukum yang beradab yang 
berlaku dalam masyarakat(Teguh Prasetyo, 2015). Putusan 
Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian 
permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. 
Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan 
kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan 
secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.

5. Landasan Filosofis Perubahan Komisi Negara

“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan Perwakilan” Merupakan bunyi dari Sila 
ke-empat Pancasila yang mana dalam rumusannya terkandung 
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nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan 
pemerintah antara lain, Negara adalah untuk kepentingan seluruh 
rakyat; Kedaulatan di tangan rakyat; Manusia Indonesia sebagai 
warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, 
hak dan kewajiban yang sama; Pimpinan kerakyatan adalah 
hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat; Keputusan 
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-
wakil rakyat(Teguh Prasetyo, 2015)

Nilai-nilai diatas merupakan unsur dari konsep demokrasi 
pancasila, berdaulatnya rakyat bermakna bahwa setiap orang 
bebas berpendapat serta ikut dalam musyawarah untuk mencapai 
kata mufakat. Terlebih ketika aspirasi rakyat yang rasional dan 
bermutu tinggi selama tidak bertentangan dengan butir-butir 
Pancasila.

Adapun pendapat Mahfud M.D bahwa “aktualisasi sila 
kerakyatan dalam pembangunan hukum nasional selaras dengan 
pemikiran bahwa hukum nasional itu harus dibangun secara 
demokratis dan nomokratis (kekuasaan yang berlandaskan 
hukum) dalam arti harus mengedepankan partisipasi dan 
menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang 
fair, transparan dan akuntabel. Dalam setiap tahapannya harus 
dihindari munculnya produk hukum yang diproses secara 
licik, kucing-kucingan dan penuh intrik pengelabuan amanat 
rakyat.”(MD, 2012)

Maknanya Pancasila menghendaki penyelenggaraan 
negara yang demokratis sebagai perwujudan nilai-nilainya, 
artinya aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam terserap 
dengan baik melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. 
Sudah menjadi tugas negara untuk memperhatikan apa yang 
dibutuhkan rakyatnya, produk hukum yang dikeluarkan 
pemerintah seyogyanya memperhatikan betul-betul aspirasi 
dari rakyat bukan hanya kepentingan politik semata.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern untuk 
mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabel penyelenggara 
pemerintah diperlukan lembaga atau badan baru yang independen 
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untuk memberikan keseimbangan dalam menerapkan nilai-nilai 
demokrasi dan sebagai jembatan baru antara lembaga-lembaga 
yang sudah ada dengan masyarakat, aspirasi dan partisipasi 
masyarakat jauh lebih di dengar, artinya kehadiran lembaga 
atau badan yang independen ini sangat berpengaruh dalam 
kehidupan ketatanegaraan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan hidup yang demokrasi 
bukanlah hal yang mudah, baik rakyat dan pemerintah harus 
mampu saling bersinergi dan melakukan koordinasi yang baik 
agar kehidupan di negara tersebut bisa berjalan dengan baik 
dan mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan 
negaranya. Dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 terdapat tujuan negara Indonesia, yaitu membentuk 
suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan negara 
Indonesia tidak akan pernah terwujud ketika rakyat kehilangan 
kemampuan berdaulatnya atau pemerintah gagal untuk 
menampung aspirasi rakyatnya, berarti jika tidak ada sinergi 
yang baik antara pemerintah dan rakyat. 

Tentu butuh komitmen diantara kedua belah pihak untuk 
saling memahami satu sama lain, rakyat harus ikut serta 
membantu pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Imdonesia dengan berkontribusi secara 
aktif dan nyata, sedangkan pemerintah sebagai penyelenggara 
negara harus mampu melayani rakyatnya dengan sangat baik, 
dan membuat produk hukum yang berlandaskan Pancasila dan 
aspirasi rakyatnya.

B. Landasan Sosiologis

1. Landasan Sosiologis Perubahan MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan Negara)

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 3 ayat 
(3) mengenai kewenangan MPR, ialah dihapuskannya GBHN 
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yang merupakan panduan utama dalam merumuskan rencana 
pembangunan negara. Sebagai gantinya pola perencanaan 
pembangunan nasional nasional saati ini mengacu pada 
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. (SPPN). Dokumen yang menggantikan 
GBHN adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 
2007.

Secara konseptual RPJPN merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan nasinonal periode 20 (dua puluh) 
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, 
ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi 
acuan agi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat 
dan dunia usaha) dalam mewujdkan cita-cita dan tujuan 
nasional sesuai dengan visi misi, dan arah pembangunan yang 
disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh 
pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling 
melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan 
pola tindak.

Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana 
pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemmerintah 
(RKP). Dokumen ini yang menjadi dasar penetepan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). GBHN dan RPJPN 
sebagai dua model perencanaan pembangunan nasional 
yang bersifat jangka panjang yang brsifat jangka panjang, 
merupakan panduan pembangunan nasional di segala bidang 
kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Perbedaannya dua 
kebijakan pembangunan nasional tersebut dibuat atau disusun 
dalam bentuk atau format yuridis yang berbeda. GBHN pada 
sepanjang pemerintahan Orde Baru disusun atau ditetapkan 
dalam bentuk Ketetapan MPR (TAP MPR), sementara RPJPN 
di era pemerintahan reformasi, dirumuskan dalam ketentuan 
hukum berbentuk Undang-Undang.

Dalam perjalanan pola perencanaan pembangunan di era 
reformasi nyatanya tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan 
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pelaksanaan GBHN. Hal ini dibuktikan dengan masih belum 
tercapainya tujuan dari dibentuknya RPJPN itu sendiri, bahkan 
cenderung jauh melenceng dari agenda reformasi. Perencanaan 
pembangunan yang didasarkan pada perpektif presiden melalui 
visi misinya saat kampanye pemilihan presiden nyatanya belum 
mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan 
di negara Indonesia. 

Melalui keberadaan Program Kerja Presiden yang tertuang 
dalam perencanaan pembangunan nasional pasca amandemen 
UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa permasalahan 
mendasar yang perlu dikaji yaitu:
a. Program-program yang diajukan oleh para calon presiden 

pada dasarnya merupakan komoditas politik yang ditujukan 
unntuk memperoleh suara. Sebagai akibatnya program-
program yang ditawarkan akan lebih bersifat populis, 
dan bisa jadi akan kurang realistis sehingga sulit untuk 
dilaksanakan.

b. Program-program pembangun yang bersifat populis 
memang cukup baik untuk meningkatkan jumlah suara. 
Namun program-program seperti ini umumnya cenderung 
terfokus pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan 
kurang. Memperhatikan kepentingan-kepentingan sifatnya 
mendasar dan jangka panjang. Akibatnya kita bisa terjebak 
pada permasalahan yang sebenarnya hanya gejala dan bukan 
merupakan akar masalah.

c. Sebagian besar masyarakat kita adalah kelas menengah 
ke bawah yang kurang mempunyai kemampuan untuk 
mengkaji program yang mereka kenal, meskipun, program 
yang ditawarkan kurang relevan. Dalam kondisi demikian 
peluang salah pilih akan menjadi tinggi.

d. Setiap calon presiden mempunyai kendaraan politik dalam 
bentuk partai politik. Sebagai akibatnya program-program 
yang akan ditawarkan dalam pemiilu pada dasarnya 
merupakan platform dari partai yang bersangkutan. 
Sehingga menjadi pertanyaan apakah platform dari partai 
politik merupakan sesuatu bentuk produk politik yang telah 
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mengemban amanat rakyat Indonesia, mengingat sampai 
saat ini setiap partai politik lebih sibuk memperjuangkan 
kepentingannya sendiri-sendiri. 

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang 
dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan 
pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, 
politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental 
pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan Negara 
yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak 
demokratis telah menyebabkan krisis mnoter dan ekonomi, yang 
nyaris berkelanjutan dengan krisis moral yang memprihatinkan. 
Hal tersebut kemudian menjadi penyeabab timbulnya krisis 
nasional yang berkepanjangan telah membahayakan persatuan 
dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupkan bangsa 
dan Negara. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, jika kita renungkan 
kembali, ketiadaan haluan negara menghilangkan aspek yang 
paling penting dalam proses perencanaan yakni absennya 
“Strategi Ideologi pembangunan”. Jika kita cermati RPJP 
dewasa ini lebih pada “Strategi eknokratik Pembangunan”. 
Jadi perbedaan antara haluan negara dan RPJP yang mendasar 
dapat ditegaskan di sini adalah jika haluan negara bersifat 
“Ideologis”, sementara RPJP bersifat “teknokratis”. Di sini yang 
perlu ditekankan adalah bahwa haluan negara sebagai “Strategi 
Ideologi Pembangunan” akan mampu berfungsi memberikan 
arah bagi pembangunan nasional. Sementara RPJP sebagai 
“Strategi Teknokratik Pembangunan” merupakan penjabaran 
arah pembangunan nasional yang berisi prioritas kerja program 
pembangunan yang bersifat teknokratis dan pragmatis. Dengan 
adanya konsep haluan negara, , jika berhasil diwujudkan 
kembali diharapkan menjadi instrumen untuk memimpin 
seluruh penyelenggara negara untuk patuh, loyal, dan setia 
terhadap jiwa dan ruh konstitusi dalam menyelenggarakan 
pembangunan bangsa dan akan menjadi kiblat baru usaha 
mencapai kesejahteraan Indonesia untuk melunasi janji-janji 
proklamasi yang diucapkan 70 tahun lampau
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2. Landasan Sosiologis Perubahan DPD

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sistem 
demokrasi. Kemudian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah 
pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan 
kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana 
rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya 
akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. 
Dalam konteks ini masyarakat dalam negara mempunyai 
posisi tertinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Indonesia secara konstitusi menjadi negara 
demokrasi setelah adanya amandemen UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantuk dalam 
Pasal 1 Ayat 2 dengan bunyi “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Dalam menjalankan 
kehdupan demokrasi, Bnagsa Indonesia seringkali melakukan 
kesalahan dengan memaknai demokrasi melebihi definisi yang 
telah disebutkan Hans Kelsen karena lupa akan tanggungjawab 
yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
Munculnya demokrasi dilandasi oleh keinginan masyarakat yang 
sudah lelah dengan bentuk pemerintahan otoritarian yang tidak 
dapat memberikan kadilan bagi setiap masyarakat Indonesia 
serta kepastian hukum yang tidak kunjung didapatkan. Rakyat 
menginginkan keadilan, dan demokrasipun dipandang sebagai 
suatu jalan yang paling mungkin mewujudkannya.

Oleh karenanya, jalan terbaik adalah melakukan privatisasi 
dalam melakukan kebebasan demi menjamin terwujudnya 
keinginan masyarakat. Privatisasi kebebasan yang sudah 
ada pada realisasinya hanya dimanfaatkan oleh individua 
tau golongan demi melancarkan tujuan politik praktis. Lalu 
kebebasan yang sempurna dalam berbangsa dan bernegara dapat 
diimplementasikan dengan membatasi kekuasaan yang dimiliki 
oleh suatu lembaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan 
yang tidak menguntungkan masyarakat atau negara. Kekuasaan 
pada lembaga yang dikenal adalah lembaga eksekutif, yudikatif, 
legislatif. Keberadaan lembaga tersebut muncul karena ada 
tujuan negara yang hendak dicapai. selain untuk tujuan itu, ketiga 



147

lembaga di bentuk demi terwujudnya prinsip saling kontrol 
sehingga antara satu dengan yang lain tidak ada yang superior. 
Karena indonesia dalam menjalankan ketatanegaraan tidak 
mengenal pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif melainkan pembagian kekuasaan antar ketiga lembaga 
tersebut.  Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan supaya 
terjadi prinsip check and balance antar lembaga. Kekuasaan 
legislatif (rule making function) merupakan kekuasaan negara 
dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif (rule 
application function) merupakan kekuasaan negara untuk 
menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudisial 
(rule adjudication function) merupakan kekuasaan negara untuk 
mengadili atas pelanggaran undang-undang(Romi Librayanto, 
2008).

Pada hakikatnya, Trias Politica menghendaki kekuasaan-
kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang 
yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh 
pihak yang berkuasa (Miriam Budiarjo, 2008). Pemisahan yang 
tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan 
legislatif menjadi titik penting guna menjelaskan fungsi 
legislasi dalam sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem 
presidensil, badan legislatif menentukan agendanya sendiri, 
membahas dan menyetujui rancangan undangundang. Hal ini 
didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat sehingga merupakan 
wewenang eksklusif dari badan perwakilan yang berdaulat untuk 
menentukan suatu peraturan yang mengikat dan membatasi 
kebebasan setiap warga negara (presumption of liberty of the 
souvereign people). Dalam perkembangannya, prinsip diatas 
memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi legislatif 
tidak hanya dipegang oleh kekuasaan, tetapi juga di pegang oleh 
kekuasaan eksekutif secara bersama-sama. Bahkan tidak jarang 
lembaga eksekutif lebih dominan dalam menjalankan fungsi 
legislasi. Pada hakikatnya lembaga eksekutif mempunyai tugas 
khusus yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga legislatif, 
kendatipun dalam praktik ada kerjasama antar kedua lembaga 
dalam pembuatan undang-undang. Demikian juga lembaga 
legislatif mempunyai fungsi utama yang tidak boleh dilakukan 
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oleh lembaga eksekutif, walaupun pada implementasinya kedua 
lembaga tersebut juga mempunyai kerjasama. Keberadaan 
lembaga legislatif sangat menentukan kemajuan bangsa 
Indonesia terutama mengenai masalah pengambilan keputusan 
yang berimplikasi besar terhadap bangsa dan negara. oleh karena 
itu, lembaga legislatif yang memiliki peran dalam pembuatan 
hukum untuk melegalkan setiap kebijakan dibedakan menjadi 
dua lembaga, pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR merupakan perwakilan 
rakyat pada umumnya sedangkan DPD perwakilan rakyat pada 
khususnya. Peran antara kedua lembaga legislatif tersebut 
seharusnya memiliki kesetaraan namun dalam realitasnya 
DPR lebih memiliki peran yang strategis dalam memutuskan 
suatu isu-isu yang terjadi baik tingkat nasional maupun daerah. 
Walaupun seperti itu, realitas yang ada dan berkembang dalam 
masyarakat saat ini menuntut anggota DPD untuk berkontribusi 
secara maksimal demi memperjuangkan aspirasi masyarakat 
daerah yang merupakan representasi dari DPD.

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPD 
yang notabene adalah representasi daerah harus mengetahui 
seluk beluk yang direpresentasikannya dan harus paham 
mengeai kebutuhan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, 
politik, dan sosial untuk mengajukan Rancangan Undang-
Undang tentang daerah kepada DPR. Rancangan Undang-
Undang harus mengandung tujuan hukum itu sendiri yaitu 
kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat daerah 
yang diperjuangkan. Oleh karena itu, keanggotaan DPD 
seyogyanya bersifat eksklusif hanya berasal dari masyarakat 
yang memang benar-benar memiliki integritas dan loyalitas 
tinggi terhadap daerah yang diperjuangkan serta terbebas dari 
konflik kepentingan untuk mewujudkan tujuan pembentukan 
lembaga perwakilan daerah. 

DPD terbentuk dan dilantik pada tahun 2004 tidak ada 
kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi peran 
DPR dalam setiap mengambil kebijakan, hal ini terlihat dari 
kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 
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22D. Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa konstitusi sangat 
membatasi kewenangan DPD, sehingga kewenangannya sangat 
terbatas dan sangat lemah, bahkan dapat dikatakan Konstitusi 
membuat lembaga DPD seperti singa ompong, kewenangan 
DPD hanya berkisar pada usulan dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) itupun hanya dalam permasalahan otonomi 
daerah. Sementara itu peran DPR sangat kuat, hal ini berbeda 
dengan sistem bikameral di negara-negara demokrasi yang 
menganut sistem presidensil seperti halnya sistem dua kamar 
yang dianut oleh konstitusi Amerika Serikat yang mengatur 
posisi senat dan house of representative (DPR), yang sama-
sama kuat. Dalam membuat undang-undang misalnya, RUU 
yang dibuat oleh pemerintah mesti disodorkan anggota kongres 
(Senat dan house of representative), lalu harus mendapatkan 
persetujuan kedua dewan secara sendiri-sendiri. Setelah itu baru 
dibawa ke presiden untuk mendapatkan pengesahan. Presiden 
bisa mem-veto, tetapi bila 2/3 anggota masing-masing dewan 
setuju, veto presiden tidak ada artinya.

Hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem bikameral 
yang ada di Indonesia dimana menurut UUD NRI Tahun 1945 
pasca amandemen yang menyebutkan bahwa hanya DPR yang 
mempunyai kekuasaan membuat undang-undang, sedang 
DPD hanya berwenang mengajukan RUU ke DPR. Itu pun 
hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan otonomi 
daerah dan hubungan pusat dan daerah. Di luar itu, DPD tidak 
mempunyai kekuasaan sama sekali. Hal ini sangat berbeda 
jauh dengan cita-cita awal dibentuknya lembaga perwakilan 
Daerah, sebagaimana yang dipaparkan diatas, yang menyatakan 
bahwa cita-cita awal dibentuknya DPD sebagai wadah check 
and balances di lembaga legislatif yang selama ini terlihat 
begitu sentralistik. Selain itu menurut Bagir Manan dalam buku 
Hukum Tata Negara Indonesia, menyatakan bahwa:

“DPD bukanlah badan legislatif penuh. DPD hanya 
berwenang mengajukan membahas rancangan Undang-
Undang di bidang tertentu saja yang disebut secara 
enumeratif dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap 
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hal-hal lain pembentukan UndangUndang hanya ada 
pada DPR dan pemerintah. Dengan demikian rumusan 
baru UUD NRI Tahun 1945 tidak mencerminkan gagasan 
mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh 
praktik dan pengelolaan negara.”(Dahlan Thaib, Jazim, 
Hamidi, 2003)

Berdasarkan pernyataan diatas masyarakat sebagai objek 
kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan daerah akan 
sangat dirugikan apabila kewenangan yang diberikan hanya 
setengah-setengah dan yang tidak kalah penting independensi 
anggota DPD sangat diperlukan demi terwujudnya masyarakat 
daerah yang adil dan sejahtera. Kemudian jika dalam mengambil 
kebijakan adalah individu yang tidak memiliki integritas dan 
loyalitas tinggi terhadap daerah yang diperjuangkan. Padahal 
masyarakat daerah akan lebih terakumulasi hakhaknya apabila 
perwkilan daerah dapat merepresentasikan kepentingan daerah 
dengan benar walaupun ada lembaga perwakilan rakyat sebagai 
representasi rakyat yang dimaksud secara umum atau nasional.  

Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPD 
dipilih berdasarkan provinsi masing-masing dengan total seluruh 
anggota tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Dengan 
sistem pemilihan langsung ini kedaulatan rakyat menjadi 
legitimasi kuat bagi setiap anggota DPD yang terpilih baik 
legitimasi dalam bentuk moral maupun yuridis konstitusional. 
Dengan adanya pemberian legitimasi yang kuat dari masyarakat 
setiap anggota DPD harus berani dalam mengambil setiap 
keputusan yang tegas dalam menentukan langkah kebijakan 
untuk masyarakat daerah. Jangan sampai anggota DPD yang 
dibayar mahal-mahal dengan uang negara sama sekali tidak 
memberikan dampak bagi kemajuan Bangsa Indonesia karena 
adanya konflik kepentingan dalam dirinya sendiri. Masyarakat 
yang membayar pajak sebagai sumber pendapatan APBN 
yang digunakan sebagai pengeluaran negara secara rutin 
salah satunya untuk membiayai lembaga DPD seakan sia-sia 
jika lembaga perwakilan daerah dan perwakilan rakyat saling 
menegasikan dan mengooptasi satu ama lain. karena sejatinya 
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jika anggota DPD berasal dari kader atau pengurus partai politik 
seseorang akan lebih mengutamakan kepentingan parpol dari 
pada kepentingan daerah yang melekat pada statusnya dan 
secara sosiologis apabila seseorang diberikan mandat atau 
legitimasi dari kedaulatan rakyat sejatinya lebih mengutamakan 
kepentingan daerah untuk kemaslahatan masyarakat daerah.

Lalu berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E Ayat 
4 menginstruksikan dalam pemilihan anggota DPD pesertanya 
berasal dari perseorangan. Perseorangan yang dimaksud 
adalah tidak berasal dari partai politik maupun dari pekerjaan 
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Secara yuridis 
sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun sesuai fakta 
dilapangan tidak mencerminkan amanah konstitusi dan terlebih 
lagi menghianati rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 
dalam suatu negara Demokrasi. secara historis keberadaan 
DPD didesain untuk mengakumulasi kepentingan rakyat 
daerah dan untuk membantu tujuan negara yang termaktub 
dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Diharapkan jika 
anggota DPD adalah pure dari perorangan yang terlepas dari 
partai dan mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan 
kepentingan masyarakat daerah maka bisa dipastikan fungsi 
DPD sangat akuntabel. 

Lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai 
representasi mutlak warga negara dalam rangka menentukan 
jalannya pemerintahan, sehingga apa yang diputuskan oleh 
lembaga perwakilan rakyat merupakan keputusan rakyat yang 
berdaulat. Di dunia saat ini dikenal dua sistem perwakilan, 
yaitu; Parlemen unikameral dan Parlemen bikameral. Parlemen 
unikameral merupakan parlemen yang hanya memiliki satu 
lembaga perwakilan, sedangkan parlemen bikameral memiliki 
dua lembaga perwakilan (Jimly Asshiddiqie, 1996), sedangkan 
parlemen bikameral memiliki dua lembaga perwakilan.Di 
Indonesia dengan dilakukannya perubahan keempat (2002), 
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia mengatur : “MPR terdiri atas anggota DPR dan 
anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
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diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Dalam perubahan 
keempat tersebut bahwa terlihat Indonesia menggunakan sistem 
parlemen bikameral, sistem parlemen bikameral itu sendiri 
digunakan untuk menganalisis negara yang menggunakan dua 
kamar majelis dalam parlemennya, yang terdiri dari kamar 
pertama/ first chambers dan kamar kedua/ second chamber 
yang biasanya mewakili kamar dari perwakilan territorial. 

Berdasarkan paparan di atas bahwa ada ketidaksingkronan 
regulasi dalam konstitusi dengan peraturan perundang-undangan 
politik antara DPR dan DPD antara lain peran DPR sangat besar 
meliputi penyusunan undang - undang, pengawasan terhadap 
pelaksanaan undang-undang oleh presiden, dan penyusunan 
rancanagn APBN. Bahkan dalam hal pemberhentian 
presiden, DPR sangat berperan, mulai dari pengajuan kepada 
Mahkamah Konstitusi, hingga pengambilan keputusan dalam 
pemberhentian Presiden dalam sidang MPR. Mengingat 
jumlah DPR yang melebihi ¾ dari keseluruhan anggota MPR. 
Sedang DPD hanya mempunyai peran pelengkap, baik dalam 
penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah 
maupun penyusunan APBN. Secara demikian checks and 
balances di lembaga legislatif tidak terjadi, justru dominasi 
DPR atas Presiden dalam ruang legislasi makin kuat secara 
konstitusional. Padahal keberadaan kamar kedua bertujuan 
untuk mencegah terjadinya undang-undang yang dibentuk 
secara terburu, asal-asalan. Oleh sebab itu perlu melibatkan 
kamar yang lain dalam rangka persetujuan undang-undang.

3. Landasan Filosofis Perubahan Sistem Presidensial

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945, perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya dalam 
bidang pemerintahan tetapi juga dalam bidang pendidikan. 
Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan 
perubahan mendasar, yakni perubahan yang menyangkut 
penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita 
dari suatu bangsa yang merdeka. Dinamika proses perjuangan 
tetap berjalan dari masa ke masa. Salah satu bentuk keberhasilan 
Indonesia adalah momentum reformasi yang membawa 
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Indonesia ke arah yang demokratis.

Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan 
materi hukum harus diselenggarakan dengan memberikan 
berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat 
sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional 
yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang 
pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat 
memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. 
Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu 
dan demokratis sehingga menghasilkan produk hukum beserta 
peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif 
dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum 
yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 
Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua 
aspek kehidupan sehingga hukum nasional selalu dapat 
mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang 
sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini 
maupun masa depan.

Adanya pembatasan kekuasaan presiden merupakan suatu 
bentuk bangkitnya Indonesia dari sejarah kelam. Adanya 
otoritarianisme pada masa sebelum reformasi merupakan bentuk 
penyakit dalam sebuah negara demokrasi. Seperti yang dikatakan 
oleh Robert Michels, yang mengenalkan istilah “Hukum Besi 
Oligarki” untuk melihat partai politik di Eropa pada abad ke 
20. Menurut Michels (dalam Amal dan Panggabean, 1996: 35-
36), partai politik yang memiliki struktur, kedudukan dan dasar 
yuridis yang kuat akan bertindak oligarkis, atau memusatkan 
kekuasaan pada sejumlah elit politik yang berada di pucuk 
kepemimpinan. Mereka akan menggunakan kekuasaan untuk 
menguasai terutama dalam politik dan sektor ekonomi. Hal ini 
dapat dilihat karena dengan kekuasaan yang didukung dengan 
legitimasi yuridis akan memberikan lahan yang subur bagi 
kalangan elit politik untuk menggunakan kekuasaannya dan 
biasanya bekerjasama dengan pemilik modal untuk menguras 
uang negara yang seharusnya diperuntukkan pada seluruh 
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rakyat (Kaelan: 2014).

Sebagai lembaga demokrasi modern, DPR yang anggotanya 
berasal dari partai-partai politik mengamini kekuasaan yang 
besar bagi peran dan kewenangannya. Seolah menjadi lembaga 
representasi dari rakyat untuk memperjuangkan kesejahteran 
sosial dan kemakmuran, DPR secara gradual bertindak sangat 
dominan dalam menggempur setiap keputusan-keputusan yang 
dikeluarkan oleh eksekutif. Dengan melandaskan pada nilai 
demokrasi dan dibalut dengan peraturan undang-undang yang 
sebenarnya dibuat sendiri oleh kelompok oligarki DPR, mereka 
dengan kuasa dan kewenangannya, cenderung bertindak di luar 
batas terhadap lembaga-lembaga lain, seperti DPD, Presiden, 
dan bahkan lembaga di bawah kementerian.

Melihat tindakan yang dilakukan sebagian besar anggota 
DPR, yang hanya menjadikan lembaga tersebut sebagai 
kendaraan kaum oligarkis yang hendak mencari keuntungan 
dan merupakan alat yang efektif untuk menguasai sumber daya 
dan memenuhi hasrat kuasa, tahta, dan harta untuk kalangannya 
sendiri.

4. Landasan Sosiologis Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman dan peradilan merupakan kekuasaan 
untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas 
perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan 
yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus 
dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga 
dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak 
dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan 
karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan 
lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan (Ikhsan Rosyada 
Parluhutan Daulay, 2006).

Penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sering kita 
temukan begitu banyak putusan-putusan hakim yang dirasakan 
sangat merugikan rasa keadilan masyarakat. Banyak putusan 
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hakim yang justru mengebiri rasa keadilan dalam masyarakat, 
dimana putusan hakim tersebut dirasakan sering tidak berpihak 
pada kebenaran dan keadilan. Tidak terpenuhinya rasa keadilan 
masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan 
masyarakat pada lembaga pengadilan dan hakim untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang 
mereka hadapi. Kecacatan putusan hakim yang cenderung 
merugikan rasa keadilan masyarakat tentu tidak bisa terlepas 
dari banyaknya pengaruh dan tekanan dalam proses peradilan 
salah satunya terkait tugas dan wewenang yang dimiliki oelh 
lembaga kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan kewenangan konstitusional Mahkmah 
Konstitusi dalam hal menguji konstitusionalitas undang-undang, 
mahkamah konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan 
bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945. Begitupun terhadap keberlakuan 
suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan 
keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD 
NRI Tahun 1945 (Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006)

Di dalam kehidupanbermasyarakat tidak hanya undang-
undang saja yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 
ataupun hanya pertentangan antara peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. 
Namun seringkali dijumpai adanya pertentangan antara peraturan 
perundang-undangan dibawah undang dengan konstitusi, Selain 
itu permasalahan lain adalah adanya 2 lembaga yang berwenang 
dalam melakukan pengujian materi yang mengakibatkan tidak 
ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan dari 
peraturan perundang-undangan paling bawah sampai dengan 
yang paling atas.

Pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (judicial 
review)atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ideal. 
Sebab dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling 
bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
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Agung.

Selain itu, dala  perkara penyelesaian sengketa proses dan 
hasil pemilu maupun pilkada, dalam Undang-Undang Dasar dan 
undang-undang pun tidak disebutkan secara jelas lembaga mana 
yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa penyelisihan 
sengketa hasil pemilihan. Kewenangan penyelesaian sengketa 
diatur dalam undang-undang, seiring dengan pelaksanaan 
konsep otonomi daerah dan pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah. Namun kewenangan yang diberikan kepada undang-
undang ternyata mengalami ketidak-konsistenan dalam 
pelaksanaannya. Hal itu tentunya menimbulkan ketidakpastian 
hukum dalam masyarakat. 

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan juga dipengaruhi 
oleh pelaksanaan tahapan-tahapan sebelumnya. Pada 
kenyataannya, perselisihan hasil perhitungan suara antara 
penyelenggara dan peserta pemilihan tidak hanya terjadi karena 
kekeliruan dalam proses penghitungan suara atau rekapitulasi 
suara di setiap tingkatan saja. Hal itu juga dapat terjadi 
karena adanya pelanggaran pemilu yang memengaruhi hasil 
perhitungan suara. Oleh karena itu peran lembaga lain dalam 
penyelesaian pelanggaran pemilu setiap tahapan sangat penting 
artinya bagi kelancaran peradilan perselisihan hasil pemilu.  Jadi 
perlu adanya penyatuan peradilan yang dapat menyelesaikan 
semua sengketa dan perselisihan dalam pemilu dan pemilihan. 
Penyelesaian perselisihan hasil di MK dan proses yang ada di di 
MA maupun Bawaslu sebaikannya dialihkan sepenuhnya pada 
MA sebagai satu-satunya institusi dalam penyelesaian sengketa 
proses dan hasil pemilu maupun pilkada dengan membentuk 
peradilan pemilu. 

5. Landasan Sosiologis Perubahan Komisi Negara

Secara sosiologis kehadiran komisi-komisi negara ini 
merupakan dorongan dan tuntutan rakyat untuk memperbaiki 
sistem pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik dengan 
standar mutu yang semakin meningkat. Dengan kata lain 
komisi-komisi tersebut merupakan trigger mechanism bagi 



157

lembaga negara yang sudah ada. Tuntutan-tuntutan itu muncul 
setelah rakyat mengalami pengalaman pahit pada masa rezim 
orde baru.

Pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga negara yang 
telah ada akibat praktik korupsi yang sudah mengakar dan sulit 
diberantas. Kita bisa lihat contohnya pada kasus Akil Mochtar 
ketua MK pada tahun 2013 menerima suap terkait sengketa 
pilkada, atau pada kasus Setya Novanto ketua DPR pada tahun 
2017 melakukan korupsi e-ktp. Tentu, permasalahan seperti 
ini selain merugikan masyarakat juga merugikan keuangan 
negara dan turunya kredibilitas lembaga tinggi negara serta 
stigma negatif dari masyarakat akan terus bermunculan karena 
kehilangan kepercayaan kepada lembaga tinggi negara. 

Kedua, kehadiran komisi negara merupakan konsekuensi 
ketika masa transisi demokrasi yang mana pada masa itu lembaga 
tinggi negara kesulitan untuk mengurus soal birokrasi ataupun 
KKN sehingga memerlukan bantuan dari lembaga lain. Komisi 
negara biasanya mempunyai fungsi pengawasan, fungsi inilah 
yang akan membantu transparansi dan akuntabel lembaga tinggi 
negara. Rakyat akan semakin mudah memberikan kontrol dan 
pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara melalui komisi 
yang menjadi penghubungnya dimana masyarakat lebih mudah 
memberikan laporan dan masukan bagi lembaga negara terkait.

Ketiga, tuntutan dan pengaruh global yang membuat 
pembentukan komisi negara sebagai hal yang wajib, tetapi juga 
membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yang 
asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter. Artinya, kehadiran 
komisi sebagai penyeimbang cabang kekuasaan Trias Politika. 
Fungsi Check and Balances akan berjalan dengan sangat baik 
sehingga terwujud Good Governance di dalam pemerintahan.

Keempat, perlunya penguatan legal spirit dari komisi 
negara atau penguatan dasar pembentukan di konstitusi, artinya 
ada constitutional importance. Untuk menghindari praktik 
tindakan pelemahan kewenangan dari komisi-komisi negara, 
tak hanya upaya pelemahan tetapi juga menghindari konflik 
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kewenangan karena ketidakjelasan regulasi. Kedudukan komisi 
negara dalam konstitusi dapat memberikan mereka tempat untuk 
menyelesaikan masalah sengketa lembaga negara di Mahkamah 
Konstitusi.

Adapun beberapa komisi negara yang sangat memiliki 
urgensi paling tidak selama 25 tahun kedepan sehingga sangat 
penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi :

a. Komisi Yudisial, menjadi puncak harapan para Justice 
Seeker dalam mengawal proses peradilan, khususnya para 
wakil tuhan di bumi dengan kewenangan Komisi Yudisial 
yang secara otomatis menjamin proses perekrutan hakim 
yang kredibel, dan menjaga integritas, moralitas serta 
nilai-nilai profesionalisme para hakim-hakim. Keterlibatan 
Komisi Yudisial dalam pengawasan baik secara preventif 
dan represif dapat mencegah terjadinya Judicial Corruption. 

b. Komisi Pemilihan Umum, sebagai komisi yang mampu 
menyelenggarakan Pemilu dengan baik karena pilar 
demokrasi yang paling efektif dalam menyelesaikan 
masalah peralihan kekuasaan adalah melalui Pemilihan 
Umum, melalui sebuah Pemilu proses peralihan kekuasaan 
akan jauh lebih efektif dan aman karena dapat mengurangi 
tingkat kekacauan. 

c. Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi komisi 
pemberantas yang dibentuk atas keresahan perbuatan 
korupsi yang semakin merajalela, tentu tak lepas dari 
semangat reformasi yang menginginkan pemerntahan yang 
transparan dan bersih dari praktik KKN. Melihat praktik dan 
budaya korupsi yang semakin hari semakin banyak tentu 
komisi ini masih sangat akan diperlukan terlebih lagi KPK 
termasuk komisi yang mendapat kepercayaan sangat tinggi 
dari masyarakat.

d. Komisi Nasional HAM, walaupun merupakan komisi 
negara pertama yang dibentuk, kedudukan Komnas HAM 
dalam ketatanegaraan masih memiliki dasar hukum yang 



159

lemah, bahkan tidak memiliki undang-undang khusus 
yang hanya mengatur Komnas HAM. Padahal masih 
banyak kasus-kasus HAM besar yang belum diselesaikan 
pemerintah, permasalahan HAM bukanlah permasalahan 
sepele terleih lagi konstitusi kita sangat menjunjung tinggi 
HAM. Keberadaan Komnas HAM merupakan wujud dari 
keseriusan pemerintah Indonesia untuk menegakan HAM di 
Indonesia, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga 
negara Indonesia yang selama ini dalam pelaksanaan masih 
menemui hambatan dan kekurangan.

C. Landasan yuridis

1. Landasan Yuridis Perubahan MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan Negara)

Pancasila merupaka nsumber dari segala sumber hukum 
di Indonesia. Pernyataan ini tentu saja berkaitan erat dengan 
fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental 
negara (staats fundamentalnorm). Pernyataan tersebut pada 
tatanan praktik ketatanegaraan berkonsekuensi pembingkaian 
proses legislasi yang “berirama” dan “bercita rasa” Pancasila, 
sehingga benar-benar mencerminkan dan memenuhi rasa 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (rechtsidee)

Dari perspektif hukum, Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 yang memuat Pancasila menjadi dasar falsafah negara 
yang melahirkan cita hukum (rechtsidee) dan dasar sistem 
hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeist) 
Indonesia sendiri. Dalam kedudukannya yang demikian, 
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum 
di Indonesia atau biasa disebut sebagai norma fundamental 
negara (staatsfundamentalnorm), serta falsafah hidup bangsa 
(philosophische groundslag). Sebagai norma fundamental 
negara, Pancasila merupakan norma tertinggi dalam negara 
dengan kata lain merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu 
norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat “presupposed” atau 
ditetapkan terlebih dahulu yang menjadi tempat bergantungnya 
norma-norma hukum di bawahnya.
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Dalam kapasitasnya sebagai rechtsidee, Pancasila 
dianggap dan diletakkan sebagai hal yang paling mendasar dan 
fundamental. Hal ini Nampak pada Ketetapan MPRS Nomor 
XX/MPRS/1966 yang menentukan, “Pancasila adalah sumber 
dari segala sumber hukum.” Penyebutan seperti ini seolah 
mengukuhkan pandangan Notonagoro, pada tahun 1959 yang 
menganggap Pancasila adalah pokok kaidah fundamental negara 
(staatfundamentalnorm) yang mempunyai kekuatan sebagai 
grund norm. Pancasila dilihat sebagai cita hokum merupakan 
bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan 
hokum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, 
serta dapat digunakan untuk menguji hokum positif. Dengan 
ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm, maka 
pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak 
dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan kajian terhadap Pancasila sebagai norma 
dasar maka jelas baik maupun tersirat di Pancasila dan UUD 
NRI Tahun 1945 telah ada prinsip dasar mengenai MPRI RI 
sebagai “Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga 
negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat”, maka dari itu 
seharusnya keweananganuntuk melekatakkan dasar, arah, 
tujuan, manfaat dan tahapan yang dari sistem perencanaan 
pembangunan Nasional model GBHN sebagai Haluan Negara. 

Melihat kajian terhadap hukum tertinggi dalam negara 
Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 
d.  Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Propinsi; dan 
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g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan hukum dalam UUDNRI tahun 1945 yang 
digunakan mengkaji “Hakekat Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, 
Melihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUDNRI tahun 1945 sudah 
tepat, oleh karena sudah menempatkan prinsip supremasi 
hukum (Supremasi UUD) dan tidak lagi menganut supremasi 
MPR. Walaupun MPR tidak lagi memegang kekuasaan 
tertinggi (supreme), namun MPR sebagai lembaga negara 
juga menjalankan “kedaulatan rakyat” karena printah Undang-
Undang Dasar. Sebagai lembaga negara dan menjalankan 
kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar, 
hemat pemikiran saya dalam hal inilah MPR mengemban 
fungsi menyusun model GBHN sebagai dasar, arah, tujuan 
dan tahapan dari perencanaan pembangunan Nasional serta 
penyelenggaraan negara.

2. Landasan Yuridis Perubahan DPD

Dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan 
bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat). Hal 
ini ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum 
menjadi ayat tersendiri, penegasan bahwa Indonesia merupakan 
negara hukum hanya terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 
NRI Tahun 1945. Dengan demikian, maka Negara Indonesia 
dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah negara yang 
berdasarkan hukum (rechtstaat) dan bukanlah negara yang 
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Negara Hukum 
Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila 
sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa 
Bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua 
peraturan hukum yang ada.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-
nilai yang dimiliki dan diyakıni kebenarannya oleh bangsa 
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Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan 
Undang Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan 
hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara 
Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila 
menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber 
dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar 
nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala 
sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan 
Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku 
di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara 
Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan 
yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia 
harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan 
Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD NRI Tahun 
1945 tersebut.

Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat 
diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma 
dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu 
norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau 
sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama 
ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-
beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu 
norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan 
normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan 
bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma 
dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi 
oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu 
Staatfundamentalnornm. Nawiasky menegaskan, 
Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara (norma 
dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini 
merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih 
tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih 
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dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma 
yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum 
di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi 
norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan 
konstitusi atau undang-undang dasar.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen 
dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky 
maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki 
segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. 
Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan 
hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan 
antar norma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. 
Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur 
pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi 
dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” 
dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma 
yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, 
sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah 
norma yang lebih

Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber 
hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada 
di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD NRI 
Tahun 1945. Jika UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi 
negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang 
Fundamental (staats fundamental norm).

Sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum, dalam 
menjalankan kehidupan bernegara Indonesia harus berdasarkan 
hukum. Dalam hal ini, hukum dijunjung tinggi. Setiap tindakan 
atau perbuatan dalam kehidupan bernegara, harus berdasarkan 
hukum. Tidak hanya berlaku bagi pemerintahnya saja, melainkan 
seluruh rakyatnya. Sehingga, dalam hal mengamandemen 
konstitusi negara harus pula berdasarkan hukum yang berlaku. 
Mengenai amandemen atau perubahan terhadap konstitusi ini, 
pedoman yang digunakan adalah Pasal 37 UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur proses perubahan UUD 
NRI Tahun 1945. Sedangkan naskah yang menjadi objek 
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perubahan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 
dan diberlakukan kembali dengan 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. 

Di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) menyatakan 
bahwa yang berwwenang untuk mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat kemudian pengaturan mengenai Perubahan Undang-
Undang Dasar tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 37 
yang berbunyi:

Pasal 37

(1) perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permu-syawaratan 
Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 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 
sekurang-kurangnya 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 Permu-syawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Adannya Undang-Undang Dasar itu sendiri mengatur 
mengenai amandemen konstitusi, dapat dilihat bahwa kontitusi 
Indonesia dapat di amandemen apabila kehidupan bermasyarakat 
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tidak relevan dan cocok dengan masa kini. Maka dari itu 
kontitusi sebgau negara harus mampumengikuti perkembangan 
zaman, tetapi untuk merubah konstutisi harus ada momentum 
dan keadaan mendesak serta agar stabilitas negara terjaga.

Demi menjaga stabilitas negara Indonesia perlu menjaga 
sistem bikameral yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945. Sistem bikameral yang dianut Indonesia 
menempatkan DPD dan DPR di Parlemen. Saat ini memang 
secara teorits , kedudukan lembaga DPD diberikan kewenangan 
untuk membahas RUU dan menyusun anggaran secara mandiri. 
Namun pada prakteknya DPD hanya dapat memberikan 
rekomendasi serta hanya berbicara mengenai pendapatnya 
mengenai RUU, padahal sejalan dengan sistem bikameral, DPD 
harus memiliki kewenangan pembuatan RUU yang setara dengan 
DPR. Padahal diketahui bahwa DPD merupakan representasi 
daerah untuk membawa kepentingan daerah. Maka penguatan 
kewenangan DPD harus tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 
guna menjamin kepastian berlakunya sistem bikameral. 

3. Landasan Yuridis Perubahan  Sistem Presidensial

Pancasila sebagai norma Dasar Negara (Grundnorm), 
Cita Hukum (rechtsidee), pokok kaidah Fundamental Negara 
(staats fundamental norm), dan juga kerangka keyakinan (belief 
framework) yang bersifat normatif dann konstitutif (Kaelan, 
2016). Bersifat normatif berarti Pancasila berfungsi sebagai 
pangkal dan prasayarat ideal yang mendasari setiap hukum 
positif, bersifat konstitutief karena Pancasila mengarahkan 
hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan kedudukan 
dan fungsi yang semacam ini maka pembangunan sistem 
hukum nasional seharusnya selalu dan tetap berorientasi kepada 
Pancasila (Suhadi, n.d.).

Pancasila adalah cita hukum (rechtsidee) yang menguasai 
hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun 
hukum dasar yang tidak tertulis (A. Hamid S. Attamimi, 1990).  
Sri Soemantri mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar 
negara, artinya ia adalah landasan kehidpuan berbangsa dan 
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bernegara bagi Bangsa Indonesia (H.R.T Sri Soemantri, 2015a). 
Hal ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan Negara 
Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai dalam Pancasila. 
Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi nasional, 
maka diharapkan semua orientasi kegiatan masyarakat harus 
bersumber pada ajaran Pancasila (Noor MS Bakry, 1985)

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu 
berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu 
negara juga berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum 
dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang 
terdiri atas:
a. Kelompok I, Staatsfundamentalnorm (norma fundamental 

negara)
b. Kelompok II, Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara)
c. Kelompok III, Formell Gezetz (undang-undang formal)
d. Kelompok IV, Verdonung & Autonome Satzung (aturan 

pelaksana dan aturan otonom)

Apabila menelaah pada pada norma dasar menurut kelsen 
dan norma fundamental negara menurut Hans Nawiasky maka 
norma dasar yang menjadi pokok yang menginduki bagi norma-
norma lain dalam tatanan norma di  Indonesia, maka yang 
dimaksud staatfundamentalnorm adalah Pancasila, yang lahir 
pada 1 Juni 1945 tersebut.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 
hukum kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/
MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:
a. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk 

penyusunan peraturan perundang-undangan
b. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak 

tertulis
c. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana 

tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
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yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945.

d. Sehingga, Pancasila selain  tertuang sebagai roh dalam 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, juga merupakan sumber 
atau dasar hukum yang utama bagi adanya pembukaan 
maupun batang tubung UUD itu sendiri. Oleh sebab itu, 
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di 
Indonesia, termasuk UUD NRI Tahun 1945 merupakan 
satu-satunya landasan yuridis tertinggi dalam amandemen 
Konstitus tertulis Indonesia.

4. Landasan Yuridis Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Secara tegas di dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 tidak disebutkan 
kalimat yang berbunyi ”Indonesia adalah suatu negara hukum”. 
Penegasan mengenai kalimat tersebut hanya kita jumpai di 
dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 khususnya 
yang mengenai sistem pemerintahan negara pada angka I 
yang mengemukakan : ”Indonesia ialah negara yang berdasar 
atas hukum (rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machstaat)”. Tidak adanya 

Penegasan di dalam pasal-pasal Undang-Undang 
Dasar NRI Tahun 1945 mengenai pengertian negara hukum 
dimungkinkan disebabkan karena pembentuk Undang-Undang 
Dasar NRI Tahun 1945 beranggapan bahwa hal itu cukup diatur 
di dalam penjelasannya saja sebab keadaan pada waktu itu 
adalah dalam keadaan yang tergesa-gesa dimana pembentukan 
Undang-Undang Dasar dimaksudkan hanya untuk sementara 
dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bangsa dan negara 
Indonesia.

Adanya ketentuan yang berbunyi ”Indonesia ialah suatu 
negara yang berdasar atas hukum (rescstaat) tidak berdasarkan 
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atas kekuasaan belaka (machstaat)” maka pengertian yang 
dapat ditarik dari kalimat itu ialah bahwa setiap tindakan dari 
pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara terhadap 
rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku yang 
ditentukan oleh rakyat / wakilnya di dalam badan perwakilan 
rakyat, jadi bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi 
atau tindakan sewenang-wenang yang memperkosa hak-
hak asasi manusia. Begitu pula di dalam suatu negara hukum 
rakyat hendaknya mematuhi hukum-hukum yang telah 
dibuatnya dengan melalui para wakilnya, setiap perbuatan 
yang menyimpang dari hukum-hukum yang berlaku hendaknya 
dituntut melalui hukum yang berlaku pula.

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 
Tahun 1945 adalah sejalan dengan tujuan negara yang termuat 
dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, Salah satunya adalah 
“melindungi segenap bangsa Indonesia”. Untuk itu diperlukan 
upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai 
institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki 
dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan 
kepastian hukum, menjalankan fungsi checks and balances 
bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi 
serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis 
guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat 
kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret. Independensi 
kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan 
yang mandiri, bertujuan untuk memandirikan hakim dan 
lembaga kehakiman.

Selain itu, gagasan dan tindakan perubahan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Ketentuan Bab XVI 
tentang “ Perubahan Undang-Undang Dasar ”  berisi Pasal 37 
memuat prosedur perubahan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini 
pula lah yang menjadi alasan yuridis dalam perwujudan gagasan 
baru dalam perbaikan institusi kekuasaan kehakiman dalam 
amandemen selanjutnya.
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5. Landasan Yuridis Perubahan Komisi Negara

Hirarkis norma adalah teori yang diperkenalkan Hans 
Kelsen, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Nawiasky 
dalam buku Allgemeine Rechtslehere. Nawiasky berpendapat 
bahwa sistem norma hukum di negara-negara selalu berlapis 
atau bertingkat, sehingga ada norma dasar yang menjadi 
landasan norma-norma dibawahnya yang bisa disebut sebagai 
Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara).

Berangkat dari teori tersebut, maka Pancasila merupakan 
Staatfundamentalnorm bagi Indonesia artinya Pancasila 
menjadi sumber dari segala sumber hukum. Penegasan 
mengenai Pancasila juga dituangkan dalam Ketetapan MPR 
No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-Undangan. Adapun isi dari TAP MPR 
tersebut mengatur tentang Pancasila sebagai sumber hukum 
untuk menyusun peraturan perundang-undangan, dan sebagai 
sumber hukum dasar nasional. 

Pancasila juga merupakan kristalisasi dari norma-norma 
yang sudah hidup bersama dengan bangsa Indonesia sehingga 
tak terbantahkan menjadi rujukan norma-norma dibawahnya. 
Salah satu sila dari Pancasila yakni sila ke-empat mengajarkan 
kita untuk hidup berdemokrasi, demokrasi yang dimaksud 
adalah demokrasi Pancasila. Maknanya ada konkritisasi nilai-
nilai Pancasila yang dituangkan dalam norma hukum, maka 
sudah menjadi tugas badan legislasi untuk membuat peraturan 
perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan norma-
norma Pancasila.

Berbicara mengenai kehidupan demokrasi yang dikehendaki 
Pancasila tentu tidak jauh dari terakomodirnya aspirasi rakyat 
dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang transparan 
dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan 
amanat TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Partisipasi rakyat secara 
aktif dalam memberikan kontrol sosial dan mencegah praktik-
praktik KKN sangatlah penting, seperti yang dituangkan 
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dalam TAP MPR No.XI/MPR/1998 dimana lembaga-lembaga 
tinggi negara harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan 
baik dan terbebas dari KKN, dari dasar inilah perlu dibentuk 
sebuah komisi-komisi negara yang bekerja sebagai support 
bagi lembaga tinggi negara untuk mencapai penyelenggaraan 
negara yang bebas dari KKN. Keberadaan komisi juga sebagai 
jembatan bagi aspirasi masyarakat dan lembaga tinggi negara 
yang mana kehadirannya dapat meningkatkan rasa kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintahan.

Adapun komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan 
konstitusi, yakni KY dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945 dan 
KPU dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945. Selain itu ada juga 
komisi yang dibentuk berdasarkan TAP MPR yakni, KPK 
dalam TAP MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi 
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN dan 
Komnas HAM dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang 
Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pelaksanaan komisi-
komisi tersebut sering mengalami hambatan salah satunya 
adalah upaya pelemahan yakni merevisi undang-undang komisi 
terkait. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan 
regulasi yang lebih tinggi sebagai upaya memperkuat komisi-
komisi tersebut dan dapat mewujudkan kehidupan demokrasi 
yang bebas KKN.

D. Landasan politis

1. Landasan Politid Perubahan MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan Negara)

Runtuhnya Orde Baru setelah kurang lebih 32 tahun UUD 
NRI disakralkan dan bangsa Indonesia memasuki masa baru yaitu 
era reformasi. Salah satu agenda reformasi tersbeut perubahan 
UUD NRI Tahun 1945, dimana dalam sidang Umum MPR 1999, 
UUD NRI Tahun 1944 dapat diubang sampai dengan Perubahan 
eempat pada tahun 2002. Sungguh terasa ganjil perubahan ini 
karena masih banyak kalangan yang menilai belum sempurna. 
Meskipun demikian adanya empat kali Perubahan terhadap 
UUD NRI Tahun 1945 ini telah banyak membawa perubahan 
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yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama 
yang berkaitan dengan penataan kelembagaan Negara.

Salah satu bentuk penataan lembaga Negara adalah 
perubahan mengenai kedudukan MPR sebagai penjelmaan 
kedaulatan rakyat sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945. 
Dimana dalam UUD NRI Tahun 1945,Pasal 1 ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada  di  
tangan  rakyat  dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat” itu artinya kedaulatan rakyat disimbolkan melalui 
organ/lembaga yang bernama MPR sehingga konsekuensinya  
Presiden  dan  Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 kedaulatan  dikembalikan  
kepemegang  aslinya  yakni  rakyat  secara  langsung  oleh sebab  
itu  bunyi  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD NRI  Tahun 
1945  berubah  menjadi “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat 
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”, sehingga   
konsekuensinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara 
langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilu  dan  MPR  tidak  lagi  
berkedudukan  sebagai lembaga  tertinggi  negara, sehingga 
posisi masing-masing lembaga negara di dalam UUD NRI  
Tahu 1945 berada pada posisi sejajar  atau  horizontal  dengan  
penguatan prinsip  mekanisme checks  and  balances.

Maka Konsekuensi  dari Presiden dan Wakil  Presiden tidak  
dipilih  lagi  oleh MPR,  maka  implikasinya  adalah  Presiden  
dan  Wakil  Presiden  tidak  lagi  merupakanmandataris  MPR,  hal  
ini  dimaksudkan  dalam  upaya  melakukan  purifikasi terhadap 
sistem pemerintahan presidensial dan  pemisahan  kekuasaan  
yang  tegas  dalam  UUD NRI  Tahun 1945.  Pemisahan  
kekuasaan  dalam  UUD NRI Tahun 1945  dilakukan secara  
horizontal, oleh karena pemisahan  kekuasaan  dilakukan secara 
horizontal maka konsekuensinya adalah hapusnya  kewenangan 
MPR dalam menyusun Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  
sebagai  garis  politik  bagi  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana 
dimaksud  dalam  UUD NRI Tahun 1945.
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GBHN adalah merupakan haluan negara tentang 
penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai 
pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu, 
Sebagai Haluan negara, maka tentu dapat dipaham bahwa  
keberadaan  GBHN  itu sendiri dalam pelaksanaan roda 
pemerintahan sangatlah dibutuhkan. Melalui GBHN, maka arah 
dan tujuan perjalanan roda pemerintahan akan dapat lebih mudah 
dipahami sehingga cukup memudahkan dalam mengoreksi 
tingkat keberhasilan dan pencapaian yang ditorehkan oleh suatu 
pemerintahan yang sedang berkuasa.

Melalui Amandemen ini 1945 dan mengembalikan 
kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN. 
Mengembalikan kewenangan MPR untuk menyusun dan 
menetapkan GBHN tidaklah dalam konteks MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara, melainkan dalam konteks implementasi 
tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 
1945. Meskipun MPR secara tersurat bukan lagi pemegang 
kedaulatan rakyat dan bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jka 
diperhatikan kewenangan MPR berdasarkan UUD NRI Tahun 
1945 hasil amademen, terutama kewenangan MPR menetapkan 
UUD. Jelas, MPR secara implisit masih memegang kedaulatan 
rakyat. Oleh karena itu, sekalipun MPR tidak berstatus sebagai 
lembaga tertinggi negara, tidak menjadi halangan untuk 
mengembalikan wewenang MPR menyusun dan menetapkan 
GBHN, di mana GBHN merupakan penjabaran dari tujuan 
negara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

2. Landasan Yuridis Politis Perubahan DPD

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut 
demokrasi perwakilan yang memiliki arti bahwa kedaulatan 
ada rakyat. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi 
Indonesia karena sejaknegara ini berdiri, ide utama yang diajukan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan 
pemerintah-rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. 
Namun demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model 
demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai 
bangsa.Ide demokrasi Indonesia sebagaimana yang digariskan 
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founding fathers demokrasi Indonesia yang berintikan mass 
protect atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah 
untuk mencapai mufakat dan tolong menolong.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam 
suatu penyelenggaraan negara bukanlah dijalankan dengan 
demokrasi yang kebablasan, oleh karena itu, negara Indonesia 
melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan 
bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan 
kata lain negara Indonesia pada dasarnya berdiri atas prinsip 
kedaulatan rakyat (demokrasi) dan prinsip negara hukum 
(nomokrasi). Demokrasi dan nomokrasi seyogianya dijalankan 
secara beriringan dalam penyelenggaraan Negara, Hal inilah 
yang kemudian dikenal dengan istilah demokrasi konstitusional 
(constitutional democracy).

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 menempatkan setiap lembaga negara 
sama kedudukannya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, ada 6 
(enam) Lembaga Negara yang benar-benar mencerminkan 
perlembagaan kekuasaan negara, Presiden sebagai wujud 
kekuasaan eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) sebagai wujud kekuasaan legislatif, dan 
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) 
sebagai wujud kekuasaan yudisial.

Kedudukan yang seimbang tersebut merupakan hasil 
kesepakatan untuk merekonstruksi sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi 
negara menjadi lembaga yang sama kedudukannya dengan 
lembaga negara lainnya. Sistem presidensial kemudian 
menjadi pilihan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam 
membangun sistem presidensial yang baik, hasil perubahan 
UUD NRI Tahun 1945 melahirkan DPD sebagai salah satu 
lembaga yang dimaksudkan untuk mempresentasikan daerah.

Pembentukan DPD sebagai wakil daerah adalah untuk 
mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah serta 
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mewujudkan prinsip check and balances antar lembaga 
legislatif dalam pengambilan kebijakan nasional dalam hal 
ini yaitu antara DPD dan DPR, hal tersebut dilakukan untuk 
memberikan rasa kepercayaan rakyat daerah kepada pemerintah 
pusat, sehingga memperkuat hubungan pusat dan daerah serta 
menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Namun, dengan kewenangan DPD saat ini yang belum 
memadai, harapan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat 
daerah serta penerapan prinsip checks and balances antara 
DPD dan DPR tidak dapat terwujud, sebab pada kenyataannya 
dengan kewenangan DPR yang jauh lebih kuat dibandingkan 
DPD, masih saja terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan 
DPR juga pemerintah mewakilan yang memiliki gambaran 
kewenangan legislatif pusat dalam pengambilan kebijakan 
nasional. 

Pembentukan DPD tidak hanya agar daerah ada yang 
mewakili serta ikut mengelola kepentingan daerah di tingkat 
pusat, tetapi juga untuk meningkatkan peran daerah dalam 
penyelenggaraan negara. Kiprah DPD juga diarahkan untuk 
mengikutsertakan daerah dalam menentukan politik negara dan 
pengelolaan negara, sesuai ruang lingkup tugas fungsi DPD 
sebagai lembaga legislatif, yakni membentuk undang-undang 
dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengambil putusan 
mengenai besar dan penggunaan anggaran negara (terutama 
untuk kebutuhan daerah-daerah).

Dalam UUD NRI Tahun 1945 DPD yang disebutkan dalam 
pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 di atas menunjukkan bahwa 
fungsi dan kewenangan DPD sangat terbatas jika dikaitkan 
bahwa DPD adalah sebagai lembaga perwakilan yang ditetapkan 
oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal itu merupakan kendala yang 
dihadapi DPD. kewenangannya di bidang legislasi hanya 
sebatas mengusulkan dan membahas tetapi tidak ikut dalam 
pengambilan keputusan; dalam bidang pengawasan hanya 
sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan 
pertimbangan; tidak ada ketentuan yang mengatur hak DPD 
untuk meminta keterangan dari pejabat negara.



175

3. Landasan Politis Perubahan Sistem Presidensial

Antar perwakilan fraksi dalam Rapat Panitia Ad Hoc III 
Badan Pekerja MPR menetapkan lima butir perubahan UUD 
NRI Tahun 1945. Pertama, tidak mengubah Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dilestarikan 
karena didalamnya terdapat dasar filosofis dan normatif 
yang melandasi seluruh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. 
Disamping itu, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung 
staatside berdirinya negara, tujuan negara, serta dasar negara. 
Kedua,  tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Kesepakatan mempertahankan NKRI 
didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk 
yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Negara 
kesatuan juga dipandang paling tepat untuk mewadahi ide 
persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Ketiga, mempertegas 
sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan 
presidensial dipandang lebih cocok untuk diterapkan di 
Indonesia. Sebab, pada saat Indonesia menerapkan sistem 
pemerintahan parlementer, praktik penyelenggaraan kehidupan 
bernegara tidak pernah stabil. Selain itu, pertimbangan lainnya 
didasarkan pada pilihan para pendiri negara Indonesia yang 
menetapkan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan 
parlementer. Keempat, meniadakan Penjelasan UUD NRI 
Tahun 1945 dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif 
ke dalam pasal-pasal. Penambahan pasal pasal UUD NRI Tahun 
1945 dengan sendirinya telah mengubah Penjelasan UUD NRI 
Tahun 1945 dan penjelasan itu dianggap tidak perlu ada. Kelima,  
melakukan perubahan dengan cara addendum. Perubahan 
dengan cara addendum dipilih untuk mempertahankan keaslian 
UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, naskah asli UUD 
NRI Tahun 1945 berikut penjelasannya sebagaimana terdapat 
dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 diletakkan secara melekat dengan 
naskah hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945.227 Selain itu, 
fraksi-fraksi MPR juga menyepakati bahwa negara Indonesia 
menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan sistem checks 
and balances (Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2011)
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Salah satu konsesnsus yang disepakati oleh Bangsa 
Indonesia dalam perwujudan perwakilan politisnya dalam 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu, adanya penguatan 
sistem pemerintahan presidensial. Yang dalam hal ini Menurut 
Prof Dr. Ramlan Surbakti M.A. merupakan salah satu faktor 
untuk mewujudkan tujuan negara yang terlembagakan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
Adanya penguatan sistem pemerintahan ini untuk menciptakan 
pemerintahan yang stabil dan yang punya kapabilitas pemerintah 
maka kekuasaan eksekutif diselenggarakan dengan bentuk 
pemerintahan presidensiil atau presidensial. (Tim Penyusun 
Naskah Komprehensif, 2011)

Selain itu, dalam pembahasan Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia, juga diagendakan adanya 
checks and balances, hal ini bertujuan untuk menegaskan 
adanya pemisahan dan pembatasan kekuasaan antara eksekutif, 
legislatif dipertegas secara detail dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 sehingga bangsa Indonesia yang mempunyai dasar 
filosofi Pancasila dapat lebih beradab. (Tim Penyusun Naskah 
Komprehensif, 2011).

4. Landasan Politis Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Secara tegas di dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 tidak disebutkan 
kalimat yang berbunyi ”Indonesia adalah suatu negara hukum”. 
Penegasan mengenai kalimat tersebut hanya kita jumpai di 
dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 khususnya 
yang mengenai sistem pemerintahan negara pada angka I 
yang mengemukakan : ”Indonesia ialah negara yang berdasar 
atas hukum (rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machstaat)”. Tidak adanya Penegasan di dalam pasal-pasal 
Undang Undang Dasar 1945 mengenai pengertian negara 
hukum dimungkinkan disebabkan karena pembentuk Undang 
Undang Dasar 1945 beranggapan bahwa hal itu cukup diatur 
di dalam penjelasannya saja sebab keadaan pada waktu itu 
adalah dalam keadaan yang tergesa-gesa dimana pembentukan 
Undang-Undang Dasar dimaksudkan hanya untuk sementara 
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dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bangsa dan negara 
Indonesia(Mohd. Kusnardi, 1988)

Adanya ketentuan yang berbunyi ”Indonesia ialah suatu 
negara yang berdasar atas hukum (rescstaat) tidak berdasarkan 
atas kekuasaan belaka (machstaat)” maka pengertian yang 
dapat ditarik dari kalimat itu ialah bahwa setiap tindakan dari 
pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara terhadap 
rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku yang 
ditentukan oleh rakyat / wakilnya di dalam badan perwakilan 
rakyat, jadi bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi 
atau tindakan sewenang-wenang yang memperkosa hak-
hak asasi manusia. Begitu pula di dalam suatu negara hukum 
rakyat hendaknya mematuhi hukum-hukum yang telah 
dibuatnya dengan melalui para wakilnya, setiap perbuatan 
yang menyimpang dari hukum-hukum yang berlaku hendaknya 
dituntut melalui hukum yang berlaku pula.

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 
Tahun 1945 adalah sejalan dengan tujuan negara yang termuat 
dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, Salah satunya adalah 
“melindungi segenap bangsa Indonesia”. Untuk itu diperlukan 
upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai 
institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki 
dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan 
kepastian hukum, menjalankan fungsi checks and balances 
bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi 
serta menegakkan prinsipprinsip negara hukum demokratis 
guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat 
kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret. Independensi 
kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan 
yang mandiri, bertujuan untuk memandirikan hakim dan 
lembaga kehakiman.

Selain itu, gagasan dan tindakan perubahan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Ketentuan Bab XVI 
tentang “ Perubahan Undang-Undang Dasar ”  berisi Pasal 37 
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memuat prosedur perubahan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini 
pula lah yang menjadi alasan yuridis dalam perwujudan gagasan 
baru dalam perbaikan institusi kekuasaan kehakiman dalam 
amandemen selanjutnya.

5. Landasan Politis Perubahan Komisi Negara

Dalam pembentukan sebuah peraturan tentu ada dasar 
politis sebagai dasar kebijakan pembentukan peraturan tersebut. 
Landasan ini jelas mengikuti perkembangan dan kebutuhan 
negara Indonesia. Legal Policy atau arah hukum diberlakukan 
untuk memebentuk norma baru yang menggantikan norma yang 
lama. Politik hukum merupakan instrument pendorong bagi 
semua unsur sistem hukum nasional, sehingga sesuai dengan 
tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945.

Adapun ide dari pembentukan komisi negara dalam 
Konstitusi yakni demi tercapainya pelayanan publik yang 
optimal, mencegah praktik-praktik korupsi di pemerintahan, 
sebagai langkah penyesuaian perkembangan ketatanegaraan 
dan tuntutan masyarakat, mewujudkan Good Governance yakni 
tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu hal itu berangkat dari 
semangat reformasi dan keenganan untuk mengalami rezim 
yang otoriter sehingga dapat memperkuat kehidupan demokrasi 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Upaya untuk melakukan perubahan substansi juga sangat 
memperhatikan perkembangan yang terjadi di Indonesia, 
diantaranya pentingnya mencegah praktik korupsi pada 
lembaga-lembaga negara terutaman para cabang kekuasaan 
legislativf yudikatif serta eksekutif, penegakan dan perlindungan 
hukum hak asasi manusia seperti yang di amanatkan Pancasila 
dan Konstitusi, hingga terjaminnya penyelenggaraan demokrasi 
di Indonesia terlebih pada masa peralihan kekuasaan. Komisi 
negara yang terdapat dalam kontitusi juga akan menjadi 
konstitusional artinya lembaga ini menjadi permanen dan 
memiliki kedudukan yang tinggi, hal ini membawa perubahan 
positif yang mana, komisi-komisi negara ini nantinya tidak bisa 
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lagi mengalami kewenangan yang di reduksi oleh proses politik 
hukum badan legislasi sehingga keberlangsungan hidup komisi 
negara tersebut lebih terjamin.

  Semangat reformasi juga menjadi salah satu faktor 
yang sangat berpengaruh dalam pembentukan norma yang 
sesuai dengan keinginan masyarakat yang begitu besar demi 
mendapatkan kehidupan bernegara yang jauh lebih demokratis 
dan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi negara tidak 
mengalami intervensi

E. Landasan Historis

1. Landasan Historis Perubahan MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan Negara)

Sebenarnya jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah 
kolonial Hindia Belanda telah menerapkan serangkaian 
kebijakan pembangunan terutama kebijakan pembangunan 
terutama kebijakan politik etis yang berlangsung sejak tahun 
1901. Kebijakan politik etis ini merupakan respons pemerintah 
Belanda terhadap kritik yang dilancarkan oleh kaum liberal 
di Belanda. Kaum liberal mengkritik kebijakan kolonial 
pemerintah Hindia belanda yang eksploitatif terutama melalui 
tanam paksa sehingga menyebabkan bencana kelapran dan 
kemiskinan yang meluas di daerah jajahan. Tanam paksa telah 
memberukan banyak keuntungan kepada pemerintah dan sudah 
selayaknya pemerintah jajahan memberikan balas budi pada 
mereka. Oleh karena itu politik etis ini ditunjukan meningkatkan 
kesejahteraan penduduk jajahan dan mendorong efisiensi dalam 
kegiatan dalam kegiatan pengelolaan pemerintahan jajahan. 

Pada masa awal kemerdekaan hungga masa Orde Lama 
praktis perencanaan pembangunan di Indonesia tidak berjalan 
efektif. Hal ini disebabkan oleh situasi politik dan keadaan 
negara yang belum stabil. Negara masih sibuk melakukan 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari berbagai agresi 
penjajahan dan pada saat yang samam juga menghadapi berbagai 
pemberontakan internal di berbagai daerah di Indonesia yang 
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masih berkecamuk. Namun demikian bukan berarti belum ada 
upaya sistematis untuk menyusun sebuah pembangunan yang 
terencana. Hal ini ditujukkan misalnya melalui pembentukan 
Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) pada tanggal 19 
Januari 1947 yang diusulkan oleh Menteri Kemakmuran zaman 
itu AK.Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas 
membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 
2 sampai 3 tahun yang kemudian diperluas menjadi Rencana 
Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana pembangunan yang 
diinisiasi oleh AK.Gani masih berkutat pada persoalan 
nasionalusasi aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh 
penjajah. 

Meskipun dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum 
amandemen) telah diterangkan adanya GBHN yang ditetapkan 
oleh MPR, dalam kenyataannya sampai tahun 1960 dokumen 
GBHN tidak pernah dibuat dan ditetapkan karena MPR belum 
terbentuk. Sampai akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 
5 Juli 1959 mengelurkan Dekrit Presiden yang menandai 
era demokrasi terpimpin. Sebagai tindak lanjut dari Dekirt 
Presiden dibentuklah Dewan Perancangan Nasional (Depernas) 
yang diketahui oleh Mr. Muhammad Yamin. Tugas dari 
dewan ini adalah menyusun rencana pembangunan nasional. 
Melalui Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 (Penpres 
12/1963). Depernas dirubah menjadi Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas). Inilah tonggak sejarah 
berdirinya Bappenas. Pada era era ini, hampir semua kebijakan 
pembangunan negara merujuk pada pandangan politik Soekarno 
yang biasanya dikhotbahkan setiap tanggal 17 Agustus pada 
saat peringatan hari kemerdekaan. Hal ini terjadi sebagai 
konsekuensi dari pemusatan kekuasaan dan kepimpinan politik 
figur Soekarno. 

Dokumen GBHN sendiri pertama kali ditetapkan oleh 
Presiden Soekarno melalui Perpres No. 1 Tahun 1960 tentang 
Garis-Garis Haluan Besar Negara. Dalam Pasal 1 Perpres 
tersebut dinyatakan bahwa “Sebelum Majelis Permusyawaratan 
Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik Indonesia 
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yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/
Panglima tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar 
daripada haluan negara”. Salah satu pertimbangan ditetapkannya 
GBHN ini adalah perlunya arah tujuan dan pedoman tertntu 
dan jelas untuk “melancarkan kelanjut revolusi kita dalam 
keinsyafan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin”. 
Selain itu dalam Penpres itu juga dijelaskan nahwa. “arah tujuan 
dan pedoman yang jelas menyeluruh itu terdapat pada Amanat 
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 
Agustus 1959 yang berkepala “Penemuan Kembali Revolusi 
kita”, dan yang berisi pengupasan dan penjelasan persoalan-
persoalan beserta usaha-usaha pokok dari pada revolusi kita 
yang menyeluruh”. 

Perpes ini kemudian diperkuat lagi melalui Tap MPRS No.1/
MPRS/1960 tanggal 19 Novermber 1960 tentang “Manifesto 
Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada 
Haluan Negara”. Dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa Amanat 
Presiden tanggal 17 Agustus 1960 tang terkenal dengan nama 
“Jalan Revolusi Kita” dan Pidato Prrsidedn tanggal 30 Agustus 
1960 di Sidang Umum PBB yang berjudul “To Build the World a 
New” (Membangun Dunia Kembali)  adalah pedoman-pedoman 
pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. Sebagai 
rincian dari ketetapan ini kemudian Dewan Perancangan Nasional 
(Dapernas) membuat Rancangan Pembangunan Nasional. 
Semesta Berencana Delapan Tahun 1961-1969. Rancangan ini 
kemudian diterima dan ditetapkan oleh MPRS sebagai Garis-
Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semester Berencana 
Tahapan Pertama 1961-1969 melalui Tap MPRS No.II/
MPRS?1960 tanggal 3 Desember 1960. Dokumen GBHN yang 
terakhir dihasilkan pada era demokrasi terpimpin ditetapkan 
melalui Ketatapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan 
Pembangunan. GBHN ini juga mengacu pada Pidato Presiden 
tanggal 17 Agustus 1961 berjudul “Resopim” (Revolusi-
Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional) dan Pidato Presiden 
tanggal 17 Agustus 1962 berjudul “Tahun Kemenangan” yang 
dijadikan sebagai pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto 
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Politik Republik Indonesia.  Melalui dokumen tersebut 
dapat terlihat bahwa banyak pandangan-pandangan politik 
Soekarno dan dipengaruhi kondisi politik zaman itu serta situasi 
politik dunia yang berkembang pada masa itu. Orientasi politik 
yang sangat dominan pada zaman demokrasi terpimpin itulah 
yang menjadikan beberapa rencana pembangunan ekonomi 
yang berorientasi pada kesejahteraan dan peningkatan produksi 
tidak berjalan dengan optimal hingga turunnya rezim Soekarno 
pada waktu itu setelah terjadi politik di tahun 1965. 

Kejatuhan Soekarno dari kekuasaan menandakan 
dimulanya era baru dibawah Kepemimpinan Presiden Soeharto. 
Soeharto dengan dibantu oleh para ekonom mulai menyusun 
berbagai strategi rencana pembangunan untuk memulihkan 
kondisi ekonomi yang sudah limbung. Soeharto mengeluarkan 
Intruksi Presidium Kabinet No 15/EK/IN/1967 yang 
menugaskan Bappenas untuk membuat rencana pemulihan 
ekonomi. Bappenas kemudian menghasilkan dokumen yang 
dinamkan Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita 
I), untuk kurun waktu 1969 sampai dengan tahun 1973. Era 
Repelita telah berlangsung sampai dengan Repelita ke VI yang 
berakhir pada tahun 1998. Proses perencanaan pada era Repelita 
selalu didasarkan kepada GBHN yang dihasilkan oleh MPR 
yang bersidang lima tahun sekali. Selanjutnya pada kurum 
waktu 1969-1998 bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana 
pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima 
tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberikan 
arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai 
cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak 
kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN. Enam Tap MPR 
tersebut, yaitu: (i)  Tap MPR No. IV/MPR/1973; (ii) Tap MPR 
No. II/MPR/1978; (iii) Tap MPR No. IV/MPR/1983; (iv) Tap 
MPR No. II//MPR/1988; (v) Tap MPR No. II/MPR/1993; 
dan terakhir (vi) Tap MPR No.II/MPR/1998. Untuk konteks 
pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dokumen 
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GBHN ini diterjemahkan ke dalam dokumen Pola Dasar 
Pembangunan Daerah (Poldasbangda). Mekanisme dan bagian 
alir dari proses ini dapat dilihat pada Bagan 1.

Pada perkembangannya antara tahun 1998 sampai dengan 
1999 terjadi kevacuman dalam pelaksanaan pembangunan, 
sebab apa yang seharusnya dituangkan dalam Repelita VII 
dengan mengacu kepada GBHN 1998 tidak dapat disusun, hal 
ini terjadi sebagai akibat dari krisis total yang dimulai pada 
tahun 1997 dengan krisis moneter, kemudian krisis ekonomi 
dan berlanjut dengan kiris sosial-ekonomi poilitk. Sementara 
itu GBHN  terakhir yang dihasilkan oleh MPR adalah GBHN 
1999-2004. GBHN merupakan acuan yang mendasar bagi 
tersusunnya rencana pembangunan untuk kurun waktu tertentu. 

MPR RI hasil pemilu 1999 masuh menghasilkan dokumen 
GBHN yang merupakan GBHN penghabisan dalam sejarah di 
republik ini melalui Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Meskipun sama-
sama bernama GBHN yang terkandung di dalam GBHN zaman 
Orde Baru dengan reformasi mengalami perubahan yang cukup 
mendasar. Pada zaman Orde Baru GBHN merupakan haluan 
negara tentang pembangunan nasional, sementara GBHN era 
reformasi merupakan haluan penyelenggaraan negara. Tujuan 
dari GBHNra reformasi ada penegasan mewujudkan masyarakat 
yang demokratis yang sebelumnya tidak ada. Selain itu ada 
penegasan soal jangka waktu bahwa GBHn yang dimaksud 
untuk periode 1999-2004. 

Dengan ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) Tahun 1999-2004 pada sidang MPR hasil Pemilu 
1999 melalui TAP MPR RI No.IV/MPR/1999, yang kemudian 
menjadi dasar ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-
2004 maka pada kurun waktu 2000-2004, perencanaan 
pembangunan di tingkat nasional, dipandu oleh dokumen 
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-
2004, sementara di tingkat daerah dipandu dengan dokumen 
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2000-2004. 
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Tuurunan dokumen PROPENAS  ke dalam dokumen tahunan 
dinamakan sebagai dokumen Rencana Pembangunan Tahunan 
Nasional (REPETANAS), sementara di tingkat daerah muncul 
istilah dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 
(REPETADA). 

Jika dilihat secara kronologis maka dengan munculnya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 
(Tanggal 1 Februari 1999) tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; di tingkat daerah 
muncul istilah Pola Dasar Pembangunan Daerah. Hal ini seperti 
tercantum dalam Pasal 34 ayat (2 huruf e nomor 4) yang berbunyi 
melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah 
Daerah yang disesuaikan dengan Pola Dasar Pembangunan 
Daearah (POLDAS-BANGDA).

Koridor dari UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan 
keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negari Nomor 050/829/
IIBangda, Tanggal 28 April 2000 perihal Pedoman Penyusunan 
Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000-2005. Dari 
serangkaian penjelasan di atas jelaslah bahwa jika di tingkat 
nasinoal ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 
1999-2004 sesuai dengan TAP MPR-RI No.IV/MPR/1999, 
maka di tingkat daerah diminta untuk membuat dokumen Pola 
Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000-2005. 

Penjabaran GBHN di tingkat nasional menjadi Program 
Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 
(sesuai UU No.25 Tahun 2000, yang ditetapkan pada tanggal 
20 November 2000), sedang di tingkat daerah diminta membuat 
dokumen Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 
2000-2004. Dengan mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 1999 (1 
Februari 1999), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 1999 (Tanggal 15 Juni 1999) tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 108 Tahun 2000 (Tanggal 30 Nopember 2000) tentang 
Tatacara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, Surat Edaran 
menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 05/124/
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IIBangda, Tanggal 21 Juni 2001, perihal Pedoman Penysusnan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten 
dan Kota; maka dokumen perencanaan di tingkat nasional dan 
daerah selama kurun waktu 1999-2004 dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
a. GBHN Tahun 1999-2004 di tingkat nasional (TAP MPR-

RI No.IV/MPR/1999) dan Pola Dasar Pembangunan 
Daerah/POLDAS (UU Nomor 4 Tahun 1999). GBHN dan 
POLDAS berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk 
yang memuat pernyataan politis tentang Visi-Misi, Arah dan 
Strategi Pembangunan, baik di tingkat nasional (GBHN) 
maupun di tingkat daerah (POLDAS).

b. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 
2000-2004 di tingkat nasional (UU Nomor 25 Tahun 
2000) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 
Tahun 2000-2004 di tingkat daerah (UU Nomor 25 Tahun 
2000). PROPENAS dan PROPEDA berkedudukan sebagai 
dokumen perencanaan managerial komprehensif, yang 
disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari GBHN (tingkat 
nasional), dan penjabaran dan POLDAS dan PROPENAS 
(tingkat daerah).

c. Rencana StraStretejik (Renstra)- Nasional/RENSTRANAS 
(tingkat nasional) dan Renstra Daerah/ RENSTRADA 
(PP Nomor 108 Tahun 2000), RENSTRANAS dan 
RENSTRADA berfungsi sebagai dokumen perencanaan 
taktis-strategis yang disusum sesuai dengan kebutuhan 
nasional yang mengacu pada POLDAS dan PROPEDA 
(untuk tingkat daerah). Dalam dokumen ini juga memuat 
indikator-indikator situasi (nasional-daerah), indeks-indeks 
pembangunan (nasional dan daerah) serta kebijakan jangka 
menengah (nasional dan daerah).

d. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETANAS atau 
REPETADA) dokumen ini berfungsi sebagai dokumen 
perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun 
berdasar RESTRANAS atau RESTRADA dan dikhususkan 
pada program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui 
APBN atau APBD.
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e. RENSTRA-Kementerian/Lembaga dan RENSTRA – Dinas/
Unit Kerja yang disusun sesuai dengan Inores Nomor 7 Tahun 
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Memasuki era reformasi dalam kurun waktu 1999-2002, 
MPR melakukan sesuatu tugas yang bersejarah dimana 
dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Implikasi 
dari adanya amandaemn ke II adalah berupa penghilangan 
wewenang MPR dalam hal menetapkan GBHN sehingga secara 
eksplisit GBHN tidak diatur lagi di konstitusi dan keberadaannya 
dianggap tidak ada lagi. 

Saat ini dokumen yang menggantikan GBHN adalah 
dokumen Rencana Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 
yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007. Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.  
Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional 
peride 20 tahunnan tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2025. Dokumen perencanaan pembangunan ini 
tidak lagi menjadi kewenangan MPR, melainkan kewenangan 
bersama antara DPR RI dan Presiden RI.

RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam 
menyususn RPJM Nasional. Penetapan pembangunan nasional 
disususn dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai 
dengan visi, misi dan program Presiden yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat..

Pada dasarnya RPJPN merupakan program-program 
individual Presiden terpilih yang disusun sebagai hasil dari 
kompetisi dalam Pemilu Presiden. Sehingga terdapat perubahan 
dari prinsip kerjasama dan kolektivitas kepada kompetisi dan 
individualistas. Implikasinya, sistem ekonomi tidak lagi “disusun 
sebagai usaha bersama” melainkan perspective executive yang 
belum tentu mencerminkan aspirasi rakyat. Artinya RPJPN 
tidak cukup dijadikan instrumen untuk melaksanakan Pasal 
33 UUD NRI Tahun 1945, terutama berkaitan dengan sistem 
ekonomi terencana. 
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Proses pembangunan model RPJPN model RPJPN kemudian 
“diterjemahkan” kedalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) per-lima tahun yang sepenuhnya 
dibuat oleh Presiden. Dalam pelaksanaan tidak ada mekanisme 
pertanggungjawaban yang jelas. Sehingga Konsekuensinya 
adalah tidak ada paksaaan secara konstitusional terhadap 
presiden untuk melaksanakan proram-program tersebut. 
Artinya, setelah presiden selesai masa tugasnya, maka bisa saja 
:balik kanan”, tanpa peduli sampai tahap mana pembangunan 
telah dilakukan tidak ada jaminan pula akan dilanjutkan oleh 
Presiden dan Wakil Presiden setelahnya (Sulardi, 2018). 

Meskipun RPJP Nasional sebagai acuan, namun tidak 
ada paksanaan secara konstitusional, tidak ada jaminan pula 
presiden terpilih akan tunnduk pada RPJP yang ada. Sejalan 
dengan pendapat mantan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional Paskah Suzetta, bahwa secara hukum, tidak ada sanksi 
jika RPJP ini tidak terpacai. Hal ini karena hanya acuan Presiden 
terpilih dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya. 

Melihat hitoris dari sistem perencanaan pembangunan 
sekarang, secara tidak langsung tidak membuka ruang 
pemisahan pola pembangunan ditingkat pusat, privinso dan 
kabupaten/kota ditambah lagi antar kepemimpinan sebelum dan 
sesudahnya. Sehingga menunjuk tidak adanya kesinambungan 
dan berkelanjutan perencanaan pembangunan negara kedepan. 
Karena masih membuka celah perbedaan persepsi antara masing-
masing pemimpin dan masing-masing tingkatan pemerintahan. 
Beberapa kelemahan sudah diuraikan akan meminculkan 
masalah serius bagi keberlanjutan pembangunan bangsa dan 
pemerataan pembangunan bagi negara Indonesia. 

2. Landasan Historis Perubahan DPD

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan 
reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan 
negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde 
Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan 
akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang 
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sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan 
pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa 
ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk:(A.M. 
fatwa, 2009)

a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan 
kebangsaan seluruh daerah.

b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan 
kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan 
nasional berkaitan dengan negara dan daerah.

c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan 
kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang 
dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945, yakni terdapat pada pasal 22C, 22D, dan 22E UUD NRI 
Tahun 1945. kemudian diatur lebih lanjut pada perubahan 
keempat UUD NRI Tahun 1945 yang konteknya sebagai bagian 
dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hal ini tertuang 
dalam pasal 2 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa 
MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan 
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang dan sistem 
double-check yang menjadi gagasan awal dibentuknya DPD 
tidak dapat terwujud dalam fungsi DPD yang tercantum dalam 
Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam 
fungsinya tersebut DPD tidak memiliki hak yang seimbang 
dengan DPR dalam pembuatan undang-undang dan hanya 
mempunyai kewenangan pengawasan khusus terhadap otonomi 
daerah.

Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan 
untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus 
memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses 
pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang 
berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan 
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tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan 
keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata 
telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan 
diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah 
negara dan persatuan nasional. Dalam hal ini, DPD diharapakan 
hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi 
kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi 
daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan 
keutuhan integritas wilayah negara(Jimly Asshiddiqie, 2005a)

Keberadaan DPD pun digagas untuk memperjuangkan 
aspirasi masyarakat daerah dan memiliki legitimasi yang kuat 
seperti halnya memberikan implikasi harapan yang kuat pula 
dari rakyat kepada lembaga DPD, karena anggota DPD secara 
perorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat.

Permasalahan ini memunculkan adanya gagasan untuk 
melakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan kewenangan 
yang lebih terhadap DPD sesuai dengan gagasan awal 
pembentukan lembaga DPD. Hal ini juga mengingat DPD dan 
DPR pada hakikatnya sama-sama lembaga perwakilan rakyat 
yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perbedaan kedua 
lembaga perwakilan ini adalah DPR dipilih melalui peranan 
partai politik, sedangkan DPD dipilih tanpa melibatkan peranan 
partai politik. Maka dari itu sudah seharusnya sebagai lembaga 
perwakilan DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan 
penganggaran yang seimbang dengan DPR atau setidaknya 
memiliki hak parlemen sesuai dengan fungsinya sebagai 
perwakilan wilayah/daerah.

3. Landasan Historis Perubahan Sistem Presidensial

H.R.T. Sri Soemantri mengatakan bahwa di satu sisi 
presiden dan wakil presiden diberikan kekuasaan, namun di 
sisi lain kekuasaan mempunyai kecenderungan disalahgunakan 
apabila kekuasaan tersebut melekat pada jabatan (H.R.T Sri 
Soemantri, 2015b). Sehingga kepemimpinan presiden dan 
wakil presiden apabila tidak dibatasi maka akan berpotensi 
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untuk di salah gunakan. Di Indonesia pernah berlaku beberapa 
konstitusi, yang mengatur secara berbeda-beda terkait dengan 
adanya masa jabatan presiden.

Pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam 
UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 
1945. Merujuk pada rumusan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 
dapat diketahui bahwa rumusan pasal tersebut hanya mengatur 
terkait masa jabatan presiden, namun tidak memberi batasan 
yang konkret terkait batsan masa jabatan presiden dan wakil 
presdien. Bunyi pasal tentang masa jabatan presiden sangat 
terbuka untuk dilakukan intepretasi sehingga ada peluang 
seorang presiden dapat menjabat terus menerus sebagaiaman 
yang dilakukan pada era  Presiden Soekarno dan Presiden 
Soeharto(Abdul Ghoffar, 2009).

Selain dilakukan intepretasi yang berbeda dengan semangat 
pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, ketentuan 
dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 juga pernah dilakukan 
penyimpangan secara nyata dan terang-terangan. Pada tahun 
1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui 
Ketetapan MPRS. NO. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan 
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi Presiden Republik 
Indonesia Seumur Hidup dengan jelas menyatakan Soekarno 
menjadi presiden seumur hidup (Putra Astomo, 2014).

Setelah berakhirnya UUDS dan UUD RIS, dan UUD 
NRI Tahun 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 
5 Juli 1945, kedudukan dan peranan Presiden Indonesia 
dalam berbagai bidang kehidupan sangat dominan (H.R.T Sri 
Soemantri, 2015b). Adanya momentum terpilihnya kembali 
Soeharto untuk ketujuh kalinya pada tahun 1997 telah  memicu 
demonstrasi para mahasiswa se-Indonesia yang menuntut 
dilakukannya reformasi, maka dilakukanlah perubahan terhadap 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia (H.R.T 
Sri Soemantri, 2015b).

Pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden 
dalam perjalanan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat 
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dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 
7 UUD NRI Tahun 1945 (H.R.T Sri Soemantri, 2015b). Hal 
iini dikarenakan aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 
NRI Tahun 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan 
(Budianto, 2016). Bahkan pada masa orde baru, seseorang 
dapat memangku jabatan presiden sangatlah bergantung kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi 
negara (Budianto, 2016). Dengan kata lain, masa jabatan 
presiden tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih oleh MPR, 
maka dapat terus menjabat presiden dan/atau wakil presiden 
(Budianto, 2016).

Akhir perdebatan batasan masa jabatan presiden dan wakil 
presiden ini adalah saat Rapat Paripurna Sidang Umum MPR 
ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 
17 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama (Tim 
Penyusun Naskah Komprehensif, 2011). Pada rumusan setelah 
amandemen terkait pengaturan masa jabatan presiden dan 
wakil presiden lebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa 
presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selamaa 
lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan 
yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan 
pasal ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakhiri 
perdebatan mengenai periodisasi jabatan presiden dan wakil 
presiden (Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2011).

Masa jabatan yang tidak terbatas tersebut juga didukung 
dengan kewenangan presiden yang terbatas secara konstitusional 
namun, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang tidak lain 
adalah UUD NRI Tahun 1945 yang masih menimbulkan celah.  
Ketidaksempurnaan UUD NRI TAHUN 1945 juga diungkapkan 
Sri Soemantri Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 
Padjadjaran Bandung. Menurutnya, ketidaksempurnaan itu 
patut dipahami karena proses pembuatan UUDNRI TAHUN 
1945 hanya berlangsung 45 hari dan itu pun dilakukan dalam 
suasana bulan puasa. Akan tetapi, hal itu tidak harus dipahami 
bahwa proses pembuatan dalam waktu yang cukup panjang akan 
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menghasilkan UUD yang sempurna, sebab pada prinsipnya 
sebuah UUD harus terus disesuaikan dengan perkembangan 
zaman. Lembaga yang berhak menyesuaikan UUD sebagai 
hukum tertinggi dengan tuntutan zaman ialah lembaga tertinggi 
negara, yakni MPR. 

Kemudian Sri Soemantri, menjelaskan dalam tulisannya 
bahwa salah satu akibat dari UUD yang tidak mengikuti 
perkembangan zaman ialah munculnya produk hukum yang 
tidak responsif. Selama pemerintahan Presiden Soekarno dan 
Presiden Soeharto karakter produk hukum yang dihasilkan justru 
menindas. Selama lebih dari 30 tahun sebelum adanya reformasi 
tahun 1998, sejarah mencatat bahwa konfigurasi politik yang 
dibangun secara tidak demokrtatis telah menjadikan hukum 
terpuruk. Fungsi-fungsi kelembagaan Negara yang diatur 
berdasarkan hukum yang lahir dalam kondisi yang demikian 
pun secara tidak langsung harus mengikuti konfigurasi politik 
tersebut. Demikian pula dengan fungsi kelembagaan yang 
dimiliki DPR.

Namun Pasca reformasi, adanya pembatasan masa jabatan 
presiden juga diikuti dengan prinsip check and balances. 
Pada era Orde Baru kekuasaan eksekutif begitu dominan atau 
biasa disebut executive heavy, sehingga meminimalisasi peran 
DPR sebagai lembaga check and balances.Daripada itu, di 
era reformasi muncul inisiatif untuk memberikan penguatan 
kewenangan kepada lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI 
untuk memaksimalisai peran dan fungsinya sebagai lembaga 
check and balances. Namun, setelah mendapat penguatan 
seperti itu, lembaga ini malah menjadi tirani atas eksekutif 
bahkan atas negara sekalipun, hal itu dikarenakan kekuasaan 
dan kewenangan yang dimilikinya begitu besar. Maka oleh 
beberapa tokoh sering disebut sebagai fenomena pergeseran 
dari executive heavy ke bentuk legislative heavy.

4. Landasan Historis Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Indonesia sebagai negara hukum seperti halnya termaktub 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 dalam menegakkan hukum dan keadilan 
harus sejalan dengan salah satu prinsip-prinsip negara 
hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan(Sudikno MertokusumoSudikno Mertokusumo, 1982).

Upaya menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka 
mendapat respon dari Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) setelah masa reformasi. Melalui sidang khususnya 
yang belangsung pada November 1998, MPR mengeluarkan 
ketetapwan No.X/MPR/1998 yang menetapkan prinsip-prinsip 
reformasi yang luas, termasuk dalam bidang hukum (Daniel S. 
Lev, 1990). Terjadi perubahan yang cukup besar dalam masalah 
ketatanegaraan khususnya dalam kekuasaan kehakiman. Melaui 
perubahan UU No.14 Tahun 1970 tersebut telah diletakan 
kebijakan bahwa segalau urusan mengenai peradilan baik 
yang menyangkut teknis yudisial maupun keorganisasian, 
adminsistrasi, dan finansial berada dibawah satu atap dibawah 
kekuasaan MA. Dalam UU No. 35 Tahun 1999 yang menjadi 
perubahan UU No. 14 Tahun 1999  hal ini mengakibatkan 
pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan militer, 
dan badan peradilan TUN berada dibawah kekuasaan MA 
(Asshiddiqie, 2007).

Pada amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 1945 banyak 
membentuk lembaga baru, Khususnya di bidang kekuasaan 
kehakiman. Lembaga baru itu muncul dikarenakan kebutuhan 
masyarakat dalam semangat reformasi. Amandemen tersebut 
menghasilkan dua lembaga baru dibidang kekuasaan 
kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisilal 
. Pembentukan KY dilandasi oleh kondisi ketidak berfungsinya 
lembaga-lembaga konvensional yang terlebih dahulu ada. 
Mahkamah Agung yang kala itu satu-satunya lembaga 
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kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dianggap gagal 
dalam melaksanakan fungis pengawasan dan rekrutmen hakim 
yang efektif. Oleh karena itu Konstitusi mengamanatkan 
melalui pasal 24B  memberikan dua fungsi utama kepada KY. 
Fungsi pertama yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim agung 
dan yang kedua adalah menjaga dan menegakan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Seiring berjalannya waktu, muncullah mafia peradilan. 
Banyak kalangan berpendapat mafia peradilan terjadi karena 
sistem rekrutmen dan pengawasan yang buruk sehigga 
menciptakan individu-individu hakim dengan integritas rendah. 
MA sebagai pucuk kekuasaan kehakiman sebenarnya telah 
mempunyai mekanisme perekrutan hakim dan pengawasan yang 
telah eksis selama berpuluhpuluh tahun lamanya. Namun publik 
kadung tidak mempercayai sistem internal, khususnya tekait 
pengawasan dan pendisiplinan yang dinilai sarat dengan nilai 
solidaritas korps kehakiman. Alih-laih diawasi atau ditindak 
akan tetapi hakim yang bermasalah justru dibela. Akibatnya 
sistem pengawasan internal menjadi tidak efektif.

Untuk menciptakan Check and Balances  terhadap lembaga 
peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan 
pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan 
oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim 
yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan 
rekomendasi perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta 
menyusun kode teik bagi para hakim. Amanat TAP MPR No. 
X/MPR/1998 salah satunya adalah pemisahan yang tegas 
antara fungsi Eksekutif dan Yudikatif. Tujuan Akhirnya adalah 
mewujudkan kekuasaan Kehakman yang merdeka. Kekuasaan 
Kehakiman yang merdeka hanya dapat dicapai apabila 
pengelolaan peradilan diserahkan sepenuhnya kepada interna 
pengadilan.

Beralihnya doktrin yang sebelum amandemen UUD 
NRI Tahun 1945 menerapkan ajaran Supermasi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menjadi Supremasi UUD NRI Tahun 
1945 menimbulkan berbagai macam praktik ketatanegaraan baru 
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yang tak mungkin dipahami dengan menggunakan kerangka 
berfikir lama tatkala ajaran supremasi MPR dianut. Saat ini 
apabila Warga Negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang , orang yang 
bersangkutan dapat mengajukan udang-undang yang dimaksud 
ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji konstitusionlitasnya, 
dengan atau tanpa keharusan untuk diwakili oleh penasihat 
hukum. Dan, jika terbukti bahwa undang-unang itu memang 
merugikan hak konstitusional yang bersangkutan, maka MK 
akan menyatakan UU tersebut bertenatangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan UU tersebut dapat mempengaruhi kekuatan 
hukum tersebut atau bahkan dapat dibatalkan (I Dewa G. 
Palguna, 2013). Berbeda dengan era sebelum Amandemen 
UUD NRI Tahun 1945, mekanisme penijauan kembali UU 
yang dibuat DPR bersama DPR belum dapat dilakukan hingga 
layaknya sekarang ini. Meskipun ada beberapa Founding Father 
bangsa Indonesia terdahulu sempat mengajukan pemikiran 
tentang judicial review, akan tetapi pemikiran tersebut belum 
dapat diakomodir kala itu.

Momentum terbentuknya pelembagaan judicial review 
mulai terjawab pasca Indonesia mengalami perubahan 
kekuasaan. Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 
menjadi jalur bagi terbentuknya Mahkamah Konstitusi, yang 
notabene merupakan lembaga khusus untuk mempraktekkan 
konsep judicial review ini. Proses Amandemen UUD NRI Tahun 
1945 ini kemudian menghasilkan Panitia Ad Hoc (PAH) I 2000 
yang secara khusus membahas amandemen UUD NRI Tahun 
1945. Para anggota MPR yang saat itu menjabat telah besepakat 
dengan prinsip-prinsip negara hukum dan secara eksplisit 
telah menyepakati pasal-pasal tentan Hak Asasi Manusia maka 
perlu diadakannya suatu lembaga yang befungsi sebagai The 
Guardian of The Constitution karena dalam supremasi hukum 
UUD adalah hukum yang harus ditaati. Pada dasarnya, fungsi 
Mahkamah Konstitusi adalah Constitutional Review yang salah 
satunya tugas pokoknya adalah berkenaan dengan pengujian 
Konstitusionalitas Undang-Undang.
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Hal inilah yang kemudian Mahkamah Konstitusi disahkan 
sebagai lembaga baru pasca reformasi, dengan kewenangan 
untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 dan juga kewenangan terhadap sengketa 
kewenangan antar lembaga, pembubaran partai politik, memutus 
sengketa pemilu dan juga pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. Sedangkan pengujian peraturan perundang-
undangan terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung yang telah lama diakui dalam UU No. 14/1985 tentang 
Mahkamah Agung.

Kemudian untuk penyelesaian sengketa Pemilu, hingga orde 
baru runtuh belum ada lembaga yang mengadili permasalahan 
sengketa Pemilu. Baru pada era Refomasi diberikan wewenang 
untuk mengadili perselisihan sengketa pemilu kepada lembaga 
Yudisial. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu menjadi 
kewenangan lembaga negara yaitu MK, sebagaimana termuat 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 24C ayat (1) yang menentukan bahwa MK berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politikdan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.Hal demikian sesuai dengan 
pendapat Herma yanti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah 
fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam 
rangka menegakkan supremasi konstitusi.

5. Landasan Historis Perubahan Komisi Negara

“The accumulation of all powers legislative, executive and 
judiciary in the same hands, whether of one, a few or many, 
and whether hereditary, self appointed, or elective, may justly 
be pronounced the very definition of tyranny” sebuah ungkapan 
dari seorang tokoh Federalist Amerika yakni James Madison 
yang meyakini bahwa kekuasaan pada satu tangan saja akan 
melahirkan seorang tiran, disinilah orang mulai menerapkan 
konsep pembagian kekuasaan yakni trias politika yang dibawa 
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oleh Montesqiue. Tentu dalam penyelenggaraannya harus 
diawasi dan dibatasi, disinilai peran konstitusi bagi sebuah 
negara yang mana menjadi dasar atau pedoman bagi para 
penyelenggara negara.

Dalam perkembangan selanjutnya hampir seluruh negara 
di dunia menerapkan konsep trias politika dalam pembagian 
kekuasaannya. Namun, pada akhir tahun 80-an dan 90-an 
terjadi perubahan besar dimana runtuhnya rezim komunis 
dan otoritan tentu memberikan dampak bagi negara-negara di 
dunia. Dalam catatan Fukuyama, gelombang demokrasi ketiga 
ini telah menempatkan Barat (Eropa dan Amerika Serikat)—
demokrasi liberal—sebagai pemenang atas semua aliran 
politik dan ekonomi di dunia Pada saat itulah, keangkuhan 
trias politica Montesquieu, dengan pure separation of powers 
yang didengungkannya, kembali diterpa badai. Dalam periode 
tersebut, disintegrasi sekaligus masifikasi kelembagaan terjadi 
di tingkat negara, yang selanjutnya ter-institusionalisasi melalui 
mekanisme perubahan konstitusi di masing-masing negara.

Kedatangan gelombang baru transisi dari otoritan menjadi 
demokrasi mengakibatkan kemunculan-kemunculan lembaga 
negara baru yang sifatnya independen (independent regulatory 
agencies) atau hanya sebagai lembaga negara pembantu (state 
auxiliary agencies), ini menjadi bukti kekalahan konsep trias 
politika. Kebanyakan negara membentuk lembaga-lembaga 
baru ini untuk menjaga stabilitas sistem trias politika guna 
mencapai kondisi tertib politik. Menurut Said Amir Arjoman, 
dominasi kehadiran lembaga atau komisi-komisi negara baru ini 
hampir terjadi di seluruh negara, karena kompleksnya kebutuhan 
masyarakat dan adanya reformasi konstitusi di beberapa negara.

Di Amerika Serikat sendiri, kelahiran organ kekuasaan 
baru, yang kemudian dikenal dengan istilah ‘komisi negara’ 
atau administrative agencies, sesungghuhnya telah dimulai 
dengan pembentukan Interstate Commerce Commission, yang 
berdiri dengan pengesahan Congress pada 1887. Kemudian 
dilanjutkan pada 1914, ketika krisis ekonomi melanda dunia, 
Amerika Serikat menghendaki sebuah lembaga yang secara 
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khusus mengatur dunia bisnis, untuk mengawasi bentuk-bentuk 
persaingan usaha. Maka lahirlah apa yang dinamakan dengan 
Federal Trade Commision. Dalam periode berikutnya, di AS 
bermunculan sejumlah komisi negara independen (independent 
regulatory agencies). Hingga saat ini, setidaknya tercatat 30 
komisi negara independen yang dimiliki oleh Amerika Serikat. 
Menurut catatan Nixon’s Independent Regulatory Commissioner 
Database (2005), beberapa komisi negara independen di Amerika 
Serikat antara lain: the Consumer Product Safety Commission, 
Equal Employment Opportunity Commission, Federal 
Communications Commission, Federal Election Commission, 
Federal Energy Regulatory Commission, Federal Reserve 
Board of Governors, Federal Trade Commission, Interstate 
Commerce Commission, National Labor Relations Board, 
National Transportation Safety Board, Nuclear Regulatory 
Commission, and Securities and Exchange Commission(Ryan 
C. Black, 2007).

Kemunculan komisi-komisi negara ini identik dengan 
semangat reformasi atau ‘re-demokratik’ sehingga ada 
kencenderungan negara-negara di dunia untuk membentuk 
komisi negara untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 
Tak terkecuali pun negara Indonesia, pasca jatuhnya rezim 
Presiden Soeharto yang otoritarianisme muncul keinginan 
untuk menghidupkan pemerintahan yang demokratis. Semangat 
reformasi atau perubahan tersebut dituangkan dalam perubahan 
UUD NRI Tahun 1945 yang di amandemen sebanyak empat 
kali, bagi masyarakat Indonesia kelahiran komisi negara ini 
sebagai bentuk phobia dari kekuasaan yang sentralisme pada 
masa sebelumnya.

Pembentukan komisi negara memang baru masif dilakukan 
setelah reformasi, tetapi sebenarnya cikal bakal komisi negara 
sudah hadir sejak tahun 1993 yakni saat Komnas HAM terbentuk. 
Awalnya Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden 
(Keppres) dari sini kita tau bahwa Komnas HAM perpanjangan 
tangab dari eksekutif, meski di awal pendiriannya lembaga ini 
rapuh secara politik maupun pijakan konstitusionalnya. Akan 



199

tetapi, institusionalisasi Komnas HAM sebagai sebuah lembaga 
negara baru, di luar organ kekuasaan pokok, setidaknya telah 
menjadi pondasi dan pilot project bagai pembentukan lembaga-
lembaga serupa, pada kurun waktu sesudahnya. Keberadaan 
Komnas Ham juga menarik perhatian dan mendapat dukungan 
serta kepercayaan dari masyarakat sipil.

Setelah masa orde baru, mulailah bermunculan komisi-
komisi negara lainnya, bahkan saking banyaknya kewenangan 
diantara lembaga-lembaga ini saling tumpang tindih satu 
sama lain atu beririsan satu sama lain. Seperti KPU, KY, dan 
KPK yang selama sepak terjanganya mendapat dukungan dan 
kepercayaan begitu besar dari masyarakat, komisi-komisi ini 
sangat membantu pemerintah dalam enyelenggaraan pemerintah 
yang demokratis dan transparan.

Selain sisi baik yang dihadirkan komisi-komisi negara, 
tentu ada dampak negatif yang ditimbulkan yakni ketegangan 
hubungan diantara komisi dan lembaga negara lainnya, tak 
jarang juga berselisih dengan lembaga tinggi negara. Tentu 
disinilah menjadi poin urgensi dilakukannya restrukturisasi 
terhadap komisi-komisi negara tersebut, harus ada dasar 
atau blueprint yang mengatur dengan baik kedudukan dan 
kewenangan komisi-komisi negara tersebut. Salah satu cara 
untuk mempertegas keberadaan komisi-komisi negara ini 
adalah dengan amandemen konstitusi, sebagai dasar hukum 
penyelenggaraan negara. Pengaturan atau regulasi yang baik 
akan membuat komisi-komisi negara dapat bersinergis dan 
menjalankan tugasnya dengan baik
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BAB V 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG 

LINGKUP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Perubahan Ketentuan Mengenai MPR (Garis-Garis Besar 
Haluan Negara

Ketiadaan GBHN merupakan konsekuensi logis dari 
pemilihan presiden secara langsung. Dengan dipilih langsung 
oleh rakyat maka menjadi wewenang Presiden yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat untuk menetukan rencana pembangunan. 
Sebab salah satu aspek penilaian terahadap calon presiden adalah 
visi atau rencana atau program yang ditawarkannya dalam upaya 
pemerintahannya mencapai cita-cita bangsa bernegra yang secara 
eksplisit tersurat didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan 
khususnya terkait pula dengan pembangunan nasional. Andaikata 
yang bersangkutan dapat memenangi pemilihan umum, maka 
tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. 
Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, 
akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan 
berikutnya.

Dengan hilangnya GBHN maka diperlukan suatu model 
perancangan pembangunan yang baru di Indonesia. Sebagai 
gantinya, negara membuat sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang menjadi pandian dalam merumuskan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Reencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan 
atau sering dikenal dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah. 
(RKP) (Imam Subkhan, 2014) Perencanaan pembangunan jangka 
panjang (RPJP) ditetapkan memalui Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, jangka menengah 
(RPJM) ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sedangka jangka 
pendek dalam praktik dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Selain itu terkait dengan pola 
pembangunan nasional di era reformasi ini pasca ditiadakannya 
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GBHN Pemerintah membuat pula kebijakan arahan pembangunan 
nasional yang ditaungkan dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN), sebagai instrumen hukum yang mengatur hal-hal 
lebih lanjut mengenai penyelenggaraan negara, pemerintah dan 
pembangunan dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang masih 
bersifat sangat umum. Materi yang diatur dalam undang-undang ini 
bersifat ketatanegarraan (Yessi Anggraini, 2015). Secara hakikat, 
berkedudukan Undang-Undang SPPN adalah sebagai peraturan 
pelaksana yang menjabarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, 
sehingga undang-undang ini menjadi peraturan tertinggi setelah 
UUD NRI Tahun 1945 untuk dijadikan pedoman pembangunan 
(Yessi Anggraini, 2015). 

Dilematika saat ini terjadi di lapangan adalah dengan 
diaturnya pemerintah daerah dalam kosntitusi dan diperkuatnya 
sistem otonomi daerah seakan memberikan kewenangan yang 
seluas-luasnya bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya 
masing-masing. Kebijakan desentralisi yang memberikan 
otonomi kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota telah ditafsirkan 
sebagai kesempatan yang sebebas-bebasnya bagi daerah untuk 
merumuskan dan menetapkan kebijakannya sendiri. Sekalipun 
dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mengacu 
kepada dokumen di tingkat nasional dan provinsi, akan tetapi 
perbedaan parta politik yang berimplikasi terhadap perbedaan 
focus dan skala pemerintahan para kepala daerah, berpotensi untuk 
timbulnya inkonsistensi pembangunan dan munculnya disparitas 
mutu pembangunan itu sendiri (Yessi Anggraini, 2015). Dokumen 
perencanaan pembangunan yang telah dirancang pada saat ini 
sebaiknya tidak hanya dijadikan dokumen tertulis semata, namun 
harus benar-benar digunakan sebagai arahan dan acuan untuk 
melaksanakan program secara efektif dan tepat sasaran. Dengan 
demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara sistematis 
berdasarkan prioritas tujuan yang hendak dicapai, sehingga 
pembangunan menjadi terarah, terkait satu sama lain di bidang 
perencanaan, adanya kejelasan terget pencapaian, terakoordinir dan 
kesinambungan antara pusat dan daerah (Yessi Anggraini, 2015).
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Pemilihan Presiden di Indonesia yang dilakukan secara 
langsung sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa 
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat.” Pemberian hak kepada rakyat secara 
langsung dalam memilih Presiden menunjukkan aktualisasi dan 
paham kedauloatan raqkyat. Moh. Kusnadi dan Hamaily Ibrahim, 
mengatakan dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), 
rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam suatu negara. 

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 
menjabarkan bahwa “Perubahan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara 
langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai Pedoman 
Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan 
pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan 
Nasional.”

Pemikiran ini menunjukkan bahwa kontruksi berpikir secara 
universal manganggap bahwa dengan adanya pemilihan langsung 
ddari rakyat, maka tidak tepat jika penyusunan haluan negara 
dilakukan oleh lembaga negara lain. Sejatinya pemikiran ini harus 
dicermati, mengingat kontruksi Pasal 1 ayat (2) NRI Tahun 1945 
(setelah amandemen), menentukan bahwa “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” 
Tentunya keberadaan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
menetapkan paham supremasi konstitusi. Perbedaannya dengan 
sebelum amandemen yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
(sebelum amandemen) kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya 
oleh MPR. Dengan begitu memindahkan supremasi MPR ke arah 
supremasi konstitusi. Melihat perubahan paham kedaulatan rakyat 
ini dilakukan, namun MPR tetap memiliki kewenangan dalam 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Karenanya 
MPR dapat dikatakan sebagai lembaga yang istimewa dengan 
wewenang tersebut di era dianutnya supremasi konstitusi. Inilah 
yang harus dibedakan dengan sistem ketatanegaraan negara 
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lain dengan Indonesia kendati sama-sama menerapkan sistem 
Presidensiil.

Melalui Naskah Akademik dan Rancangan Amandemen 
ini kami mengusulkan untuk adanya penguatan wewenang MPR 
dengan pengaturan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN, 
selama ini menimbulkan anggapan, bahwa akan mengembalikan 
posisi MPR sebagai lembaga yang berada diatas Presiden dan 
bertentangan dengan sistem Presidensiil. Berdasarkan pemikiran 
dari para ahli yang, menunjukkan ciri sistem presidensiil yang 
dianut di Indonesia sama seperti negara lainnya, kedudukan 
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang 
memiliki wewenang mengangkat Menteri, kedudukannya dipilih 
langsung oleh rakyat, bertanggung jawab kepada konstitusi dan 
rakyat secara langsung serta tidak bisa membubarkan DPR, begitu 
pula anggota DPR pun tidak bisa menjadi eksekutif dalam waktu 
bersamaan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penetapan GBHN 
tidak akan menjadi menjadi persoalan yang bertentangan sistem 
Presidensiil, apalagi upaya mengembalikan keberadaan GBHN 
tidak sekaligus memberikan kembali kedudukan Presiden sebagai 
mandataris MPR, yang mengarah pada mekanisme pemberhentian 
Presiden. Pengaturan GBHN oleh MPR yang diharapkan kedepan 
untuk mendesain garis ideologi negara, sebagaimana turunan 
dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang dibuat oleh 
MPR itu sendiri. GBHN ini, tidak menjadi dasar mengikat untuk 
memberhentikan Presiden. Keberadaan sistem perencanaan 
pembangunan nasional model GBHN (Haluan Negara) tidak 
berimplikasi kepada perubahan sistem pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden. Presiden tetap menerima mandat dari rakyat, 
namun dalam merumuskan Haluan Pemerintahan Presiden harus 
berdasarkan Haluan Negara yang bersifat pokok dimana nantinya 
akan berisikan dasar-dasar dan pokok-pokok pemyelenggaran 
negara yang dirumuskan oleh MPR. Begitu pula dengan lembaga-
lembaga negara lain, dalam merumuskan arah kebijakan mereka 
mengacu kepada “Haluan Negara” yang dirumuskan oleh MPR 
termasuk MPR sendiri dalam merumuskan Rencana Starategisnya. 
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Maka apabila dituliskan dalam bentuk rancangan amandemen 
adalah sebagai berikut:

Rumusan naskah asli

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. ***/****)

Kemudian menambah kewenangan MPR untuk menetapkan 
GBHN dengan menambah satu pasal diantara Pasal 3 dan Pasal 4 
yaitu Pasal 3A yang berbunyi:

Pasal 3A*****)

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menyusun 
dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara 
dalam Sidang Umum. *****)

(2) Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan prinsip-
prinsip yang berisikan pokok-pokok penyelenggaraan 
Negara. *****)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Garis-Garis Besar 
Haluan Negara diatur dengan undang-undang.*****)

Melalui GBHN sebagai Haluan Negara  ini diharapkan dapat 
terwujdunya tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 yakni terwujudnya Negara Indonesia 
yang merdeka, besatu, berdaulat, adil dan makmur, berkehidupan 
kebangsaan yang bebas. Pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
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darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekeaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. ecara jelas spirit Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 itu memuat 3 pilar penting bagi Indonesia, yakni menciptakan 
keadilan, membangun kemandirian, dan menjaga martabat bangsa. 
Keadilan akan menciptakan kesejajhteraan dan keharmonisan antar 
warga negara, kemanduruan memberi ruang penyelenggara negara 
untuk memutuskan arah dan tujuan bangsa secara berdaulatm 
dan martabat akan mengantarkan bangsa ini berdiri tegak sejajar 
dengan bangsa lainnya. Ketiga pilar bangunan inilah yang mesti 
diperjuangkan dalam membangun Indonesia kedepan. 

GBHN kedepan akan memuat nilai-nilai dan pokok-pokok 
penyelenggaraan negara  sebagai pola perencanaan pembangunan  
di Indonesia. Bentuk GBHN nanti yang disusun tidak perlu dalam 
bentuk program-program, melainkan hanya nilai-nilai apa yang 
perlu dipenuhi dalam perencanaan pembangunan. Namun demikian 
tetap disertai pula dengan taerget-target apa saja kah yang perlu 
dicapai untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 
baik. Sehingga GBHN tersebut nantinya bukan hanya sebagtai 
perencanaan yang tidak terarah saja melainkan terdapat target yang 
jelas.

Desain pengaturan GBHN yang dibuat oleh MPR ini, hanya 
mengatur mengenai garis ideologi dalam penyelenggaraan negara. 
Dengan kata lain, memuat point umum berupa garis-garis besar 
ideologi, penyelenggaraan pembangunan nasional, yang merupakan 
reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Atas 
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional model 
GBHN pertanggungjawabannya bukanlah dalam bentuk laporan 
pertanggungjawaban yang disertai sanksi hukum, akan tetapi 
laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara kepada rakyat yang 
difasilitasi oleh MPR dalam suatu forum sidang paripurna MPR 
(tahunan). Tidak adanya konsekuensi hukum dari MPR terhadap 
laporan kinerja tersebut, karena hal ini berkaitan dengan arah 
kebijakan, namun rakyatlah melalui mekanisme demokrasi yang 
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 seperti Pemilihan Umum 
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yang akan menilai apakah para pemimpin lembaga negara tersebut 
masih layak untuk dipilih kembali atau tidak.

Dengan demikian, tidak akan melunturkan sistem Presidensiil. 
Ditambah dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan GBHN, 
dilakukan dengan mekanisme laporan kinerja yang dilakukan setiap 
1 tahun. Tentunya, implikasi dari laporan kinerja, tidak memberikan 
sanksi yang mengakhiri jabatan Presiden. Melainkan memberikan 
masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
sudah dilakukan oleh Presiden selama satu tahun dan untuk tahun 
berikutnya. 

2. Perubahan Ketentuan Mengenai DPD

Arah pengaturan, jangkauan dan ruang lingkup perubahan 
Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tentang penguatan fungsi, 
tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga 
kedua yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian 
kekuasaan legislatif menjadi lebih seimbang dengan adanya Dewan 
Perwakilan Daerah sebagai kekuataan penyeimbang. Dalam hal ini 
lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya 
harus menerapkan prinsip checks and balances. Dengan adanya 
penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat membatasi kekuasaan 
yang sewenang-wenang oleh pemerintah karena sebagaimana 
adagium “Absolute power corrupts absolutely” yang disampaikan 
oleh John Dalberg Acton. Sebab dengan kekuasaan yang tidak 
terbatas akan menimbulkan kekuasaan absolut lembaga negara. 
Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan dalam menjalankan 
fungsi dari masing-masing lembaga trias politica, yaitu eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif.

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semula 
dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen 
Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD. Dengan struktur bikameral 
itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan 
sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan 
seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial 
yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik 
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(political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip 
representasi teritorial atau regional (regional representation) (Jimly 
Asshiddiqie, 2008).

Peran serta masing-masing kamar amat penting dalam menjaga 
keseimbangan serta dalam rangka memenuhi kepentingan setiap 
rakyat dan daerah. Giovani Sartori membagi model bikameral 
menjadi tiga jenis, yaitu: (1) sistem bikameral yang lemah 
(asymmetric bicameralism/weak bicameralism/soft bicameralism), 
yaitu apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas 
kamar lainnya;  (2) sistem bikameral yang sismetris atau relatif 
sama kuat (symmetric bicameralism atau strong bicameralism), 
yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat; 
dan (3) perfect bicameralism, yaitu apabila kekuatan antara kedua 
kamar betul-betul seimbang.

Maka dengan begitu untuk menguatkan kedua chamber 
dibutuhkan peraturan yang tegas supaya balance secara lembaga 
legislatif yaitu menggunakan strong bikameral. Dengan begitu 
penguatan Dewan Perwakilan Daerah harus nyata dilakukan. 
Sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah hamya ,memdapatkan hak 
untuk ikut dalam pembahasan pada tingkat I oleh komisi atau panitia 
khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, 
mengajukan, dan membahas daftar inventaris masalah (DIM) 
serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam 
pembahasan di tingkat I. Menyangkut kewenangan DPD ikut 
menyetujui RUU, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi 
pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU 
pada tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan 
terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU 
untuk menjadi undang-undang, terkait ketentuan Pasal 20 ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan 
Presiden yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. 
“Kewenangan DPD yang demikian sejalan dengan kehendak awal 
(original intent) pada saat pembahasan pembentukan DPD pada 
Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang berlangsung sejak 
tahun 2000 sampai tahun 2001.
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Amandemen kelima ini memperjelas dan mempertegas adanya 
pengaturan terkait tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah 
sebagai Lembaga Legislatif. Sudah menjadi konsensus bahwa 
negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana dalam 
bernegara sangat menjunjung tinggi tinggi kepentingan rakyat. 
Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan, diharapkan 
amandemen kelima ini bisa mengakomodasi semua kepentingan 
rakyat sekalipun sampai ke daerah. Amandemen kelima ini akan 
memperkuat tugas Dewan Perwakilan Daerah sehingga DPD 
ikut dalam melaksanakana fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, 
pengawasan, dan anggaran.

DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah, 
dalam arti lain rakyat di daerah, dapat menyeimbangkan parlemen 
yang juga terdiri atas DPR yang merupakan representasi rakyat 
secara nasional namun juga mewakili suara partai politik. Dalam 
amandemen kelima ini penguatan sistem bikameral ini DPD 
akan menjalankan fungsi sama dengan DPR, terutama dalam hal 
membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang, yang 
sebelumnya hanya terbatas pada otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Pembangunan nasional akan terwujud 
jika memperbaiki peraturan dan kehidupan di daerah-daerah, 
karena daerah merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan 
tujuan bernegara dan pembangunan nasional secara komperhensif.

Dengan demikian, ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dapat 
dilihat perbedaan rumusan sebelum dan sesudah perubahan sebagai 
berikut:

Rumusan naskah asli: 

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
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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 membahas bersama 
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, 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.***)

Naskah perubahan :

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan 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 
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daerah; ***/*****) 

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut menyetujui 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 membahas bersama 
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 berwenang 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. ***/*****) 

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan 
dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya 
diatur dalam undang-undang.***)

(5) Tekait tentang kewenangan DPD ikut dalam mnyetujui 
Rancangan Undang Undang maka akan berimplikasi 
terhadap Pasal 20 yang kemudian dirubah dengan 
mesisipkan Ayat (2a)

Rumusan naskah asli:

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. *)
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(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 idak 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. **)

Naskah perubahan

(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. *)

(2a) Setiap rancangan undang-undang 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  dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 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. *)
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(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama tersebut idak 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. *)

3. Perubahan Ketentuan Mengenai Sistem Presidensial

Menurut Hassel dan Hofmanski sebagiaman dikutip oleh I 
Dewa Gede Atmadja bahwa tipe rechtstaat melindungi warga 
negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan 
prinsip demokrasi dimana ide dan kehendak rakyat. Sehingga, 
pasca reformasi Bangsa Indonesia menghendaki adanya penguatan 
sistem presidensial dengan menentukan masa jabatan presiden 
secara eksplisit dan jelas dalam Batng Tubuh UUD NRI Tahun 
1945.

Pengaturan terkait dengan masa jabatan presiden yang 
diatur dalam pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 secara normaatif 
memang sangat ideal. Akan tetapi, pada tataran praktek masih 
memiliki kelemahan. Adapun celah daripada pembatasan masa 
jabatan presiden yakni adalah adanya masa-masa yang kurang 
efektif, yakni seperti pada saat tahun pertama presiden dan wakil 
presiden terpilih pemerintahan masih dalam masa persiapan untuk 
melaksanakan rencana pembangunan lima tahun ke depan. Selain 
itu, pada tahun terakhir merupakan masa persiapan untuk kontestasi 
politik. Yang mana dimungkinkan presiden dan wakil presiden 
(sebagai petahana) fokus untuk mengikuti pemilihan umum untuk 
dapat menduduki jabatan presiden dan wakil presiden pada periode 
kedua, sehingga terdapat kesia-siaan waktu. Selain mengguncang 
stabilitas politik, pengaturan yang demikian juga menghabiskan 
APBN yang cukup besar.

Oleh sebab itu, untuk menghindari instabilitas politik, 
menghemat anggaran, serta efektivitas pemerintahan maka 
diperlukan perpanjangan masa jabatan dengan batasan satu 
kali periode. Hal ini dinilai cukup untuk menata pembangunan, 
dengan masa persiapan yang cukup matang serta tidak adanya 
kemungkinan absolutisme yang dilakukan oleh petahana. Maka, 
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pengaturan tentang masa jabatan presiden ini dilakukan dengan 
mengubah pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Naskah Asli:

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.*)

Naskah Perubahan

Pasal 7 

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan satu periode 
selama delapan tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama. */*****)

Dalam rangka menguatkan sistem presidensial yang efektif, 
selain dilakukan dengan pembatasan masa jabatan, penting pula 
untuk mengefektifkan peran presiden dengan penguatan hak 
prerogatif secara konstitusional. Yang dalam hal ini sejalan dengan 
adanya pembatasan masa jabatan Presiden menjadi satu periode 
maka relevan jika wewenang presiden dikuatkan, sebab pasca 
amandeen keempat UUD NRI Tahun 1945, telah terjadi pergeseran 
dari executive heavy menjadi Legislative Heavy. Sehingga untuk 
melakukan purifikasi sistem presidensial maka konstruksi hak 
prerogatif presiden akan lebih baik jika diatur dengan undang-
undang dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang 
disisi lain juga merupakan representasi politis. Selain itu juga 
mengingat bahwa Duta Besar merupakan representasi Presiden Di 
Negara lain. Oleh karena itu, pengaturan tentang hak beberapa hak 
prerogatif Presiden dikuatkadengan mengubah beberapa ketentuan, 
yakni dalam Pasal 13 sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden harus memperhatikan 
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pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul yang diatur dengan 
undang-undang.*****)

(2) Dihapus.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain yang diatur 
dengan undang-undang.*****)

4. Perubahan Ketentuan Mengenai Kekuasaan Kehakiman

Saat ini, realita membuktikan bahwa konstitusi Indonesia 
atau yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) masih 
jauh dari ruh konstitusionalisme, meskipun dalam perjalanannya 
telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Bahkan yang 
sangat disayangkan adalah dalam praktik ketatanegaraan selama 
berlakunya UUD NRI Tahun 1945 justru membawa negara 
Indonesia ke dalam otoritarianisme politik dan pengabaian 
terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini tentunya tidak 
mengecualikan insitusi kekuasaan kehakiman.

Jimly Asshiddiqie menegaskan “pada intinya prinsip-prinsip 
pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk 
membatasi kekuasaan negara itu dari kemungkinan menjadi 
sumber penindasan dan tindakan yang sewenang-wenang pada 
penguasa” (Jimly Asshiddiqie, 1997) Pengaturan dan pembatasan 
kekuasaan itu menurut Jimly yang menjadi ciri konstitusionalisme 
dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan 
kesewenangwenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan 
diminimalkan. Berkaitan dengan pembagian kekuasaan, Jimly 
juga membedakan antara pemisahan kekuasaan secara horizontal 
dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi 
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yang tercermin dalam  lembaga-lembaga negara yang sederajat dan 
saling mengimbangi (cheks and balences). Sedangkan pembagian 
kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan 
itu dibedakan  secara vertikal ke bawah kepada lembaga lembaga 
tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Pengujian norma aturan hukum sebagai kekuasaan kehakiman 
diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Konsistensi 
pelaksanaan juga merupakan persoalan penting mencapai keadilan 
norma (berjenjang). Sengketa norma sepertinya tidak bermasalah 
dalam praktik peradilan, baik pada lembaga MK maupun MA. Akan 
tetapi akan berbeda halnya jika norma hukum yang diberikan oleh 
putusan pengadilan bertolak belakang dari garis vertikal hirarki 
aturan hukum. Oleh karena itu, gagasan untuk menempatkan pranata 
uji aturan hukum atau peraturan perundanga-undangan dalam satu 
lembaga (atap) yakni oleh MK untuk menjaga harmonisasi hukum 
dan menciptakan konsistensi konstitusionalitas dalam setiap 
peraturan perundang-undangan patut dipertimbangkan,  sehingga 
dengan menyatukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar dan kewenangan Menguji Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di 
bawah MK nantinya diharapkan dapat menciptakan tertib hukum 
dengan judcial review dalam satu atap.

Selain itu, MK yang mempunyai wewenang untuk 
menyelesaikan sengketa dan hasil pemilihan umum baik pemilihan 
umum di tingkat kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada 
dan juga Pemilihan umum yang meliputi pemilihan umum di 
tingkat legislatif (DPR dadan DPD) eksekutif Presiden dianggap 
sebagai domain MA. Pandangan ini berkembang lebih lanjut 
dengan pemikiran bahwa MK merupakan Court of Law dan MA 
sebagai Court of Justice. 

Memindahkan kewenangan memutus perselisihan hasil 
pemilihan umum kepada lembaga yudikatif lain, yakni MA adalah 
pilihan yang sangat ideal dan strategis dalam penataan kewenangan 
kekuasaan kehakiman. Dari beberapa landasan sosiologis dan 
berbagai perbandingan hukum tata negara yang telah ditelaah maka 
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adanya pertimbangan pembentukan pengadilan khusus pemilu 
kedepannya. Lembaga pengadilan khusus Pemilu kedepannya 
dapat dijadikan lembaga yang berada di bawah  kekuasaan 
kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum. Mengingat penyelenggaraan pemilu bukan hanya 
mengenai pasca pemilu itu dilakukan, akan tetapi segala keputusan 
yang berkaitan dengan Pemilu dapat diproses kedalam lembaga 
peradilan khusus pemilu.

Rumusan naskah asli : 

PASAL 24A

(1) 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. ***)

(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. ***)

Rumusan naskah perubahan : 

Pasal 24A 

(1)  Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 
kasasi,  memutus  perselisihan  hasil pemilihan umum, dan   
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mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang. ***/*****) 

(2)  Hakim  agung  harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  
yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman 
dibidang 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. ***)

MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemberlakuan sistem satu atap pada kekuasaan kehakiman di 
Indonesia memiliki dampak tersendiri, yaitu salah satunya adalah 
lahirnya MK yang berpengaruh besar terhadap kewenangan judicial 
review atau pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
MK saat itu merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman 
yang memiliki tugas melakukan Judicial Review, peninjauan dan 
atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau 
eksekutif. Sebelumnya, kewenangan judicial review hanya diberikan 
kepada MA sebagai satu-satunya lembaga dalam kekuasaan yudikatif 
saat itu.

Pada perkembangannya setelah adanya MK, kewenangan yang 
dimiliki  MA mengenai judicial review masih tetap ada. Akan tetapi, 
adanya pemisahan antara kewenangan judicial review yang dimiliki 
keduanya. MA hanya memiliki kewenangan judicial review peraturan 
perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-
Undang, sedangkan MK memiliki kewenangan judicial review 
Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-
Undang Dasar.
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Sekilas terlihat bahwa dengan adanya pembagian kekuasaan 
judicial review dari dua lembaga yakni MK dan MA tidak memberikan 
dampak hukum apa-apa justru dapat mencegah adanya penumpukan 
perkara yang tentu saja berdampak pada kekosongan hukum.  Meski 
sudah lama masalah penyatuatapan mengenai judicial review di 
sarankan untuk di tangani oleh MK, akan tetapi saran tersebut di 
anggap angin lalu dan tidak adanya kejelasan mengenai masalah 
penyatuatapan tersebut. Adapun dasar ide dari dibentuknya judicial 
review yaitu mengenai cara pembentukan dari peraturan perundang-
undang agar tetap sejalan dengan norma hukum yang berlaku di 
Indonesia yakni dengan tidak bertentangan dengan aturan yang 
diatasnya yaitu groundnorm. Dibentuknya lembaga MK yakni dalam 
rangka penyempurnaan sistem kewenangan judicial review.

Keinginan untuk melahirkan sistem konstitusionalisme, mendorong 
perubahan terhadap konstitusi. Perubahan atau amandemen konstitusi 
membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan terutama 
pasca reformasi. Salah satu perubahan tersebut yakni diaturnya 
lembaga MK, disamping  Mahkamah Agung (MA). Eksistensi  
MK  diatur  dalam  BAB IX  Pasal  24  ayat  (2) UUD  1945 yang 
menyatakan  bahwa  Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah 
MA  dan badan peradilan  dibawahnya  dalam lingkungan  peradilan 
umum, lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer, 
lingkungan peradilan  tata  usaha negara dan oleh  sebuah  MK. 
Berdasarkan ketentuan tersebut  baik  MA  maupun  MK berkedudukan  
yang  setara,  yakni sebagai  pelaku  kekuasaan kehakiman  dalam  
tugas  dan wewenang  masing-masing.

Pengubahan BAB kekuasaan kehakiman merupakan hal yang 
sangat diperlukan demi meneggakkan rule of law di Indonesia, 
purifikasi kewenangan MA dan MK sebagai dua lembaga yang 
menjalankan kekuasaan kehakiman merupakan sebuah langkah ideal 
yang dapat diambil dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang 
ideal. Penataan kekuasaan kehakiman perlu untuk dapat membedakan 
antara konsep pengujian UU terhadap UUD yang merupakan 
kewenangan MK, dengan konsep pengujian peraturan perundang-
undangan dibawah UU terhadap UU yang merupakan kewenangan 
MA. Dengan adanya pembedaan itu, dapat dibedakan bahwa MK 
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adalah pengawal UUD (the guardian of the constitution), sedangkan 
MA adalah pengawal UU (the guardian of the law).

Rumusan naskah asli : 

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***) 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota 
hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang 
diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, 
tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang 
oleh Presiden. ***) 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan 
oleh hakim konstitusi.  ***) 

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepri- badian 
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. ***) 
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Rumusan naskah perubahan:  

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji peraturan perundang-undangan, memutus sengketa 
kewenangan lembag negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang- Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai 
politik. ***/*****) 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota 
hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 
***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan 
oleh hakim konstitusi.  ***) 

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepri- badian 
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. ***)

Secara ideal melalui kewenangan judicial review yang 
dimilikinya, MK merupakan lembaga negara yang mengawal 
politik hukum nasional agar tidak lagi terdapat ketentuan 
hukumyang keluar dari koridor konstitusi. Dengan demikian 
upaya memperkuat nation building melalui penegakkan konstitusi 
dapat dilakukan oleh lembaga yudisial dalam hal ini adalah MK. 
MK dengan segenap kewenangannya menjadi ikhwal penting 
bagi ikhtiar mewujudkan konstitusionalitas Indonesia, sehingga 
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patut dan tidaklah berlebihan jika MK disebut sebagai pengawal 
konstitusi (the guardian of constitution). 

Karena itu, MK biasa disebut sebagai guardian of the 
constitution. Dalam melakukan fungsi peradilan dalam bidang 
kewenangannya, MK melakukan penafsiran terhadap UUD 
sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan 
tertinggi untuk menafsirkan konstitusi (the sole Interpreter of the 
Constitution).

Gagasan  penyatuatapan pengujian peraturan perundang-
undang  dalam jangka panjang  dapat  diupayakan berkesinambungan  
(including of law and justice). Kehadiran MK dengan tugas 
pokok dan fungsinya  adalah  dalam rangka memperkuat prinsip  
negara hukum,  demokrasi  dan perlindungan hak asasi manusia. 
Kehadiran MK juga  dapat  dipandang sebagai bagian dari  usaha 
pembaharuan  sistem  hukum dengan  mengokohkan fundamennya  
pada  konstitusi. Dengan  demikan,  tidak  ada lagi Undang-Undang 
yang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam suatu negara hukum yang mengedepankan prinsip 
demokrasi haruslah memenuhi unsur yang relavan untuk di 
terapkan dalam suatu pengujian peraturan perundang-undangan 
yakni the supremacy of law atau supremasi hukum. Pada prinsipnya 
bahwa hukum harus berada di tempat yang tertinggi dalam tatanan 
suatu negara yang mana hukum tersebut harus dapat memberikan 
jaminan kepastian dan keadilan. Oleh karena itu, sangat tidak 
mungkin bilamana kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan dipisah antara MK dan MA.

Dengan demikian, sudah seharusnya lembaga peradilan yang 
diberikan wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan 
atau judicial review cukup satu lembaga peradilan yang menangani 
perkara judicial review yakni MK dengan tolak ukur pengujiannya 
adalah peraturan perundang-undang yang kedudukannya satu 
tingkat lebih tinggi dari objek yang diuji sampai dengan peraturan 
perundang-undangan yang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 
1945.  
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Selain itu, kewenangan MK sebagai pemutus perselisihan hasil 
pemilihan umum dianggap tidak proporsional untuk menjadi domain 
MK, wewenang MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu 
memunculkan pertanyaan, apakah MK hanya memperhatikan 
masalah hasil tanpa memperhatikan persoalan lain yang mewarnai 
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara? Jika melihat 
dari banyaknya perkara yang masuk ke MK dan sempitnya jadwal 
konstitusional, sepertinya MK akan hanya berperan sebagai mesin 
hitung atau kalkulator dalam artian bahwa jika ditemukan terjadi 
pelanggaran maka MK akan hanya memerintahkan penghitungan 
ulang. Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 
umum dan pembubaran partai bukanlah menjadi concern MK 
yang domainnya menjaga konstitusi (the guardian of constitution) 
dan seyogianya domain MK yang menyelesaikan persoalan yang 
berkaitan dengan permasalahan yang penyelesaiannya harus 
melibatkan konstitusi, jika tidak maka purifikasi yang dalam 
penataan kekuasaan kehakiman tidak akan menghasilkan design 
lembaga kehakiman yang ideal, sehingga pengalihan kewenangan 
yang bukan domain MK kepada MA merupakan hal yang layak 
untuk diperhitungkan sebagai langkah progresif dalam menata 
kekuasaan kehakiman.

5. Perubahan Ketentuan Mengenai Komisi Negara

Saat ini, realita membuktikan bahwa konstitusi Indonesia 
atau yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) masih 
jauh dari ruh konstitusionalisme, meskipun dalam perjalanannya 
telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Bahkan yang 
sangat disayangkan adalah dalam praktik ketatanegaraan selama 
berlakunya UUD NRI Tahun 1945 justru membawa negara 
Indonesia ke dalam otoritarianisme politik dan pengabaian 
terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini tentunya tidak 
mengecualikan insitusi kekuasaan kehakiman.

Komisi-komisi independen negara ini identik dengan semangat 
reformasi atau ‘re-demokratik’ sehingga ada kencenderungan 
negara-negara di dunia untuk membentuk komisi negara untuk 
mewujudkan kehidupan yang demokratis. Tak terkecuali pun 
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negara Indonesia, pasca jatuhnya rezim Presiden Soeharto 
yang otoritarianisme muncul keinginan untuk menghidupkan 
pemerintahan yang demokratis. Semangat reformasi atau 
perubahan tersebut dituangkan dalam perubahan UUD NRI Tahun 
1945 yang di amandemen, bagi masyarakat Indonesia kelahiran 
komisi negara ini sebagai upaya tercapainya pelayanan publik 
yang optimal, mencegah praktik-praktik korupsi di pemerintahan, 
sebagai langkah penyesuaian perkembangan ketatanegaraan dan 
tuntutan masyarakat, mewujudkan Good Governance yakni tata 
kelola pemerintahan yang baik.

Pada perjalananya keberadaan komisi-komisi ini mendapat 
banyak resistensi, contohnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang menerima berbagai bentuk usaha resistensi terhadap 
kewenangan KPK dapat kita lihat dalam pengajuan Judicial Review 
UU KPK, Revisi UU KPK, Hak Angket DPR untuk KPK, hingga 
kriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK. Ada juga Komisi Yudisial 
(KY) yang mengalami pengurangan kewenangan karena putusan di 
MK atas uji materi yang diajukan oleh hakim-hakim MA. Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) yang selalu berselisih dengan Bawaslu 
disaat Pemilu dan Komnas HAM yang hasil penyelidikan kasus-
kasus HAM beratnya masih tertahan dan belum bisa diselesaikan 
hingga saat ini.

Pasal yang mengatur komisi negara di dalam UUD NRI Tahun 
1945 masih multitafsir inilah yang membuat lemahnya kewenangan 
komisi negara, bisa kita lihat dalam pengaturan mengenai Komisi 
Yudisial dan Komnas HAM. Perbedaan penafsiran dan pemahaman 
membuat komisi-komisi ini bertengkar dengan lembaga negara 
lainnya dan membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak 
efektif.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 memang tidak pernah menyebut 
Komisi Pemilihan Umum secara eksplisit atau pemberian nama 
secara tegas karena penyebutan komisi pemilihan umum di dalam 
UUD NRI Tahun 1945 menggunakan huruf kecil, sehingga dapat 
dikatakan KPU adalah lembaga yang penamaannya diberikan 
oleh undang-undang. Implikasi dari penamaan tersebut adalah 
penafsiran bahwa penyelenggara pemilu bukan hanya KPU tetapi 
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juga lembaga lainnya seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) 
dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), mereka 
menjadi satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu dan sama-
sama didasarkan kepada Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 
Pada praktiknya ketiga lembaga ini memiliki fungsi, tugas dan 
kewenangan masing-masing tetapi dalam prakteknya sering sekali 
mengalami overlapping atau tumpang tindih. Ketiga hubungan 
antara lembaga-lembaga ini mengalami ketegangan tentu akan 
mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga tersebut. Untuk itu perlu 
adanya amandemen untuk mengatur atau memperjelas kedudukan 
ketiga lembaga tersebut terutama KPU.

Selain KPU, KY juga mengalami hal yang sama akibat 
bunyi pasal yang mengatur KY masih multitafsir. Dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 mepersempit 
definisi mengenai hakim di dalam UUD NRI Tahun 1945, 
dimana hakim yang menjadi objek pengawas Komisi Yudisial 
hanyalah hakim pada peradilan di bawah MA dan hakim agung. 
Hakim kontitusi tidak termasuk dalam ranah pengawasan Komisi 
Yudisial. Kemudian dalam putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015, 
KY yang mana tidak dapat dilibatkan lagi dalam proses rekruitmen 
hakim tingkat pertama pada tiga lingkup badan peradilan tersebut. 
Kewenangan Komisi Yudisial dalam rekruitmen hakim hanya 
terbatas pada rekruitmen Hakim Agung. Hal ini sangat berdampak 
buruk bagi sistem pengawasan KY yang semakin lemah dan tidak 
efektif. Sehingga, diperlukan amandemen untuk memperjelas 
pengertian mengenai hakim di dalam Konstitusi.

Selain KY dan KPU, masalah lainnya adalah kejelasan 
mengenai kedudukan komisi-komisi negara lainnya. Komisi 
negara masih dianggap berekedudukan dibawah lembaga tinggi 
negara atau dianggap sebagai lembaga negara tambahan sehingga 
sering sekali kewenangannya direduksi oleh lembaga-lembaga 
tinggi negara. Oleh karena itu, adanya tambahan pengaturan 
tentang komisi-komisi negara ini akan menjadi jelas kedudukan 
dan kewenangannya dalam ketatanegaraan. Komisi negara 
yang terdapat dalam kontitusi juga akan menjadi konstitusional 
artinya lembaga ini menjadi permanen dan memiliki kedudukan 
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yang tinggi, hal ini membawa perubahan positif yang mana, 
komisi-komisi negara ini nantinya tidak bisa lagi mengalami 
kewenangan yang di reduksi oleh proses politik hukum badan 
legislasi sehingga keberlangsungan hidup komisi negara tersebut 
lebih terjamin. Kedudukan komisi negara tersebut akan sederajat 
atau sejajar dengan lembaga tinggi negara sekaligus menerapkan 
check and balances dan tidak lagi bersifat hirarkis. KY, KPU, KPK 
dan Komnas HAM terintegerasi dalam satu kotak khusus, yang 
dalamnya termuat semua varian dari komisi negara independent 
yang memiliki contitusional importance karena berperan penting 
dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (democratische 
rechsstaat).

Oleh karena itu, untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan 
komisi negara perlu dilakukan amandemen Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah dilakukannya 
mandemen kelima Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 secara legal konstitusional peraturan tinggi negara 
Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 mengintruksikan kepada 
peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih rendah untuk tidak 
bertetentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga 
kepentingan negara dan rakyat dapat terjamin.

Berikut perubahan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dilihat 
dari perbedaan rumusan sebelum dan setelah perubahannya, 
sebagai berikut :

Naskah asli :

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 
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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.*** )

Naskah Perubahan :

Pasal 22E

(1)  Mahkamah Agung berwenang  mengadili pada tingkat 
kasasi,   memutus  perselisihan   hasil   pemilihan   umum,   
dan   mempunyai  wewenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang. ***/*****)

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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Naskah asli :

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 Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** ) 

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang-undang.*** )

 

      Naskah Perubahan :

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung.***/*****)

(1a) Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan keluhuran dan perilaku semua hakim 
di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *****)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela.*** ) 

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** ) 

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang-undang.*** )
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Naskah asli :

Belum ada pengaturan terkait komisi negara.

Naskah Perubahan :

BAB IXB *****)

KOMISI NEGARA

Pasal 25B*****)

(1) Presiden berwenang membentuk komisi negara yang bersifat 
bebas, tetap dan mandiri.*****)

(2) Ketentuan kebih lanjut mengenai komisi negara diatur dengan 
undang-undang.*****)

Dari perubahan tersebut dapat diketahui arah pengaturan, 
jangkauan dan ruang lingkup perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, perubahan terhadap 
Pasal 22E mengenai KPU yang mana penggunaan huruf kecil diganti 
dengan huruf besar pada penamaan Komisi Pemilihan Umum, dimana 
KPU yang dimaksud bukan hanya melakukan penyelenggaraan 
pemilu saja tetapi juga pengawasan pemilu serta kode etik pemilu, 
dengan kata lain KPU memiliki tiga kamar sekaligus. Kedua, 
perubahan pada kewenangan Komisi Yudisial pada Pasal 24B yang 
mana perlu diperjelas ruang lingkup hakim yang akan diawasi oleh 
KY, mengingat pada amandemen sebelumnya UUD NRI Tahun 1945 
belum memberikan penafsiran terhadap kata “hakim”. 

Ketiga, perubahan yang berupa penambahan BAB IXB Pasal 
25B sebagai dasar hukum pembentukan sebuah komisi negara di 
Indonesia. Terkait hasil rekomendasi komisi negara juga menjadi 
sangat penting untuk dilaksanakan oleh lembaga atau instansi 
penerima rekomendasi agar kedepannya tidak terjadi lagi penolakan 
atau terhambatnya kinerja komisi negara. Selanjutnya, mengenai 
Pimpinan komisi negara pemilihannya menggunakan sistem Check 
and Balances dengan memperhatikan usulan panitia seleksi dari 
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komisi terkait sehingga menghindari terjadinya pemilihan yang 
penuh dengan unsur politis atau kepentingan golongan tertentu. 
Ketentuan lebih rigid akan diatur di dalam undang-undang khusus 
komisi negara terkait.
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BAB VI 
PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi 
atau aturan dasar bagi Negara Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 
mengalami amandemen sebanyak empat kali akibat perubahan 
dinamika politik dan berbagai permasalahan ketatanegaraan. 
Kurang lebih sudah 18 tahun sejak amandemen yang keempat, 
negara ini menghadapi berbagai macam persoalan ketatanegaraan 
yang tentunya harus mampu dijawab dengan amandemen kelima 
pada UUD NRI Tahun 1945. Berikut kesimpulan dari masing-
masing substansi yang akan di amandemen :

1. Kesimpulan Mengenai Perubahan Majelis Permusywaratan 
Rakyat (Garis Besar Haluan Negara)

Ketiadaan GBHN menyebabkan inkonsitensi pembangunan 
dan disparitas mutu pembangunan daerah karena kurang 
terkoordinir dengan pemerintah pusat. Namun, karena 
kontruksi berpikir secara universal menganggap bahwa 
adanya pemilihan Presiden yang langsung dari rakyat maka 
tidak tepat jika ada sebuah haluan negara yang dibuat oleh 
lembaga negara lain maka GBHN dihapus. Padahal MPR 
adalah lembaga yang istimewa dengan wewenangnya yang 
dapat mengamandemen undang-undang dasar di era supremasi 
konstitusi. Oleh karena itu, melalui rancangan amandemen 
ini kami mengusulkan penguatan wewenang MPR dengan 
pengaturan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN, hal 
ini tidak akan berimplikasi pada sistem presidensiil karena 
Presiden tetap bertanggungjawab kepada konstitusi dan rakyat, 
justru kehadiran GBHN akan memudahkan penyelenggaraan 
pembangunan nasional.
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2. Kesimpulan Mengenai Perubahan Dewan Perwakilan 
Daerah

Indonesia merupakan negara kesatuan penganut sistem 
parlemen bikameral. yang bisa kita lihat dari keberadaan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 
Namun, sistem bikameral di Indonesia masih belum kuat dan 
cenderung sangat lemah. Sistem parlemen di Indonesia masih 
dikuasai satu kamar saja atau Dewan Perwakilan Rakyat masih 
mendominasi dalam berbagai fungsi maka cenderung soft 
bicameral. Dewan Perwakilan Daerah hanya, mendapatkan 
hak untuk ikut dalam pembahasan pada tingkat I oleh komisi 
atau panitia khusus DPR. Oleh karena itu, penguatan Dewan 
Perwakilan Daerah harus nyata dilakukan dengan memperkuat 
kewenangannya. DPD dapat ikut membahas dan memberi 
pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas 
RUU pada tingkat II, dan memiliki hak memberi persetujuan 
terhadap RUU yang bersangkutan. Dengan demikian, DPD 
sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah dapat 
menyeimbangkan parlemen yang juga terdiri atas DPR yang 
merupakan representasi rakyat secara nasional namun juga 
mewakili suara partai politik.

3. Kesimpulan Mengenai Perubahan Sistem Presidensial

Pengaturan terkait dengan masa jabatan presiden yang diatur 
dalam pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat 
secara normaatif memang sangat ideal. Akan tetapi, pada tataran 
praktek masih memiliki kelemahan karena ada celah masa-masa 
yang kurang efektif seperti tahun pertama presiden terpilih dan 
tahun terakhir masa persiapan kontestasi politik. Oleh sebab itu, 
untuk menghindari instabilitas politik, menghemat anggaran, 
serta efektivitas pemerintahan maka diperlukan perpanjangan 
masa jabatan dengan batasan satu kali periode. Tak hanya 
masalah masa jabatan, untuk memperkuat sistem persidensial 
maka diperlukan penguatan hak prerogatif yakni pengangatan 
Duta Besar. Hak prerogatif Presiden lebih baik diatur dalam 
undang-undang dibandingkan dengan pertimbangan DPR.
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4. Kesimpulan Mengenai Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Pengujian norma aturan hukum sebagai kekuasaan kehakiman 
diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. 
Konsistensi pelaksanaan juga merupakan persoalan penting 
mencapai keadilan norma (berjenjang). Oleh karena itu, perlu 
untuk menempatkan pranata uji aturan hukum atau peraturan 
perundanga-undangan dalam satu lembaga (atap) yakni oleh 
Mahkamah Konstitusi untuk menjaga harmonisasi hukum 
dan menciptakan konsistensi konstitusionalitas dalam setiap 
peraturan perundang-undangan. Tak hanya, uji aturan hukum, 
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum akan lebih 
ideal menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Dengan 
demikian, purifikasi kewenangan MA dan MK sebagai dua 
lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman merupakan 
sebuah langkah ideal yang dapat diambil dalam mewujudkan 
kekuasaan kehakiman yang ideal.

5. Kesimpulan Mengenai Perubahan Komisi Negara

Pembentukan komisi negara merupakan upaya tercapainya 
pelayanan publik yang optimal, mencegah praktik-praktik 
korupsi di pemerintahan, sebagai langkah penyesuaian 
perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat, 
mewujudkan Good Governance yakni tata kelola pemerintahan 
yang baik. Namun, kehadiran komisi-komisi ini menyebabkan 
tumpang tindih kewenangan karena  belum ada legal spirit yang 
mampu menata keberadaan komisi negara ini di dalam sistem 
ketatanegaraan. Oleh karena itu, dalam amandemen kelima 
diperlukan pengaturan dasar terkait komisi negara, dengan ini 
komisi negara akan diakui keberadaanya secara konstitusional.

B. Saran

Melalui Naskah Akademik, kami berharap dapat memberikan 
kontribusi pemikiran terhadap pemerintah dan masyarakat 
mengenai perubahan yang krusial dan dapat dijadikan rujukan 
perubahan amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945.
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1. Saran Mengenai Perubahan Majelis Permusywaratan 
Rakyat (Garis Besar Haluan Negara)

Dengan kehadiran haluan negara dengan model GBHN dan 
penguatan wewenang MPR akan memudahkan koordinasi 
dan harmonisasi pembangunan antara pemerintahan pusat dan 
daerah, serta mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia 
sebagaimana dalam alinea keempat pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Saran Mengenai Perubahan Dewan Perwakilan Daerah

Diperlukannya penguatan sistem bicameral yakni melalui 
penguatan wewenang DPD dalam membahas rancangan 
undang-undang mengenai 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  bersama 
dengan DPR sekaligus menyetujui rancangan undang-undang 
tersebut  bersama-sama DPR dan Presiden.

3. Saran Mengenai Perubahan Sistem Presidensial

Masa jabatan Presiden perlu dilakukan perpanjangan dengan 
batasan satu kali periode dan perlunya penguatan hak prerogative 
Presiden dalam rangka memperkuat sistem presidensial.

4. Saran Mengenai Perubahan Kekuasaan Kehakiman

Diperlukannya purifikasi kewenangan Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga yang menjalankan 
kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung sebagai 
lembaga Court of Justice dan Mahkamah Kosntistusi sebagai 
lembaga Court of Law sehingga uji materi akan disatuatapkan 
di Mahkamah Konstitusi sedangkan perselisihan hasil pemilu 
akan diselesaikan di Mahkamah Agung.

5. Saran Mengenai Perubahan Komisi Negara

Pengaturan mengenai komisi negara independen perlu diatur 
secara tegas agar memperjelas kedudukan serta kewenangan 
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komisi-komisi negara untuk menghindari konflik diantara 
lembaga negara lainnya sehingga diperlukan pengakuan 
konstitusional tentang keberadaan komisi-komisi negara ini 
dan juga peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur 
tentang komisi negara independen.
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UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945

PEMBUKAAN 
(P r e a m b u l e)

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 berdasar kepada Ketuhanan Yang 
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia 
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



250

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

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 PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan 

umum dan dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang.****) 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun 

di ibukota negara. 
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*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
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*****) : Perubahan Kelima 
 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

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 PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan 

umum dan dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang.****) 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun 

di ibukota negara. 

 



252

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
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*****) : Perubahan Kelima 
 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

(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. ***) 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

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. ***/****) 

Pasal 3A*****)

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menyusun dan menetapkan 

Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Sidang Umum. *****) 

(2) Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan prinsip-prinsip yang berisikan 

pokok-pokok penyelenggaraan Negara. *****) 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara diatur 

dengan undang-undang.*****) 

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 

Undang-Undang Dasar. 
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(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. ***) 
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Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya 

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat nahwa 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 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 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

(3) Pasangan calon Presiden yang 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 sebagai 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 satu periode selama delapan 

tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. */*****) 

Pasal 7A

       Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik 

apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 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. ***) 
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Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya 

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat nahwa 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 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 
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Presiden. ***) 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, 

pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 

tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan 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 suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 

umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****) 

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

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

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: 

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-
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Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan 

usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. ***) 

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk 

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh 

hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***) 

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari 

jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan 

menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. ***) 

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, selambat-lambatnya dalam 

waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan rakyat menyelenggarakan 

sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh 
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Presiden. ***) 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, 

pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 

tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan 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 suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 

umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****) 

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

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

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: 

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-
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Pasal 12

     Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul yang diatur dengan undang-undang. 

*****) 

(2) Dihapus. *****) 

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain yang diatur dengan undang-

undang. */*****) 

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. *) 
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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 Permusyawaratan 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 

Permusyawaratan 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. ***) 
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Pasal 12

     Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul yang diatur dengan undang-undang. 

*****) 

(2) Dihapus. *****) 

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain yang diatur dengan undang-

undang. */*****) 

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. *) 
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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 anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. **) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 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 melaksana-kan otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang. **) 
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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

KEMENTERIAN 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 diatur dalam 

undang-undang. ***) 
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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 anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. **) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 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 melaksana-kan otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang. **) 
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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. *) 

(2a) Setiap rancangan undang-undang 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  dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 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 Daerah masa itu. *) 

(4) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Daerah masa itu. *) 

(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. **) 
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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 ke- khususan 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 satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **) 

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

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

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam undang-undang.**) 

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. *) 

(2a) Setiap rancangan undang-undang 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  dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 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 Daerah masa itu. *) 

(4) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Daerah masa itu. *) 

(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. **) 
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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

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 sedikitnya sekali dalam setahun.***) 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-

undang. ***) 

 

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan 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 
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(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, 

setiap anggota 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. **) 

 

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 
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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

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 sedikitnya sekali dalam setahun.***) 

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-

undang. ***) 

 

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan 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 
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(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.*** ) 

 

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang 

dandilaksanakan 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. ***) 
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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 membahas bersama 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 berwenang 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. 

***/*****) 

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang 

syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***) 

  

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. ***) 
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(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.*** ) 

 

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang 

dandilaksanakan 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. ***) 
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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. ***) 

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

***) 
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Pasal 23A

        Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negaradiatur 

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. ****) 

BAB VIIIA***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
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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. ***) 

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

***) 
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hakim agung.***/*****) 

(1a) Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan keluhuran dan perilaku semua hakim di Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. *****) 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di 

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** 

) 

(3) Anggota 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, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar dan memutus pembubaran partai politik. ***/***** ) 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** ) 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi 

yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang 

oleh Presiden. ***) 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, ling- 

kungan 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, memutus 

perselisihan hasil pemilu, 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 Mahkamah Agung serta 

badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 
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hakim agung.***/*****) 

(1a) Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan keluhuran dan perilaku semua hakim di Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. *****) 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di 

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** 

) 

(3) Anggota 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, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar dan memutus pembubaran partai politik. ***/***** ) 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** ) 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi 

yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang 

oleh Presiden. ***) 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 
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BAB IXB *****)

KOMISI NEGARA

Pasal 25B*****)

(1) Presiden berwenang membentuk komisi negara yang bersifat bebas, tetap dan 

mandiri.*****) 

(2) Ketentuan kebih lanjut mengenai komisi negara diatur dengan undang-

undang.*****) 

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. 
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konstitusi.***) 

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas 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 diberhentikan sebagai hakim ditetapkan 

dengan undang-undang. 

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.** ) 
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BAB IXB *****)

KOMISI NEGARA

Pasal 25B*****)

(1) Presiden berwenang membentuk komisi negara yang bersifat bebas, tetap dan 

mandiri.*****) 

(2) Ketentuan kebih lanjut mengenai komisi negara diatur dengan undang-

undang.*****) 

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. 
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Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui peme- nuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. ** 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 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. **) 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **) 

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan peng- ajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali. **) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **) 
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(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan peng- hidupan 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 undang-undang. 

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. **) 
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Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui peme- nuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. ** 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 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. **) 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **) 

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan peng- ajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali. **) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **) 
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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 sewenang-wenang 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 dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun. **) 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat diskriminatif itu. **) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. **) 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. **) 
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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 yang 

merendahkan derajat martabat manusia 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 
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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 sewenang-wenang 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 dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun. **) 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 

bersifat diskriminatif itu. **) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. **) 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. **) 
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(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 kewe- nangan 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. **) 

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 
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Pasal 28J

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

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) 

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

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis.**) 

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu. 

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan 

dan keamanan negara. **) 
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(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 kewe- nangan 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. **) 

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 
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hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, 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. ****) 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang. ****) 
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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 anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi ke- butuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. ****) 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia. ****) 

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 kekayaan budaya 

nasional. ****) 

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 yang menguasai hajat 
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hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, 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. ****) 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang. ****) 
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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. ****) 

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 

tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah 

beserta alasan- nya. ****) 

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 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. ****) 

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

     Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****) 
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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 semboyanBhinneka 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. **) 

 



283

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

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. ****) 

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 

tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah 

beserta alasan- nya. ****) 

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 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. ****) 

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

     Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****) 
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*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

 
 
*) : Perubahan Pertama 
**) : Perubahan Kedua 
***) : Perubahan Ketiga 
****) : Perubahan Keempat 
*****) : Perubahan Kelima 
 

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.****) 

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.****) 
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