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penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 
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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.  

 



vi
 

 

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah 

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

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

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

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

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

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

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

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

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

hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

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

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

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

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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ABSTRAK

Penulisan dan pembahasan naskah akademik ini bertujuan untuk 
memenuhi gagasan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 
dalam rangka tuntutan penyesuaian konstitusi dengan dinamika dan 
kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam rancangan amandemen 
kelima Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ini terdapat beberapa hal 
yang dikaji ulang dan pembahasan lebih lanjut mengenai pancasila dan 
pembukaan UUD NRI Tahun 1945, negara kesejahteraan, pembangunan 
negara kesejahteraan, dewan perwakilan daerah, peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang (perppu), dan demokrasi ekonomi yang sejalan 
dengan pembangunan.

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yang 
menekankan aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ 
komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, 
formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang 
digunakan adalah bahasa hukum. Tipe penelitian adalah tipe penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan 
sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penulisan ini juga 
menggunakan data sekunder dan data tersier sebagai bahan pustaka.

Hasil penulisan dan pembahasan yang ada menunjukan bahwa 
dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 
melalui amandemen ke-5, berdampak bagi kepentingan kesejahteraan 
masyarakat yang terarah dengan pembangunan yang ada. Dalam hal ini 
konstitusi menjamin dan memastikan seluruh masyarakat turut serta dalam 
membangun dan memajukan kesejahteraan bangsa.

Kata kunci: kesejahteraan, otonomi daerah, ekonomi kerakyatan, legal 
technology, Perppu.
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ABSTRACT 

The construction of this academic paper aims to fulfill the ideas of 
the fifth amendment of the Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 as the 
Constitution of Indonesia, in the context of demanding for an adjustment 
with the dynamics and needs of the Indonesian people today. In this academic 
paper, the fifth amendment of the Indonesian Constitution contains several 
things which are reviewed and discussed further regarding Pancasila, the 
opening of the Constitution, the welfare state, welfare state development, 
regional councils, government regulations, lawmaking procedure, and 
economic democracy that goes hand in hand with development.

This academic paper is written by using a normative research 
method, which emphasizes aspects such as theory, philosophy, comparison, 
structure/composition, consistency, general explanation, and explanation 
on each article, formality and binding strength of law as well the language 
used is the language of the law. This type of research is a descriptive 
research type that name in detail, and systematically about that object. In 
this paper also uses secondary data and tertiary data as library material.

The results of the writing and discussion indicate that there should be 
a change and adjustment of the Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 
consisting of the community welfare directed by existing development. In 
this case the constitution guarantees and ensures that all people participate 
in building the social, economic, and culture of a country, to achieve the 
welfare of a nation.

Keywords: welfare, regional autonomy, social economy, legal technology, 
Perppu.
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Konstitusi adalah peraturan dasar (staatsgrundgesetz) yang 
membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi penguasa yang absolut 
(machstaat). Konstitusi merupakan peraturan dasar yang merupakan sumber 
bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu 
undang-undang di bawahnya tidak diperkenankan untuk bertentangan 
dengan konstitusi, jika bertentangan, maka akan dikatakan tidak mengikat.  
 Pada dasarnya konstitusi setiap negara memiliki corak tersendiri mengenai 
sistem apa yang akan dijalankan oleh negaranya. Tidak dapat dipungkiri 
bahwasannya Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan 
menggunakan sistem demokrasi. Disamping itu, Indonesia juga menganut 
tipe negara kesejahteraan sesuai yang diamanatkan di dalam preambule 
UUD NRI Tahun 1945 yang selaras dengan ideologi bangsa Indonesia 
yakni Pancasila.

Menurut kamus Merriam-Webster Dictionary, welfare diartikan 
sebagai ‘the state of being happy, healthy, or successful’. Negara 
Kesejahteraan merupakan suatu model negara yang kekuasaan dalam hal 
kebijakan ekonomi dan politik ditunjukkan untuk memastikan agar setiap 
warga negara mendapat pendapatan minimum sesuai dengan standar. 
Layanan sosial menjadi dasar bagi setiap permasalahan yang dialami 
warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi 
lain semisal krisis ekonomi. Selain itu, konsep Welfare state mengatur 
setiap warga negara supaya mendapatkan hak-haknya tanpa memandang 
perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Konsep welfare state di Indonesia sendiri sudah dicetuskan oleh 
founding fathers negara Indonesia. Para founding fathers negara kita 
mempertegas penggunaan istilah adil dan makmur seperti tertuang dalam 
Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Para founding fathers juga menggunakan istilah 
kesejahteraan umum dan keadilan sosial seperti tertuang dalam Alinea 
keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Konsep welfare state di 
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Indonesia juga tercantum dalam pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikuatkan kembali oleh Bagir 
Manan yang mengatakan bahwa Indonesia mempergunakan konsep negara 
kesejahteraan. Bagir Manan mengatakan bahwa “Negara atau pemerintah 
tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, 
tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, 
kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut 
beliau, negara atau pemerintah tidak saja sebagai menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. 

Selain itu, pencantuman ketentuan sistem perekonomian nasional dalam 
konstitusi merupakan peletakan landasan konstitusional dalam kebijakan 
perekonomian nasional. Konstitusi menjadi salah satu fondasi atau patokan 
dasar agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah supaya mementingkan 
negara kesejahteraan.

Para pendiri tidak menjelaskan dengan pasti atau spesifik model 
welfare state seperti apa yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi 
memandang bahwa Indonesia menganut institutionalist welfare state. 
Welfare state tidak hanya terkait dengan pemberian jaminan sosial, tapi 
juga kebijakan menyangkut kesejahteraan warga negara yang ditujukan 
untuk memperbaiki dampak eksternal ekonomi pasar melalui alokasi 
program-program sosial dalam belanja publik/anggaran.

Berdasarkan berkembangnya waktu, model welfare state, 
mengalami perkembangan yang signifikan. Konsep welfare state yang 
mengedepankan social democracy merupakan model yang tepat untuk 
negara Indonesia.  Prof. Mr. R. Kranenburg mengungkapkan bahwasannya 
negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil 
yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, 
bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Teori 
negara Kesejahteraan (Welfare State) secara garis besar mengandung 4 
(empat) makna, antara lain: (1) sebagai kondisi sejahtera (well-being). 
Kondisi sejahtera terjadi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia 
karena kebutuhan akan dasar gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, 
dan pendapatan dapat dipenuhi, selain itu hal-hal mengenai perlindungan 
kepentingan pribadinya yang harus dijamin oleh negara/ Pemerintah; (2) 
Pelayanan Sosial, umumnya terdapat lima bentuk yakni jaminan sosial 
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(social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan 
pelayanan sosial personal (personal social services); (3) Sebagai tunjangan 
sosial, adalah bentuk pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial 
yang menjadi amanat konstitusional yang terdapat di dalam sila kelima 
Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; (4) Sebagai proses 
atau usaha terencana, merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh 
perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan 
sosial dan tunjangan sosial.

Namun pada dasarnya penulis menilai bahwasannya welfare state 
yang dicita-citakan dalam konstitusi belum memiliki sarana dan prasarana 
yang tepat sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945. Pembangunan yang ada di Indonesia belum selaras dengan budaya 
bangsa Indonesia serta tidak menunjang masyarakat menuju kepada era 
perubahan. Jika ditinjau di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, para 
pendiri bangsa telah menanamkan tentang urgensi mengedepankan proses 
dalam pembangunan sebuah negara dalam rangka menuju kepada cita-
cita sebagaimana yang dituangkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945. 

Pembangunan di Indonesia seharusnya mengacu kepada 
paradigma humanis partisipatoris dimana Pemerintah hanya membuka 
peluang kepada masyarakat di dalamnya sehingga aspirasi masyarakat 
yang dijalankan di dalam Pemerintahan Negara Indonesia. Terlebih lagi 
sudah terlihat penerimaan paradigma dari teknokratis struktural (orde 
baru) kepada paradigma humanis partisipatoris (era perubahan). Indonesia 
sejak era reformasi telah mengalami perubahan, salah satu contohnya 
adalah perubahan dalam berpandangan tentang adanya hak dasar yang 
melekat pada setiap umat manusia yakni hak asasi manusia. Salah satu 
unsur yang mendasari pembangunan negara Indonesia yakni penegakan 
hak pembangunan yang melekat pada hak asasi manusia. Pengakuan hak 
atas pembangunan berarti pengakuan bahwa setiap pribadi manusia dan 
semua bangsa mempunyai hak berpartisipasi, memberikan kontribusi, 
dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, sipil, dan politik. 

 Batasan-batasan pengertian hak atas pembangunan menurut Deklarasi 
PBB tersebut tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Deklarasi yakni: 
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The right to development is an inalienable human right by virtue of 
which every human person and all peoples are entitled to participate 
in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political 
development, in which all human rights and fundamental freedoms 
can be fully realized.

[Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dipisahkan dari hak asasi lainnya, yaitu setiap pribadi manusia 
dan semua bangsa mempunyai hak berpartisipasi, memberikan 
kontribusi, dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, 
budaya, dan politik, yang di dalamnya semua hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya.] 

Oleh karena itu menjadi penting untuk menegakkan hak atas 
pembangunan dalam rangka membangun konsep negara kesejahteraan 
dengan proses pembangunan. Setiap lapisan masyarakat pada akhirnya 
memiliki kebebasan dalam menyuarakan aspirasinya dikarenakan di 
dalam negara hukum pembangunan terdapat beberapa hak yang melekat di 
dalamnya seperti hak berpartisipasi, hak berkontribusi, serta hak menikmati 
yang dimiliki setiap rakyat. Di dalam konsep negara pembangunan ini 
kembali dipertegas bahwasannya pemerintah membuka peluang-peluang 
dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat. Sehingga rakyat 
memainkan peranan penting dalam pembangunan negara demokrasi ini.

Konsep negara kesejahteraan dengan proses pembangunan 
yang ditawarkan pun bisa dikatakan tepat untuk Indonesia, dikarenakan 
kebutuhan akan penyesuaian serta perombakan secara menyeluruh baik 
dari lembaga pemerintahan, maupun lembaga pendukung lainnya yang 
dimiliki oleh Indonesia. Penegasan bahwasannya ekonomi kerakyatan 
berdasarkan asas kekeluargaan merupakan hal fundamental bagi kemajuan 
perekonomian di Indonesia, maka dari itu berbagai cara baru dan efektif 
akan diterapkan. Berbeda dari konsep negara kesejahteraan yang dianut 
oleh Indonesia sekarang, tim penulis menawarkan adanya konsep model 
yang tidak dianut oleh konsep negara kesejahteraan Indonesia selama ini, 
yaitu Flexicurity. Flexicurity (gabungan dari fleksibilitas dan keamanan) 
merupakan bagian model dari welfare state dengan kebijakan pasar tenaga 
kerja yang proaktif. Flexicurity mengacu pada kombinasi fleksibilitas 
pasar tenaga kerja dalam ekonomi yang dinamis dan keamanan bagi 
pekerja. Konsep ini memberikan kekuasaan pada perusahaan dengan tetap 
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menjamin keamanan dan kesejahteraan para pekerja. Jika mencontoh 
dari Negara Denmark, fleksibilitas dipandang sebagai “segitiga emas” 
dengan “campuran tiga sisi”, yaitu (1) fleksibilitas dalam pasar tenaga 
kerja dikombinasikan dengan; (2) jaminan sosial; dan (3) kebijakan pasar 
tenaga kerja aktif dengan hak dan kewajiban pengangguran. Flexicurity 
dirancang dan diimplementasikan dalam empat komponen kebijakan yaitu: 
1) pengaturan kontrak yang fleksibel dan andal; 2) strategi pembelajaran 
seumur hidup dan komprehensif; 3) kebijakan pasar kerja aktif dan efektif; 
dan 4) sistem jaminan sosial modern memberikan dukungan pendapatan 
yang memadai selama transisi pekerjaan.

Berkaca diri, di Indonesia, pengaturan proteksi atas diskriminasi 
kondisi kerja dan pengaturan kerja atas buruh non-standar merupakan 
suatu kebijakan yang perlu diusahakan. Di Indonesia, yang pada saat ini 
statusnya merupakan salah satu negara berkembang, sistem pengaman 
sosial tidak terlalu berkembang juga. Sistem yang ada terkesan dengan 
skema yang terbatas dan target utama sasarannya adalah di sektor formal. 
Dimana bahkan keterlibatan di dalam sektor ini juga masih tergolong 
rendah, sebagian karena masih adanya ketidakpatuhan perusahaan. Menurut 
Direktur Kepesertaan BP Jamsostek, Ilyas Lubis, hingga akhir 2019 
terdapat sekitar 650 perusahaan pemberi kerja yang terdaftar dan sekitar 
54,5 juta pekerja. Sedangkan, dikutip dari data BPS, per senin 27/04/2020, 
jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 131.005.641 
orang dan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di 
Indonesia dicatat BPS sebesar 94,66 persen. Dengan kata lain masih besar 
kemungkinan, di luar jika kemungkinan memiliki jaminan sosial lain 
(dalam hal ini asuransi lain, seperti Prudential, dan lainnya), yang tidak 
atau belum dilindungi oleh Pemerintah melalui jaminan sosial yang ada. 
Oleh karena itu diperlukannya sistem yang dapat menjamin kesejahteraan 
masyarakat, khususnya pekerja, terutama juga yang bergaji rendah 
yang saat ini berada dalam kemiskinan. Dikutip dari CNBC Indonesia, 
menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, 
per 02 Juni 2020 total sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia 
yang terdampak pandemic Corona di PHK dan dirumahkan. Ditambah 
bahwa akan berdampak terhadap jumlah pengangguran dan kemiskinan 
di Indonesia. Dengan kata lain tidak menutup kemungkinan bahwa para 
pekerja yang telah terkena PHK dan dirumahkan bisa jadi tidak atau belum 
mendapatkan jaminan dari tempatnya bekerja ataupun dari pemerintah. Hal 
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ini mengingat sekarang ini Kartu Pra Kerja yang tidak berjalan dan kurang 
efektif. Perlu adanya penataan ulang sistem oleh pemerintah mengenai 
tingginya resiko dalam bidang tenaga kerja. Dengan mencontoh negara 
lain seperti Denmark yang telah menerapkan sistem “flexicurity”, mungkin 
adalah jalan keluarnya. Kedepannya dalam mengedepankan negara yang 
menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya dan sebagai proses dari 
pembangunan yang ada. Penerapan sistem ini diharapkan menjadi titik 
temu dimana ada keseimbangan terjadi antara fleksibilitas pasar tenaga 
kerja dalam ekonomi yang dinamis dan keamanan bagi pekerja. 

Dengan adanya peningkatan standar dari kualitas perusahaan, 
dimana para pekerjanya diperhatikan lebih dari sebelumnya, dan juga 
upaya proaktif dari pemerintah dalam membantu menyediakan lapangan 
pekerjaan pada masyarakat banyak, dan masyarakat juga berusaha 
membuka lapangan kerja baru (swasta) sama seperti apa yang dicita-citakan 
negara kesejahteraan bermodel humanis partisipatoris tadi pastinya akan 
mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dari sebelumnya. 
Keinginan dari masyarakat, dan juga pemerintah yang bersama-sama 
membuka lapangan pekerjaan baru, secara tidak langsung akan mendorong 
kemajuan untuk berbagai macam sisi produktivitas masyarakat Indonesia. 
Walaupun begitu, perlu digaris bawahi bahwa dalam konsep negara ini, 
tidak semuanya dikelola oleh pemerintah, melainkan pemerintah harus 
menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada masyarakat maupun 
swasta, dimana apabila hal tersebut dilakukan akan terciptanya suatu 
pasar ekonomi bebas, dimana ciri-cirinya adalah sebagian besar pasarnya 
dipegang oleh masyarakat (swasta), dan melimitasi hak pemerintah 
dalam menentukan harga, maupun penawaran dan permintaan. Mengapa 
konsep negara kesejahteraan dengan proses pembangunan ini harus 
dibarengi dengan tujuan untuk mencapai pasar bebas tersebut? Karena 
apabila hanya mengacu pada negara kesejahteraan saja, terbukti pada 
banyak negara amerika latin bahwa penerapan konsep tersebut secara 
tidak matang hanya akan membawa negara tersebut pada krisis. Memang 
betul bahwasannya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut meningkat, 
akan tetapi dampaknya adalah adanya kesenjangan sosial yang makin 
lebar akibat dari gap/jarak kekayaan yang cukup jauh dari awal sehingga 
masyarakat yang kaya akan semakin kaya, dan masyarakat kecil akan 
semakin miskin. Contoh dari penerapan model negara kesejahteraan untuk 
menggenjot sektor ekonomi adalah dengan menaikan pajak, dan dengan 
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harapan dari pendapatan negara tersebut, dapat dibagikan ke rakyat kecil 
dengan harapan akan terjadi keseimbangan dan menutup kesenjangan 
sosial yang terjadi, akan tetapi apabila hal tersebut terjadi terus menerus 
negara tersebut pastinya tidak akan bisa maju dan berkembang, oleh karena 
itu harus diterapkan negara kesejahteraan dengan proses pembangunan 
tersebut dengan harapan akibat dari model tersebut akan tercipta pasar 
bebas, yang akan berdampak dengan adanya pihak swasta (kontribusi 
masyarakat) yang lebih berkontribusi di dalam perdagangan ekonomi yang 
akan menyebabkan perbedaan. Seperti contoh apabila hanya berdasarkan 
konsep negara kesejahteraan secara umum,  dimana orang kaya “dipaksa” 
oleh pemerintah untuk menyerahkan kekayaannya bagi masyarakat miskin, 
akan tetapi jika menggunakan konsep negara kesejahteraan berdasarkan 
proses pembangunan, maka konsep “orang kaya” tadi akan berubah 
menjadi orang kaya yang akan secara sukarela memberikan kekayaannya 
bagi masyarakat lainnya dengan cara membuat lapangan pekerjaan, dan 
tentunya juga selaras dengan konsep humanis partisipatoris. Karena seperti 
yang kita ketahui bersama, bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi hanya 
dengan membagikan uang/bahan pokok secara terus menerus, melainkan 
harus diatasi dengan membuka lapangan pekerjaan.

Selain itu, untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare 
state) dalam bentuk institutionalist social democracy welfare state yang 
mengedepankan suara rakyat di dalamnya dan pemerintah sebagai 
pemberi jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila 
dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sudah seharusnya Pemerintah 
daerah turut ikut serta dalam pemerataan pembangunan sehingga sifatnya 
tidak sentralistik dan tetap berpegang teguh pada prinsip otonomi daerah. 
Sebagai contoh nyata masih terhambatnya kewenangan yang dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah, penulis mengambil sebuah contoh kasus 
bahwasannya dalam praktiknya seringkali terlihat ketidaksinambungan 
antara pemerintah daerah dan pusat seperti pada halnya belakangan ini, 
pemerintah kota Tegal menetapkan status lockdown di wilayahnya yang 
kemudian ditentang oleh pemerintah Pusat dikarenakan ketidaksesuaian 
peraturan dengan prakteknya. UU karantina kesehatan menyatakan 
bahwasannya pemerintah daerah memiliki kewenangan dan hak untuk 
menetapkan status lockdown apabila telah ada pernyataan dan persetujuan 
dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian kesehatan. 
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Selain itu, aspirasi daerah juga seringkali tidak tersalurkan dengan 
baik dikarenakan asas kepastian hukum yang seharusnya dijalankan tidak 
terpenuhi. DPD adalah salah satu lembaga legislatif yang mengalami 
hambatan tersebut. Sekarang ini DPD dipandang sebelah mata dikarenakan 
fungsinya yang berada dibawah DPR. padahal seharusnya DPD menjadi 
salah satu tolak acuan daerah dalam menyampaikan aspirasinya sehingga 
seharusnya kedudukan DPR dan DPD seimbang dalam legislatif. Tujuan 
awal dibentuknya DPD dipelopori oleh konflik antar daerah yang sering 
terjadi. Sehingga pada awal mula DPD terbentuk, seharusnya yang menjadi 
wakil dari DPD itu merupakan putra daerah yang mencerminkan aspirasi 
masyarakat.

Ditambah dengan problematika yang seringkali terjadi antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana otonomi daerah yang 
seharusnya dilakukan secara desentralisasi, lebih condong kepada arah 
sentralisasi. Banyak tumpang tindihnya aturan menyebabkan lemahnya 
sistem otonomi daerah yang diberlakukan di indonesia, padahal dengan 
adanya sistem otonomi daerah yang dianut ini, pembangunan di berbagai 
aspek bisa terpenuhi sehingga tidak ada limitasi untuk pengembangan 
sumber daya manusia, teknologi, ekonomi daerah, dan banyak hal lainnya. 
Pengembangan dan pembangunan daerah tersebut terjadi dikarenakan 
kemampuan daerah yang secara efektif membagi porsi perekonomian di 
daerah masing-masing yang memiliki kultur dan kebiasaan yang berbeda 
beda.

Di dalam perkembangan zaman, perkembangan teknologi tidak 
dapat dipungkiri terjadi sangat cepat. Banyaknya inovasi dan perubahan 
menunjukkan bahwasannya negara tersebut sudah adaptif dengan arus 
globalisasi yang terjadi. Teknologi diciptakan untuk memudahkan 
masyarakat dalam melakukan pekerjaan kesehariannya. Maka dari itu 
negara Indonesia harus mengembangkan sumber daya manusia serta 
sumber daya alam lainnya demi memajukan dan mendukung perkembangan 
teknologi tersebut. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence 
(AI) menuntut perkembangan ilmu pengetahuan oleh manusia itu sendiri. 
Di dunia ini, perkembangan revolusi industri sudah berkembang ke 
Revolusi Industri 4.0. Dan Indonesia harus adaptif dengan perkembangan 
tersebut. 
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Sebuah bangsa sudah seharusnya dapat merdeka berpikir dan 
berikhtiar, sehingga dapat berdiri dan berkembang dengan pikiran dan 
daya upaya yang sesuai dengan kecakapan, kemauan, dan cita-cita bangsa. 
Menjadi merdeka bukan berarti boleh menjalankan kemauan sendiri 
dengan tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Terdapat batas dalam 
tindakan dari kata ‘merdeka’ agar tidak menjadi bola liar. Kemerdekaan 
memiliki batasan ke dalam dan batasan keluar. Batas kedalam berarti 
bahwa setiap individu wajib menghargai kemerdekaan tiap-tiap warga 
negara lain sehingga tidak dapat berbuat menurut kehendaknya sendiri. 
Pembatas atau pengendali itu merupakan Undang-Undang, aturan yang 
dapat memerintah dan menjaga jalannya suatu negara. Batas kedua yaitu 
batas keluar, dapat dilihat dari pengakuan suatu negara merdeka terhadap 
negara merdeka lainnya. Sebesar dan sekuat apapun negara yang merdeka 
tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadap kemerdekaan negara lain. 
Batas kemerdekaan tersebut terletak pada kedaulatan. 

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk memutuskan 
suatu permasalahan, bukan hanya itu namun juga berkaitan erat dengan 
demokrasi. Indonesia memiliki bentuk negara Republik dengan sistem 
pemerintahan presidensial yang dalam pemerintahannya menganut asas 
demokrasi dimana rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi 
sebagaimana tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 
Tahun 1945). Hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa 
seorang penguasa mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Sudah disinggung 
sebelumnya bahwa sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan pada 
sistem pemerintahan presidensial yang berideologikan Pancasila. Hal 
tersebut dapat dilihat dari  empat ciri sistem presidensial, yaitu; (i) masa 
jabatan presiden yang sudah ditentukan dan pasti; (ii) presiden tidak hanya 
berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan; 
(iii) adanya pengaturan mengenai mekanisme yang saling mengawasi 
dan mengimbangi, (checks and balances); dan (iv) pengaturan mengenai 
impeachment. Melihat pemahaman tersebut, masyarakat memiliki 
kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintahan  yang harus berjalan 
sesuai dengan ideologi pancasila.
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Pemahaman pancasila tidak terbatas hanya sebagai ideologi bangsa, 
namun juga sebagai filsafat, etika berbangsa, dan nilai. Karakteristik 
filsafat dalam pancasila dapat dilihat dari kelima silanya dimana masing-
masing sila menurut pandangan Driyarkara memiliki dalilnya masing-
masing. Sila pertama dengan dalil dasar dari semua eksistensi, dalil 
kedua yang berkaitan dengan keadilan sosial, dalil ketiga yang berkaitan 
dengan demokrasi, dalil keempat yang berkaitan dengan peri kemanusiaan 
dalam aspek kebangsaan, dan dalil kelima yang merupakan dasar dari 
kemanusiaan. Pancasila sebagai etika berbangsa merupakan pijakan dan 
pegangan masyarakat dalam tatanan sosial ditengah kemajuan global 
yang ada. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh kegiatan, perilaku, 
kehidupan masyarakat harus bercermin dari nilai-nilai yang ada di dalam 
pancasila. Dari perspektif individu, pancasila menjadi nilai atau patokan 
dasar dalam membangun relasi antar masyarakat dalam berperilaku. Dari 
perspektif sosial atau cakupan yang lebih besar, pancasila merupakan 
nilai-nilai dasar yang dijadikan tonggak dalam pengelolaan negara dalam 
bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pancasila sebagai nilai harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam 
lima sila, tidak dipisahkan karena saling berkaitan erat untuk membangun 
cita-cita masyarakat yang beriman dan berperikemanusian yang didasari 
rasa kebersamaan dan keadilan.

Pancasila sebagai nilai menuntun kita kepada esensi dari masing-
masing sila. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” 
pada hakikatnya merupakan prinsip politik pembangunan masyarakat 
Indonesia mengakui akan adanya Tuhan namun tidak terikat pada ajaran 
agama tertentu, bebas beragama untuk mengembangkan dirinya menjadi 
suatu masyarakat yang menampilkan diri sebagai masyarakat dan 
pribadi yang ber-Tuhan. Sila kedua pancasila menekankan kepada nilai 
kemanusiaan dimana sebagai makhluk sosial, dalam hidup bernegara dan 
berbangsa, manusia berinteraksi dengan sesama warga negara maupun 
dari negara lain yang menyadarkan akan martabat manusia. Sila ketiga 
pancasila menitikberatkan pada toleransi dalam hidup berbangsa yang 
seharusnya sudah menjadi hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Sila 
keempat pancasila menitikberatkan pada nilai demokrasi. Sila kelima 
pancasila menitikberatkan pada keadilan sosial dimana kesenjangan sosial 
yang menjadi latar belakang akan adanya cita-cita untuk mewujudkan 
keadilan dalam kehidupan bersama. Keadilan sosial berkaitan erat dengan 
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kesejahteraan masyarakat. 

Bertolak dari tujuan negara Indonesia, setidaknya terdapat 
empat hal penting yang menjadi pokok tujuan negara, yaitu pemerintah 
negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah; berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia; 
kemerdekaan tersusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia; Republik Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat 
berdasarkan Pancasila. Tujuan negara tersebut dapat dipandang dari sudut 
eskatologi dan mitologi. Pandangan tujuan negara secara eskatologi adalah 
pendekatan kemakmuran rakyat yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok pertama adalah kelompok kemakmuran rakyat secara individual 
yang dijamin oleh Undang-Undang dan sejalan dengan adanya Hak Asasi 
Manusia. Kelompok kedua adalah kemakmuran rakyat secara umum atau 
bersama, dimana masyarakat makmur menyebabkan dengan sendirinya 
kemakmuran individu menjadi tercapai.

Pada hakikatnya, tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 bersifat empiris untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kemakmuran 
rakyat yang di maksud bukanlah suatu tujuan akhir melainkan merupakan 
sebuah proses untuk mencapai keadaaan makmur atau sejahtera itu sendiri. 
Sehingga bukan jika sudah makmur maka tujuan negaranya tercapai, 
melainkan kemakmuran atau kesejahteraan itu berkembang terus menerus 
dan diperbaharui terus menerus yang hasil akhirnya adalah kesejahteraan 
rakyat yang berkualitas. Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh hanya 
memperhatikan sektor tertentu dalam suatu tatanan bernegara, dan tidak 
boleh menguntungkan suatu daerah atau pihak tertentu melainkan harus 
dapat membagi pembagiannya secara menyeluruh untuk seluruh rakyat.

Negara sejahtera (welfare state) dilihat dari fungsinya bukan 
sebagai penunjang, pembantu, atau pelengkap tetapi berfungsi untuk 
menjamin kesejahteraan masyarakatnya tetapi tidak dengan menghilangkan 
tanggung jawab anggota masyarakat melainkan untuk mendukung dan 
merangsang masyarakat agar dapat berkembang mensejahterakan dirinya. 
Negara kesejahteraan sosial memiliki tiga prinsip dasar yaitu kebebasan, 
kesamaan, dan kesetiakawanan. Nilai persamaan memiliki fungsi untuk 
menjamin perlindungan kepada seluruh penduduk daripada ancaman, 
bukan hanya ancaman dari luar dan dalam negeri namun juga ancaman 
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kemiskinan, ancaman penyakit, dan lain sebagainya. Nilai kebebasan 
berfungsi untuk mendukung dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat 
dalam bidang sosial, ekonomi, budaya yang termasuk didalamnya 
juga terdapat pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lainnya. Nilai 
kesetiakawanan atau kebersamaan berfungsi untuk menyediakan keadilan 
dasar yang tidak memihak salah satu atau lebih pihak yang bermasalah. 
Dalam negara kesejahteraan sosial, negara berfungsi untuk turut mengambil 
bagian dalam urusan kesejahteraan umum bukan kesejahteraan individu 
(tidak totaliter sehingga mengorbankan anggaran negara yang begitu besar 
untuk masing-masing individu). Sehingga disini rakyat mengupayakan 
kesejahteraannya, dan pemerintah tinggal membuka peluang untuk 
membantu dan mendorong masyarakat mencapai kesejahteraan itu sendiri. 
Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa negara dapat campur tangan 
secara khusus untuk membantu masyarakat yang miskin, sakit, lemah, 
cacat, dan sebagainya. 

Sejalan dengan konsep negara hukum, tujuan negara tidak lagi 
untuk ketertiban melainkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam proses 
untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan tindakan yang cepat dan 
tanggap, namun hukum selalu terlambat dan tertinggal di belakang. 
Untuk mendukung tujuan negara tersebut maka adanya perubahan konsep 
negara hukum menjadi negara hukum pembangunan. Negara hukum 
pembangunan berorientasi pada proses pembangunan yang partisipatif 
sejalan dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat dimana 
hal itu merupakan sebuah proses yang berjalan terus menerus. Kembali 
pada tujuan negara dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di 
Indonesia, bahwa tujuan negara tidak terletak pada tujuan tertentu yang 
ingin dicapai, tetapi pada proses yang dijalankan secara terus menerus 
mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Dapat dikatakan 
bahwa dimana ada pembangunan maka ada perubahan dan semakin nyata 
proses yang dijalankan. Seyogianya tipe negara hukum pembangunan 
dibedakan dengan mazhab hukum pembangunan, karena negara hukum 
pembangunan memperhatikan setiap hak dan kewajiban masyarakat dan 
negara, bukan untuk merekayasa pembangunan masyarakat. 

Amandemen merupakan salah satu upaya dari pembaharuan produk 
hukum tersebut. Indonesia telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali, 
pada tahun 1999, 2000, 2001, dan yang terakhir 2002. Tentunya amandemen 
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merupakan salah satu bentuk nyata, bahwa produk hukum tentunya bisa 
saja ketinggalan zaman dan membutuhkan pembaharuan secara berkala, 
dan bisa dikatakan bahwa pembaharuan akan suatu produk hukum tentunya 
akan membawa dampak yang signifikan kepada kehidupan masyarakat, 
seperti misalnya saja pada amandemen jabatan presiden, yang menyebabkan 
perubahan periode kepemimpinan presiden yang juga berdampak pada 
PEMILU sekarang ini yang merupakan bentuk dari konsep demokrasi yang 
Indonesia gunakan. Akan tetapi, tentunya perubahan serta pembaharuan 
suatu produk hukum harus direncanakan secara matang, karena apabila 
dilakukan secara terburu-buru tentunya akan menimbulkan dampak yang 
buruk, dan tentunya Indonesia juga sudah pernah mengalaminya, melihat 
sejarah amandemen di Indonesia, tentunya amandemen membawa banyak 
dampak positifnya seperti menghilangkan multitafsir yang ada di dalam 
UUD NRI Tahun 1945, membuat suatu terobosan sehingga Indonesia 
mengenal adanya otonomi daerah yang memungkinkan tiap daerah 
mempunyai kekuasaannya masing-masing, serta memberikan hak kepada 
warga negara akan keadilan serta demokrasi melalui PEMILU sehingga 
semakin terciptanya negara yang berdemokrasi. Tentunya dampak tersebut 
merupakan satu dari beberapa dampak positif yang bisa terjadi karena 
adanya pembaharuan produk hukum mengikuti perkembangan zaman 
sehingga hukum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan 
bangsa. Namun apabila amandemen tersebut tidak dapat direncanakan 
dengan baik, tentunya akan membawa dampak buruk, terutama kepada 
masyarakat. Amandemen sebanyak empat kali yang sudah dirasakan 
Indonesia tentunya merupakan suatu tahapan politik yang    menguras energi  
politik bangsa, dan dalam banyak hal menghasilkan sejumlah perubahan 
besar, namun sejauh ini dalam prakteknya menimbulkan implikasi yang 
kontra-produktif dengan pengembangan dan penguatan demokrasi, serta 
peningkatan kesejahteraan rakyat.  Alih-alih penerapan konstitusi hasil 
amandemen keempat berjalan baik, realitas yang terjadi dalam kehidupan 
kenegaraan kita justru menunjukkan kualitas konstitusi dan demokrasi 
kita yang merosot, yang ditandai dengan munculnya beberapa masalah.  
Usulan amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang 
wajar dan perlu menjadi pertimbangan semua pihak. Yang menjadi 
catatan ialah perubahan konstitusi itu harus terbuka dan berlandaskan 
aspirasi masyarakat. Perlu ditekankan harus sesuai keinginan seluruh 
rakyat, bukan atas dasar kepentingan kekuasaan, politik dan elit penguasa. 
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Tetapi, evaluasi juga bisa dilakukan terhadap implementasi UUD NRI 
Tahun 1945 hasil amandemen keempat. Jika masih bisa memperbaikinya 
kondisi bangsa dengan cara memperbaiki implementasi UUD NRI Tahun 
1945 maka amandemen patut dikesampingkan. Itu guna mengantisipasi 
masuknya kepentingan sesaat dalam proses perubahan konstitusi yang 
potensinya cukup besar.

Dalam rancangan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 
NRI Tahun 1945 ini terdapat beberapa hal yang kami kaji ulang dan pada 
akhirnya mencapai titik terang bahwa ada penambahan-penambahan yang 
dimasukan. Seperti yang telah dikaji sebelumnya, kami akan membahas 
lebih lanjut mengenai pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 
1945, negara kesejahteraan, pembangunan negara kesejahteraan, dewan 
perwakilan daerah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
(perppu), dan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan pembangunan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian belakang permasalahan dalam Naskah Akademik 
Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa identifikasi masalah yang 
ditetapkan sebagai berikut:

1. Permasalahan apakah yang menjadi isu dalam kegiatan bernegara 
dan bernegara sehingga dilakukannya amandemen kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Mengapa perlu melakukan Amandemen kelima terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Menyeluruh) 
sebagai solusi permasalahan yang terjadi di Indonesia?

3. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 
perancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 
dalam Amandemen kelima?

4. Apa sasaran yang akan ditujukan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, dan arah pengaturan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia melalui Amandemen kelima?
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C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dijelaskan di 
atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Kelima dirumuskan dan 
dirancang sebagai berikut:

1. Melalui naskah akademik ini dapat tercipta suatu rumusan 
permasalahan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dapat menilai urgensi 
penyusunan dan perumusan Rancangan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari realita yang dihadapi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. Mengetahui dan menjadi solusi terkait permasalahan hukum yang 
dialami oleh pemerintah dan masyarakat sebagai konsekuensi logis 
dalam merumuskan Rancangan Amandemen Kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar 
hukum untuk mengatasi persoalan yang terjadi di dalam pelaksanaan 
Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945;

3. Sebagai acuan dasar praktik bernegara dalam mengimplementasikan 
penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

4. Mengetahui dan merumuskan landasan Filosofis, Sosiologis, dan 
Yuridis perancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 
Tahun 1945 dalam Amandemen kelima;

5. Mengetahui dan merumuskan sasaran yang akan ditujukan, ruang 
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Amandemen 
kelima.

D. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu 
bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa 
gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, 
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juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor 
hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 
bersangkutan.

a. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut 
sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. 
Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini 
hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian 
ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan 
membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji 
dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ 
komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap 
pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta 
bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.  Sehingga dapat kita 
simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang 
luas.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian 
yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek 
yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat 
secara jelas, rinci, sistematis mengenai Perubahan atau Amandemen 
ke-5 Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Selain itu penelitian yang dilakukan juga berdasarkan 
perspektif/preskriptif (Prescriptive research) yakni penelitian yang 
bertujuan untuk menentukan cara mengatasi suatu permasalahan.

c. Sumber Data Penelitian

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder dan 
data tersier. Bahan pustaka merupakan dasar dalam suatu penelitian 
yang digunakan sebagai data sekunder. Di dalam suatu penulisan 
hukum data sekunder mencakup:
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a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya 
mengikat. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan adalah:
1) Norma (Dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945;
2) Peraturan dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 

NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR)

3) Peraturan Perundang-Undangan;
4) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku.
b. Bahan Hukum Sekunder, berisi penjelasan tentang bahan hukum 

primer. Adapun bahan yang dipakai penulis dalam menulis adalah:
1) Buku Teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
2) Hasil Karya Ilmiah yang ditulis berkaitan dengan naskah 

akademik ini;
3) Hasil penelitian dan data tentang perumusan penelitian ini.

Selanjutnya, data tersier adalah bahan yang memberikan 
informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder 
yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang 
mendukung penelitian. Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan 
data primer dikarenakan keterbatasan penelitian lapangan secara 
langsung, baik melalui wawancara maupun kuesioner dan observasi. 
Oleh karena itu pada penelitian ini, data sekunder dapat dijadikan 
pengganti data primer yang tidak ada.

E. METODE AMANDEMEN

a. Metode Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan 
sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis 
membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari 
waktu ke waktu. Pendekatan historis dapat meninjau perubahan dan 
perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Metode 
historis atau sejarah merupakan metode studi tentang masa lalu dengan 
menggunakan paparan dan penjelasan. Metode historis ialah metode 



18

yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis 
dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan 
mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi 
yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu.  
Dalam perubahan ke-5 (amandemen kelima) penulis merumuskan 
dan meninjau perkembangan Konstitusi negara Indonesia yakni 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari 
lahirnya UUD NRI Tahun 1945 hingga perubahan ke-4 (empat). 
Penulis menggunakan literatur-literatur yang mendukung dan 
meninjau perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, penulis juga 
meninjau perkembangan lembaga-lembaga negara terkait yang dirasa 
mengurangi esensi negara yang dicita-citakan oleh Pancasila dan 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

b. Metode Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu 
metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge mengungkapkan 
bahwasannya ada perbedaan antara perbandingan hukum yang bersifat 
deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi, 
dengan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. 
Sedangkan menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum merupakan 
suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk 
menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan 
pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Lebih lanjut lagi suatu 
pendekatan perbandingan dapat berupa perbandingan hukum suatu 
negara dengan hukum negara lain.

Pada perumusan perubahan ke-5 (lima) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), 
penulis menggunakan pendekatan ini sebagai perbandingan sistem 
hukum antara negara Indonesia dengan negara lain yang memiliki 
sistem hukum dan ketatalembagaan negara yang mirip dengan yang 
dianut oleh negara Indonesia. Perbandingan tersebut merupakan bentuk 
evaluasi dan mendorong kemajuan sistem pemerintahan dan sistem 
demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, ditinjau mengenai bagaimana 
sistematika perubahan Konstitusi di Indonesia dan di negara lain. Perlu 
diteliti mengenai dua sistem perubahan yang sedang berkembang yaitu 
pembaharuan yang dianut di negara Eropa Kontinental dan Perubahan 
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yang dianut di negara-negara Anglo Saxon. Sistem pertama yakni 
perubahan menyeluruh yakni perubahan keseluruhan suatu konstitusi 
dalam arti pembaharuan. Sedangkan sistem yang kedua adalah apabila 
suatu konstitusi mendapatkan perubahan, maka konstitusi yang 
asli tetap berlaku dan dijadikan sebagai acuan, dan hasil perubahan 
tersebut dilampirkan dalam konstitusi tersebut. Namun perubahan 
yang dilakukan dan pengadopsian tersebut wajib dilakukan dengan 
penyesuaian nilai-nilai dan hukum positif yang ada di Indonesia. 
Hal tersebut dilakukan agar tidak bertentangan dengan Pancasila, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

c. Metode Pendekatan Empiris/ Sosiologis

“Masyarakat dahulu mengatur kehidupan kolektif dengan 
baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber 
alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua 
warga merasa bahagia dan puas. Masyarakat kiranya membutuhkan 
bantuan politik. Tujuan masyarakat tersebut dapat tercapai apabila 
memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem 
politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai 
kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber 
daya yang ada” (Budiarjo (2009:13-14))

Thomas Hobbes dan John Locke berpendapat bahwasannya 
hukum dalam suatu negara dibuat karena adanya kontrak sosial. Hobbes 
melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya. Mereka 
tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya 
hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai. Akan tetapi, 
Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia 
hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa 
memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling 
berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik dan perang. Oleh 
karena itu terjadi sebuah pemikiran bahwasannya antar masyarakat 
harus ada pembatas agar tercipta kesinambungan di dalamnya. Maka 
dari itu pendekatan dalam meninjau perilaku di masyarakat menjadi 
dasar perumusan penulis dalam Perubahan ke-5 (lima) Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
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Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode 
penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian 
nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan 
masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam 
hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris 
dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan 
bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di 
dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

F. KERANGKA BERPIKIR
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORITIS

a. Kajian Teori Mengenai Konstitusi

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis 
atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur 
mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja 
berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. 
Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar 
tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, 
karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari 
pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat 
pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi 
sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan 
yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu 
negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi 
perubahan dalam konstitusinya. Konstitusi adalah peraturan dasar 
(staatsgrundgesetz) yang membatasi kekuasaan penguasa agar tidak 
menjadi penguasa yang absolut (machstaat). Konstitusi merupakan 
peraturan dasar yang merupakan sumber bagi semua peraturan 
perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu undang-undang di 
bawahnya tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan konstitusi, 
jika bertentangan, maka akan dikatakan tidak mengikat. 1

Dipandang dari sejarah terminologi2 konstitusi, dikenal 
minimal tiga istilah konstitusi yaitu, constitutio, politeia, dan nomoi. 
Dalam bahasa Yunani Kuno, dikenal istilah politeia, dan dalam bahasa 
Latin dikenal Constitutio, yang berkaitan erat dengan perkataan lus. 
Dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal istilah yang mencerminkan 
pengertian lus atau constitutio sebagaimana dalam tradisi Romawi. 
Akan tetapi dalam keseluruhan sistem berpikir para filsuf Yunani 
Kuno, Pengertian konstitusi sama dengan pengertian yang dikenal 

1 Max Boli Sabon, Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: 
Penerbit Universitas Atma Jaya, 2017, hlm 173.

2 Ibid, hlm 167.
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belakangan ini. Istilah Constitutio pada zaman kekaisaran Romawi 
mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut the acts of 
legislation by the emperor3. Karena banyak aspek dari hukum Romawi 
yang diadopsi ke dalam sistem hukum di kalangan Gereja, istilah teknis 
constitutio diadopsi untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik 
yang berlaku di seluruh gereja atau di beberapa gereja tertentu. Kitab 
Hukum Romawi dan Hukum Gereja yang sering dianggap sebagai 
sumber rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaaan 
istilah konstitusi dalam sejarah.4

Constitutio belum dikenal pada zaman Yunani Kuno, perbedaan 
antara pengertian konstitusi dan hukum biasa sudah tergambar 
dalam pembedaan yang dilakukan, misalnya oleh Aristoteles yang 
membedakan pengertian politeia dan nomoi. Pengertian politeia dapat 
disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan pengertian 
nomoi dapat disepadankan dengan undang-undang biasa. Politeia 
memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada nomoi karena 
politeia memiliki kekuatan membentuk, sedangkan nomoi hanya 
merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak teruraikan.5

Di Dalam pemahaman setiap pakar dan ahli, ada beberapa 
perbedaan mengenai arti konstitusi yang sebenarnya. Dalam bukunya 
Staatsrecht, Profesor Herman Heller dikenal mengembangkan metode 
mendapatkan pengetahuan yang dinamakan methode van kennis 
verkrijging. Di dalam bukunya ini, Herman Heller mengemukakan 
tiga pengertian konstitusi6 :

1) Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. 
Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin 
kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.

2) Die verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi dilihat dalam 
arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup 
dalam masyarakat (living law).

3 Charles Howard Mcllwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca, New York: 
Cornell University Press, 1966, hlm.23.

4 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: PT Rajagrafindo 
Persada, 2019.

5 Max Boli Sabon, op.cit., hlm 168
6 Ibid, hlm.99.
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3) Die geschreiben verfassung. Konstitusi yang tertulis dalam suatu 
naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang 
berlaku dalam suatu negara.

Menurut Herman Heller, undang-undang dasar yang tertulis 
dalam suatu naskah yang bersifat politis, sosiologis, dan bahkan 
bersifat yuridis, hanyalah merupakan salah satu bentuk atau sebagian 
saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas, yaitu konstitusi yang 
hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya, di samping konstitusi 
yang tertulis itu, segala nilai normatif yang hidup dalam kesadaran 
masyarakat luas. Oleh karena itu dalam bukunya Verfassungslehre, 
Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga tingkatan berikut7:

1) Konstitusi dalam pengertian Sosial Politik. Ide konstitusional 
dikembangkan karena mencerminkan keadaan sosial politik dalam 
masyarakat yang bersangkutan pada saat tersebut. Konstitusi 
digambarkan sebagai kesepakatan politik yang belum diturunkan 
menjadi sebuah aturan tertentu, melainkan tercermin kolektif 
dalam perilaku masyarakat.

2) Konstitusi dalam pengertian hukum. Konstitusi sudah diberi 
bentuk hukum tertentu sehingga perumusan normatifnya menuntut 
pemberlakuan yang dapat dipaksakan.

3) Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Dikarenakan 
pengaruh aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma 
hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Dengan 
tujuan untuk mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum, 
kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum.

Jika melihat pengertian dalam pengertian luas, kemudian 
Lasalle mengungkapkan bahwa konstitusi merupakan sebuah 
instrumen yang luas. Dimana secara yuridik dilihat sebagai naskah 
hukum (tertulis) dan secara sosiologis dan politik dinilai tidak tertulis. 
Kemudian pendapat ini dituangkan oleh Ferdinand Lasalle dalam 
bukunya uber verfassungswessen yang membagi konstitusi dalam dua 
pengertian yakni sebagai berikut:8

7 Ibid, hlm. 100.
8 Herman Heller, Staatslehre, herausgegeben von gerhart niemeyer, (Leiden: A.W: 

Sijthoff)
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1) Pengertian sosiologis dan politis (sociologische atau politische 
begrip), bahwasannya konstitusi dilihat sebagai sintesis antara 
faktor kekuatan politik paling nyata dalam masyarakat. Kemudian 
dinamika hubungan antara kekuatan tersebut dipahami sebagai 
konstitusi.

2) Pengertian yuridis (juridische begrip), bahwasannya konstitusi 
dilihat sebagai naskah hukum yang memuat ketentuan dasar 
mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara.

Berdasarkan paparan tersebut, konstitusi tidak dapat dipersempit 
maknanya hanya sebagai undang-undang dasar atau konstitusi dalam 
arti tertulis sebagaimana dipahami karena aliran kodifikasi. Disamping 
undang-undang dasar yang tertulis, konstitusi merupakan hukum 
yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak tertulis dan dijadikan 
budaya berperilaku di masyarakat. Konstitusi tidak hanya meliputi 
aturan-aturan dasar yang tertulis, tetapi juga aturan yang tidak tertulis. 
Pengertian konstitusi seperti itu merupakan pengertian yang sama 
dengan hukum dasar sebagaimana dikenal dalam UUD NRI Tahun 
1945. Terlebih lagi, konstitusi di Indonesia kadang disamakan dengan 
Undang-Undang Dasar, hal itu dapat terlihat dari sejarah berlakunya 
Undang-Undang Dasar di Indonesia.  Sejak 17 Agustus 1945 sampai 
27 Desember 1949 berlaku UUD NRI Tahun 1945. Sejak 27 Desember 
1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS. Sejak 17 Agustus 
1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950. Sejak 5 Juli 1959 sampai 
saat ini berlaku UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami empat 
termin dalam satu rangkaian perubahan, tahun 1999, 2000, 2001, dan 
2002.9

Konstitusi berasal dari bahasa latin constitutio yang berkaitan 
dengan kata jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip.”10 Menurut 
Brian Thompson, secara sederhana konstitusi merupakan “... a 
constitution is a document which contains the rules of the operation 
of an organization”11Organisasi yang dimaksud merupakan negara. 

9  Max Boli Sabon, Op. Cit., hlm 171.
10  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konpress, 

2005, hlm.1.
11  Brian Thompson, textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, 

London: Blackstone Press Ltd., 1997), hlm.3.
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Dalam kamus Oxford Dictionary of Law, perkataan constitution 
diartikan sebagai:

“The rules and practices that determine the composition and 
functions of the organs of the central and local government in 
a state and regulate the relationship between individual and the 
state”.12

Menurut Jimly Asshiddiqie, yang dinamakan konstitusi 
tidak hanya aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan 
dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Selain itu, yang diatur di 
dalam konstitusi tidak hanya berkenaan dengan organ negara beserta 
komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
pemerintahan daerah (local government), tetapi juga mekanisme 
hubungan antara negara atau organ negara dengan warga negara.13

Mengenai bentuk dari konstitusi tersebut, secara umum, 
banyak kalangan menilai dua bentuk konstitusi yang dipahami, yakni 
konstitusi tertulis (written constitution) maupun tidak tertulis (unwritten 
constitution). Sebagai parameter, Negara yang dikategorikan sebagai 
negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan 
Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-
lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat 
kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang 
relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang 
berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia 
rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar 
dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan 
masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang 
memiliki konstitusi tidak tertulis.14 Namun salah satu ahli yaitu K.C. 
Wheare menyatakan bahwasannya faktor pembeda secara prinsipil 
antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis tidak tepat. Inggris, sebuah 
negara yang dijadikan contoh negara yang mempunyai konstitusi tidak 
tertulis, memiliki konstitusi tertulis seperti Bill of Rights, suatu bentuk 
peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Sebutan 

12  Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, (Oxford University Press, 2003), hlm. 108.
13  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op.cit.
14  https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776, diakses 11 Agustus, Pukul 

13.40.
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Konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk menjadi pembanding 
dengan konstitusi modern yang ditulis dalam suatu atau beberapa 
naskah tertentu.15

Oleh karena itu, suatu konstitusi dikatakan tertulis jika ditulis 
dalam satu atau beberapa naskah. Suatu konstitusi dikatakan tidak tertulis 
bukan karena tidak memiliki naskah otentiknya, melainkan banyak 
yang dicantumkan dalam naskah setingkat undang-undang  biasa, 
dikarenakan selebihnya ditulis berdasarkan konvensi ketatanegaraan 
dalam bentuk perjanjian internasional.16Pada hampir semua konstitusi 
tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis 
kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah 
lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu 
ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara 
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu 
itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis 
tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah 
pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 
tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis 
kekuasaan itu adalah17 :
1) Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif)
2) Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif)
3) Kekuasaan kehakiman (yudikatif). 

Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi 
atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven 
dalam buku karangannya Staatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan 
menjadi empat macam yaitu:
1) Pemerintahan (bestuur)
2) Perundang-undangan
3) Kepolisian
4) Pengadilan.

Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas 
dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu 

15  Max Boli Sabon, Op. Cit, hlm 172.
16  Ibid. 
17  https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776, op cit.
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kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya 
kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal 
berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan 
hukum. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Tata 
Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan 
ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara 
yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaan Pemeriksa Keuangan untuk 
memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan 
keenam. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan 
diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang 
diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan 
masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga 
tersendiri yaitu18:
1) Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
2) Kekuasaan melaksana kan undang-undang (eksekutif)
3) Kekuasaan kehakiman (yudikatif) 
4) Kekuasaan kepolisian
5) Kekuasaan kejaksaan
6) Kekuasaan memeriksa keuangan negara

Kemudian lebih dari pada paparan di atas, sebagaimana 
dikemukakan oleh Apeldoorn, 19sebuah konstitusi sekurang-kurangnya 
memiliki dua fungsi. Pertama, Konstitusi berfungsi sebagai Constituer 
Ende Wet (original agreement), yakni tindakan mendirikan negara, 
artinya konstitusi yang menetapkan berdirinya sebuah negara; kedua, 
konstitusi memiliki fungsi sebagai Constitutionnelle Wet, yaitu 
fungsi sebuah konstitusi setelah negara terbentuk sebagai dokumen 
kenegaraan yang penting.

Di dalam bukunya, Sri Soemantri mengemukakan bahwasannya 
berdasarkan penelitian konstitusi yang telah ada, diketahui bahwa 
umumnya setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga 
kelompok materi muatan, yaitu20

18  Ibid. 
19  L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1971, hlm. 

258.
20  Sri Soemantri Mortosoewignjo, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, hlm 9. (lihat 

di buku ilneg lengkapnya)
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1) Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan hak warga 
negara;

2) Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang mendasar;
3) Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas 

ketatanegaraan yang mendasar.

Selain itu faktor sosiologis dari kehidupan bermasyarakat 
dapat dijadikan faktor dalam menentukan isi atau materi muatan 
Undang-Undang Dasar seperti penerapan atau keadaan hukum, politik, 
sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, serta hubungan luar 
negeri. Secara umum, konstitusi harus memiliki nilai-nilai untuk dapat 
diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang yang 
dimaksud dalam hal ini adalah nilai tentang hasil pelaksanaan sebuah 
konstitusi. Karl Loewenstein dalam bukunya Reflection on the Value of 
Constitutions menguraikan tiga macam nilai konstitusi.21

1) Normative Value (nilai normatif). Norma-norma yang terdapat di 
konstitusi tersebut dipahami, diakui diterima, dan dipatuhi oleh 
semua subjek hukum yang terkait konstitusi yang bersangkutan.

2) Nominal Value (nilai nominal). Materi muatan sebuah konstitusi 
dalam kenyataan tidak dipakai sebagai rujukan pengambilan 
keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, konstitusi 
tersebut dikategorikan bernilai nominal. 22

3) Semantical Value, yakni norma yang terkandung si dalam konstitusi 
hanya dihargai di atas kertas, dijadikan semboyan ketatanegaraan, 
dan sebagai alat pembenaran. Seperti dalam pidato kenegaraan 
yang selalu dikutip norma-norma yang ada di dalam konstitusi.23

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan 
konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini 
terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam 
konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan 
aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung 
ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian 
prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi 
adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan 

21  Karl Loewenstein, dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, …..
22  Max Boli Sabon, op.cit., hlm.176.
23  Ibid, hlm. 177.
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semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari 
sekelompok orang belaka.24

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan 
dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. 
Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, 
maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara 
keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir 
semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu 
konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan 
terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi 
yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan 
atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika 
Serikat. 25

Di Indonesia, telah terjadi empat kali perubahan demi 
menunjang good governance sebagaimana dicita-citakan. Salah satu 
keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi 
adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi 
konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus 
dilakukan karena UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dinilai 
tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan 
negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta 
mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.26

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD NRI Tahun 1945 bersifat 
sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang 
semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga 
negara dalam UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sederajat dan 
melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-
masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat 
besar (concentration of power and responsibility upon the President) 
menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and 
balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang 

24  https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776, op cit
25  Ibid. 
26  Ibid. 
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hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.27

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan 
selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD NRI 
Tahun 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD NRI Tahun 
1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga 
dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum 
dasar, UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga 
benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara 
dan kehidupan warga negara (the living constitution). 28

b. Kajian Mengenai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945

i. Pancasila, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia

Bertolak dari tujuan negara Indonesia, setidaknya 
terdapat empat hal penting yang menjadi pokok tujuan negara, 
yaitu pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah; berkewajiban 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia; kemerdekaan 
tersusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia; 
Republik Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat 
berdasarkan Pancasila.29 Tujuan negara tersebut dapat dipandang 
dari sudut eskatologi dan mitologi. Pandangan tujuan negara 
secara eskatologi adalah pendekatan kemakmuran rakyat yang 
dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah 
kelompok kemakmuran rakyat secara individual yang dijamin 
oleh Undang-Undang dan sejalan dengan adanya Hak Asasi 
Manusia.30 Kelompok kedua adalah kemakmuran rakyat secara 
umum atau bersama, dimana masyarakat makmur menyebabkan 
dengan sendirinya kemakmuran individu menjadi tercapai.31

27  Ibid. 
28  ibid.
29  Max Boli Sabon, Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: 

Penerbit Universitas Atma Jaya, 2017
30  Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1986
31  Drijarka, Filsafat Manusia, Yogyakarta: Kanisius, 1969
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Kemakmuran rakyat atau kesejahteraan umum bukanlah 
hasil akhir dari tujuan negara yang di maksud, namun merupakan 
proses untuk mencapai keadaan makmur dan sejahtera yang 
akan dialami oleh masyarakat sendiri. Pada hakikatnya bangsa 
Indonesia bukanlah bangsa yang setelah mencapai keadaan 
sejahtera atau makmur pada keadaan tertentu maka sudah selesai 
perjuangannya karena tujuan sudah tercapai. Bangsa indonesia 
memiliki tujuan dan cita-cita “kemakmuran” atau “kesejahteraan” 
yang berkembang terus menerus mengikuti kondisi masyarakat 
dan “zaman” atau “era”, dimana setiap waktunya akan berubah 
dan berkembang. Oleh karena tujuan dan cita-cita yang ada maka 
negara terus menerus berusaha mencapai “sejahtera” sepanjang 
bangsa indonesia masih berdiri. Terlepas dari kemakmuran, tujuan 
dan cita-cita bangsa lainnya selaras dan mendukung terciptanya 
konsep kesejahteraan. Wilayah yang terlindungi, masyarakat 
yang beradab, dunia yang tertib, semua tujuan negara lainnya juga 
bukan merupakan tujuan akhir melainkan akan terus menerus 
dilakukan. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa indonesia tidak 
mengejar tujuan dan cita-cita tanpa melihat kondisi masyarakat 
dan dunia. Negara memfokuskan pada proses yang diperbaiki 
dan diperbaharui terus menerus dengan keyakinan bahwa semua 
hal tersebut dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Pada hakikatnya, tujuan negara dalam pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 bersifat empiris untuk mencapai kemakmuran 
rakyat. Kemakmuran rakyat yang di maksud bukanlah suatu 
tujuan akhir melainkan merupakan sebuah proses untuk mencapai 
keadaaan makmur atau sejahtera itu sendiri. Sehingga bukan 
jika sudah makmur maka tujuan negaranya tercapai, melainkan 
kemakmuran atau kesejahteraan itu berkembang terus menerus 
dan diperbaharui terus menerus yang hasil akhirnya adalah 
kesejahteraan rakyat yang berkualitas. Pemerintah tidak bisa dan 
tidak boleh hanya memperhatikan sektor tertentu dalam suatu 
tatanan bernegara, dan tidak boleh menguntukan suatu daerah atau 
pihak tertentu melainkan harus dapat membagi pembagiannya 
secara menyeluruh untuk seluruh rakyat.
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ii. Pancasila Sebagai Filsafat, Etika Berbangsa, dan Nilai

Pancasila sebagai filsafat, etika berbangsa, dan nilai tidak 
dapat terlepas dari pemahaman akan lahirnya Pancasila dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan akan pancasila 
dapat diperdalam sebagai bahan akademis yang berimplikasi 
langsung sebagai sebuah sikap hidup dan “kebiasaan” yang 
tertanam. Sebagai sebuah filsafat akan kehidupan dan cita-cita 
luhur bangsa Indonesia, Pancasila memiliki lima dalil filsafat yang 
saling berkaitan satu sama lain.32 Dalil pertama berkaitan dengan 
dasar dari eksistensi, yaitu kasih dan keberadaan. Pada dasarnya 
Pancasila membahas mengenai kasih kepada Tuhan dan kasih 
kepada sesama manusia yang disebut dengan perikemanusiaan 
yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam dalil-dalil berikut. Dalil 
kedua berkaitan dengan keadilan sosial. Perikemanusiaan yang 
terdapat dalam dalil pertama harus dijalankan untuk mencapai 
keadilan sosial. Dalil ketiga berkaitan dengan demokrasi. 
Perikemanusiaan dan keadilan sosial yang ingin dicapai 
membutuhkan “kesatuan” yang hanya dapat dicapai bila manusia 
saling menghormati dan menghargai dalam hal ini berbentuk 
demokrasi. Dalil keempat berkaitan dengan perikemanusiaa yang 
dijabarkan dalam aspek kebangsaan. Perikemanusiaan dilakukan 
berhubungan dengan kesatuan manusia sebagai makhluk yang 
hidup bersama dalam konteks keturunan, kebudayaan, dan 
peradaban. Dalil kelima berkaitan dengan dasar perikemanusiaan. 
Kasih terhadap sesama yang disebut sebagai perikemanusiaan ada 
dan terbentuk karena cinta kasih dari dan kepada Sang Pencipta.

Kesatuan sistematis akan dalil-dalil tersebut sebagai 
gagasan dan nilai yang menjadi panduan tingkah laku masyarakat 
dalam berbagai aspek kehidupan manusia disebut sebagai ideologi. 
Kekuatan ideologi berdasar pada pegangannya terhadap hati dan 
akal masyarakat yang meyakini yang termuat di dalamnya serta 
kesediaan untuk melaksanakannya.33 Nilai-nilai yang tertuang 

32  Kasdin SIhotang, dkk. Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-nilai 
Kebangsaan. (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya.Cetakan Ketiga, Agustus 2016). 
Hlm. 68.

33  Franz Magnis Suseno, 1988, Etika politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan 
Modern, Jakarta: Gramedia, hlm.50-51.
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dalam Pancasila merupakan inti dari nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakat, dimana perilaku warga harus mencerminkan nilai-
nilai tersebut yang pada akhirnya menempatkan Pancasila sebagai 
etika. Etika dalam Pancasila dapat dibagi menjadi dua bagian.34 
Pertama dari segi individu. Sebagai pribadi perilaku manusia 
harus mencerminkan pada nilai-nilai religius, kemanusiaan, 
kebebasan, dan sopan santun. Kedua, dari segi sosial. Pancasila 
merupakan pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
terutama dalam pengelolaan negara di segala bidangnya 
seperti ekonomi, sosial budaya, politik, bahkan iptek. Dalam 
penyelenggaraan negara yang dijalankan sesuai dengan pancasila 
hendaknya sesuai dengan tiga asas legitimasi, yaitu legitimasi 
legal, legitimasi demokratis, dan legitimasi moral.35 Hal ini 
memastikan agar pelaksanaan dan pengejawantahan Pancasila 
tidak bertentangan dengan nilai religius, nilai humanistik dan 
tidak merusak kesatuan bangsa.

Christopher Gleeson menyatakan bahwa nilai memiliki 
tiga dasar. Dasar pertama berada di kepala, berarti nilai itu 
harus dipikirkan sehingga dapat diserap. Dasar kedua berada 
di hati, berarti nilai bukan hanya dipikirkan namun juga dapat 
mempengaruhi hidup. Dasar ketiga berada di tangan, berarti nilai 
bukan hanya dipikirkan dan dapat mempengaruhi hidup namun 
harus dipraktekkan.36 Menurut Max Scheler, nilai merupakan 
suatu kualitas yang tidak tergantung pada pembawanya sehingga 
tidak bergantung pada objek maupun subjek.37 Nilai-nilai pada 
Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak 
dapat dipisah-pisah. Nilai dalam Pancasila merupakan pedoman 
dan pengarah yang digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita 
bangsa yang masyarakatnya beriman dan berperikemanusiaan 
yang didasarkan oleh demokrasi dan keadilan.

34  Kasdin Sihotang, 2016, Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-nilai 
Kebangsaan, Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, hlm. 85.

35  Franz magnis suseno, 1987, Etika Dasar, Yogyakarta: Kanisius, hlm.115
36  Christopher Gleeson, 1997, Menciptakan Keseimbangan: Mengajarkan Nilai dan 

Kebebasan, Jakarta: Grasindo, hlm. 11-13.
37  Franz Magnis Suseno, 2000, Etika Dasar
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iii. Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Tahap 
Pengerjaan)

Secara etimologis, makna istilah dasar negara identik 
dengan istilah grundnorm (norma dasar), rechtsidee (cita hukum), 
staatsidee (cita negara), philosophische grondslag (dasar filsafat 
negara). Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana 
terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR 
Nomor XVII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR 
Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan 
tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun 
status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam 
kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan 
hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah 
dicabut maupun telah selesai dilaksanakan (Pimpinan MPR dan 
Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013:90)38

Tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dijelaskan 
bahwa meskipun seolah-olah Pembukaan merupakan bagian 
dari UUD NRI Tahun 1945, sebenarnya keduanya lahir secara 
terpisah. Masing-masing hanya bersamaan hari dan tanggal 
pengesahannya. Menurut Prof. Drs. Notonagoro, S.H., dalam 
bukunya (1959) mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 
NRI Tahun 1945 (pokok kaidah negara yang fundamental) 
menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945 bukanlah merupakan hukum yang tertinggi, sedangkan 
pembukaan pada hakikatnya terpisah dengan UUD NRI Tahun 
1945, dan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, 
sedangkan intinya adalah Pancasila.39

Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila 
dengan Pembukaan UUD tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa 
rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia 
adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 
1945 alinea keempat. Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan 
Pokok Kaidah Negara yang fundamental sehingga terhadap tertib 

38  Tim Penulis Dosen UMN, op.cit. Hlm. 60
39  Ibid, Hlm. 60-61
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hukum Indonesia memiliki dua macam kedudukan, yaitu40:

1. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan 
faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

2. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai 
tertib hukum tertinggi.

Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber 
bagi pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Hal ini disebabkan 
kedudukan hukum Pembukaan berbeda dengan pasal-pasal 
UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa selain sebagai Mukadimah, 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan atau 
eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan Pembukaan ini 
adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar 
hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan 
melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. 
Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan 
formal yuridis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.41

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan secara material 
UUD NRI Tahun 1945, menunjuk pada materi pokok atau 
isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena 
kandungan material Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang 
demikian maka Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat disebut 
sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental. Dalam tertib 
hukum Indonesia diadakan pembagian yang hirarkis. undang-
Undang Dasar bukanlah peraturan hukum yang tertinggi. Di 
atasnya masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yaitu 
Pembukaan sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental 
yang di dalamnya termuat nilai Pancasila. Walaupun Undang-
Undang Dasar itu merupakan hukum dasar Negara Indonesia 
yang tertulis atau konstitusi, namun kedudukannya bukanlah 
sebagai landasan hukum yang terpokok.42

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 

40  Ibid, Hlm. 61
41  Ibid 
42  Ibid, hlm 61-62
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1945 antara lain sebagai berikut43:

1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memenuhi syarat unsur 
mutlak sebagai staatsfundamentalnorm. Oleh karena itu, 
kedudukan Pembukaan merupakan peraturan hukum yang 
tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua 
peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal 
dalam UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan Peraturan 
Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945.

2. Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan 
sebagai staats fundamental norm. Secara ilmiah-akademis, 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai staats fundamental 
norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan 
tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan 
lain jalan hukum tidak lagi dapat diubah. 

iv. Hubungan pancasila dengan negara kesejahteraan dan 
pembangunan

Negara sejahtera (welfare state) dilihat dari fungsinya 
bukan sebagai penunjang, pembantu, atau pelengkap tetapi 
berfungsi untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya 
tetapi tidak dengan menghilangkan tanggung jawab anggota 
masyarakat melainkan untuk mendukung dan merangsang 
masyarakat agar dapat berkembang mensejahterakan dirinya. 
Negara kesejahteraan sosial memiliki tiga prinsip dasar yaitu 
kebebasan, kesamaan, dan kesetiakawanan.44 Nilai persamaan 
memiliki fungsi untuk menjamin perlindungan kepada seluruh 
penduduk daripada ancaman, bukan hanya ancaman dari luar 
dan dalam negeri namun juga ancaman kemiskinan, ancaman 
penyakit, dan lain sebagainya. Nilai kebebasan berfungsi untuk 
mendukung dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat dalam 
bidang sosial, ekonomi, budaya yang termasuk didalamnya juga 
terdapat pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lainnya. 

43  Ibid, Hlm. 62
44  Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 

Jakarta: Gramedia, 1991
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Nilai kesetiakawanan atau kebersamaan berfungsi untuk 
menyediakan keadilan dasar yang tidak memihak salah satu 
atau lebih pihak yang bermasalah. Dalam negara kesejahteraan 
sosial, negara berfungsi untuk turut mengambil bagian dalam 
urusan kesejahteraan umum bukan kesejahteraan individu 
(tidak totaliter sehingga mengorbankan anggaran negara yang 
begitu besar untuk masing-masing individu). Sehingga disini 
rakyat mengupayakan kesejahteraannya, dan pemerintah tinggal 
membuka peluang untuk membantu dan mendorong masyarakat 
mencapai kesejahteraan itu sendiri. Hal itu tidak menutup 
kemungkinan bahwa negara dapat campur tangan secara khusus 
untuk membantu masyarakat yang miskin, sakit, lemah, cacat, 
dan sebagainya. 

Sejalan dengan konsep negara hukum, tujuan negara 
tidak lagi untuk ketertiban melainkan untuk kesejahteraan rakyat. 
Dalam proses untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan 
tindakan yang cepat dan tanggap, namun hukum selalu terlambat 
dan tertinggal di belakang. Untuk mendukung tujuan negara 
tersebut maka adanya perubahan konsep negara hukum menjadi 
negara hukum pembangunan. Negara hukum pembangunan 
berorientasi pada proses pembangunan yang partisipatif sejalan 
dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat dimana 
hal itu merupakan sebuah proses yang berjalan terus menerus. 
Pembangunan atau kondisi masyarakat dalam pembangunan 
menurut Mochtar Kusumaatmadja selalu bercirikan perubahan.45 
Kembali pada tujuan negara dalam setiap konstitusi yang pernah 
berlaku di Indonesia, bahwa tujuan negara tidak terletak pada 
tujuan tertentu yang ingin dicapai, tetapi pada proses yang 
dijalankan secara terus menerus mengikuti perkembangan yang 
ada dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa dimana ada 
pembangunan maka ada perubahan dan semakin nyata proses 
yang dijalankan. Seyogianya tipe negara hukum pembangunan 
dibedakan dengan mazhab hukum pembangunan, karena negara 
hukum pembangunan memperhatikan setiap hak dan kewajiban 

45  Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum 
Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum 
Universitas Padjajaran Cetakan Kedua, 1986
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masyarakat dan negara, bukan untuk merekayasa pembangunan 
masyarakat.

Dalam konsep ini tujuan negara tidak terminal utopis 
melainkan menekankan proses daripada target. Konsep ini 
merupakan sintesis dari tesis negara hukum Nachtwachterstaat 
(negara jaga malam)46 dan antitesis Formele Rechtsstaat (negara 
hukum formal) konsep sebelumnya. Negara kesejahteraan dan 
pembangunan (sustainable development) selaras dengan paham 
humanis partisipatoris dimana rakyat dan pemerintah saling 
bekerja sama dalam mengupayakan kesejahteraan. Dengan model 
bottom-up. Hak asasi manusia tidak dipisahkan dan ditiadakan, 
melainkan termasuk di dalamnya untuk menunjang kesejahteraan 
itu. Konsep Humanis partisipatoris yang selaras dengan tujuan 
dan konsep negara menekankan akan hak pembangunan. 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Deklarasi PBB dinyatakan bahwa bila 
terwujudnya hak atas pembangunan berarti semua hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya.47 
hak atas pembangunan adalah hak asasi yang tidak dapat 
dipisahkan dari hak asasi lainnya. Hak atas pembangunan seturut 
dengan batas pengertian deklarasi PBB menekankan tiga hak, 
yaitu hak berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati dalam hal 
ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.

c. Kajian Teori tentang Konsep Negara Hukum

i. Konsep Negara Hukum 

Di zaman modern, 48konsep Negara Hukum di Eropah 
Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul 
Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan 
istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo 
Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan 
A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Unsur-unsur 

46  O Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1980
47 Centre for Human Rights Geneva, Human Rights: A Compilation of International 

Instruments, Volume I. (Second Part) Universal Instruments, New York: United 
Nations, 1993

48  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, hlm. 2.
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Rechtsstaat tersebut dituliskan Julius Stahl49 dalam bukunya 
Over den Rechtsstaat, konsep Negara Hukum yang disebutnya 
dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, 
yaitu: 
1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan tata usaha Negara. 

Sebagaimana diuraikan, bahwasannya latar belakang 
munculnya negara hukum adalah ajaran John Locke tentang 
perjanjian masyarakat pada tingkat Pactum Subjectiones, 
yang dituangkan dalam konstitusi. Konstitusi tersebut menjadi 
pegangan bagi penguasa untuk perlindungan hak asasi setiap 
lapisan masyarakat. maka, hubungan antara hak asasi manusia 
dan konstitusi adalah hak asasi manusia yang bergantung pada 
konstitusi. Sehingga batasan seberapa jauh perlindungan hak 
asasi manusia tersebut dituangkan dalam konstitusi.50

Lain halnya dengan negara hukum di negara anglo saxon 
yang menganut common law system dan yurisprudensi. Tipe 
negara rule of law merupakan sistem yang dianut. Demikian 
menurut A.V. Dicey mengemukakan tiga unsur negara Rule of 
Law yakni51

1) Supremasi hukum (the absolute supremacy of predominance 
of regular law);

2) Kesamaan di hadapan hukum baik bagi rakyat maupun 
pemerintah, tidak ada peradilan administrasi (equality before 
the law); dan

3) Hukum Konstitusi bukanlah sumber, melainkan akibat adanya 
pengakuan hak-hak asasi manusia; jadi, konstitusi bergantung 
pada hak asasi manusia (the law of the constitutions are not 
the source but the consequence of the rights of individuals).

49  Max Boli Sabon, op.cit., hlm.86.
50  Ibid.
51  A.V. Dicey, Lihat dari Max Boli Sabon, ibid, hlm. 87
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Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh 
Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan 
dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh 
A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di 
zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of 
Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan 
prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and 
impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan 
mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-
prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The 
International Commission of Jurists” itu adalah: 
1) Negara harus tunduk pada hukum;
2) Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

ii. Negara Hukum di Indonesia

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok 
konsepsi Negara Hukum dan penerapannya di Indonesia 
dewasa ini, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwasannya 
perlu dirumuskan kembali tiga-belas prinsip pokok Negara 
Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-
belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang 
menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat 
disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun 
Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu52: 

1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip 
supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan 
dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif 
supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya 
pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah 
manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum 
yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi 
hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan 
hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik 

52  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, op.cit.,  hlm. 8.
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adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian 
besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘supreme’. 
Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidensial 
yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih 
tepat untuk disebut sebagai ‘kepala negara’. Itu sebabnya, 
dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal adanya 
pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan 
seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.  Oleh karena 
itu dapat terlihat bahwasannya perilaku warga negara dan 
sumber kekuasaan tertinggi terletak dan melekat dalam 
konstitusi sebagaimana sudah dirancang dan dibuat oleh 
pemerintah. Supremasi hukum memiliki makna bahwasannya 
negara (konstitusi) memberikan upaya untuk menjamin 
setiap lapisan masyarakat menerima rasa keadilan yang 
sebenarnya ukurannya relatif. Oleh karena itu konstitusi 
hanya menyangkut hal yang bersifat abstrak dan mendasar.

2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)

Terdapat persamaan kedudukan setiap orang dalam 
hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan 
dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hal 
tersebut, setiap sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala 
bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan 
yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus 
dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna 
mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu 
atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar 
kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang 
sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan 
yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu 
yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘affirmative 
actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu 
misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau 
kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya 
terbelakang (tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, memiliki ekonomi terbelakang, dan masih 
memiliki budaya yang kental sehingga Pemerintah (negara) 
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sulit untuk masuk ke dalam lingkungan yang mereka miliki). 
Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat 
diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, 
misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar

3) Asas Legalitas (Due Process of Law) 

Asas legalitas (due process of law) merupakan segala 
tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan 
perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku 
lebih dulu sebelum suatu perbuatan administrasi/ hukum 
tersebut dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau 
tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 
‘rules and procedures’ (regels). Prinsip normative tersebut 
menyebabkan birokrasi menjadi tidak berjalan dengan cepat 
di dalam realita yang terjadi sekarang ini, baik dari proses 
kelembagaan maupun kajian perilaku dalam kehidupan 
bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak 
bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan 
tugasnya, maka sebagai penyeimbang, diakui pula adanya 
prinsip ‘frijs ermessen’ yang memungkinkan para pejabat tata 
usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan 
menetapkan sendiri ‘beleid-regels’ (‘policy rules’) ataupun 
peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal 
(internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka 
menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan 
yang sah. 

4) Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ 
Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan 
secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. 
Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan 
pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi 
sewenang-wenang. Lord Acton mengemukakan: “Power tends 
to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena 
itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-
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misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat 
‘checks and balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan 
saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. 
Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi 
kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara 
vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi 
dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang 
memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.  

5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen

Suatu kekuasaan tidak bisa tanpa batasan 
dalam pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. Hal itu dalam rangka mencegah “abuse 
of power” oleh para penguasa. Dalam rangka membatasi 
kekuasaan itu, pengaturan kelembagaan pemerintahan yang 
bersifat ‘independent’, seperti bank sentral, organisasi tentara, 
dan organisasi kepolisian dibuat dan dirancang. Selain 
itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak 
Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi 
Ombudsman Nasional (KON), Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-
organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada 
dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang 
menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya 
merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif (Presiden) 
untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian 
pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ 
tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena 
fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk 
melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang 
memegang senjata dapat dipakai untuk menampung aspirasi 
prodemokrasi (peran TNI dan POLRI masa order baru), bank 
sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber 
keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan 
kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya 
dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, 
independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat 
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penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi. 

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak 
(independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan 
tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara 
Hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh 
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan 
jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk 
menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan 
adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan 
keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan 
kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan 
masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, 
hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali 
hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, 
dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara 
oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan 
penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati 
nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 
Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ 
keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di 
tengah-tengah masyarakat. 

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka 
kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat 
keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya 
putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh 
pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara 
menjadi tonggak yang penting, karena instansi tersebut 
yang menjamin agar hak warga negara tidak dilanggar 
oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara 
sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus 
ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu 
bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan 
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hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para 
pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, 
keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri 
harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip 
‘independent and impartial judiciary’ tersebut di atas.

8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)

Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan 
gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem 
ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang 
berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung 
ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan 
Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya 
peradilan ataupun mahkamah konstitusi (constitutional 
court) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem ‘checks 
and balances’ antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja 
dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Mahkamah ini 
diberi fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang 
yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus 
berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga 
negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara 
yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini 
di berbagai negara demokrasi dewasa ini semakin dianggap 
penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar 
baru bagi tegaknya Negara Hukum modern. Mahkamah 
Konstitusi hadir di dalam suatu negara Modern sebagai 
Guardian of The Constitution atau pengawal Konstitusi. Oleh 
karena itu fungsinya sebagai satu-satunya penafsir konstitusi 
membuat lembaga ini memiliki amanat untuk menguji 
materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 
Mahkamah Konstitusi juga menjadi pendorong semangat 
pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam 
amanat konstitusi dan Pancasila.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut 
dilakukan secara luas dalam rangka mempromosikan 
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penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum 
yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya 
menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian 
pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh 
mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi 
kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan 
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan 
pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut 
sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi 
manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan 
penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara 
adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut 
sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. 

10) Demokratis (Democratische Rechtsstaat)

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin 
peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 
kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan dan ditegakkan mencermin kan nilai-nilai 
keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh 
ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau 
hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan 
dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak 
dimaksudkan hanya menjamin kepentingan orang-orang 
yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa 
adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita 
negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah 
‘absolute rechtsstaat’, melainkan ‘democratische rechtsstaat’ 
atau negara hukum yang demokratis. 

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara 
(Welfare Rechtsstaat)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang 
diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik 
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yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi 
(democracy) maupun yang diwujudkan melalaui 
gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana 
cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia 
bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara 
Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan 
mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan 
demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak 
menjadi sekedar ‘rule-driven’, melainkan ‘mission driven’, 
yang didasarkan atas aturan hukum.  

12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Transparansi dan kontrol merupakan kontrol sosial 
yang dapat dilakukan dan disertakan oleh masyarakat 
sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat 
di mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi dengan 
kehadiran peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi 
langsung untuk menjamin nilai keadilan dan kebenaran. 
Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem 
perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat 
diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. 
Karena itulah, prinsip ‘representation in ideas’ dibedakan 
dari ‘representation in presence’, karena perwakilan fisik 
saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau 
aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang 
dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, 
hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya 
memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan 
efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.  
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13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa 

Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula 
dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila 
pertama dan utama Pancasila. Karena itu, Negara Hukum 
Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha 
Esaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya 
prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan 
mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa yang 
diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. 
Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai 
kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi 
di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan 
segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai 
ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, dan di 
pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu 
juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran 
rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang 
Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia 
hanya memutlakkan Yang Esa dan menisbikan kehidupan 
antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin 
persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam 
kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila. 

d. Kajian Teori Negara Kesejahteraan (Welfare States)

Dikutip dari Jurnal Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Riau53, menurut kamus online merriam-
webster dictionary, kata “welfare” diartikan sebagai “the state 
of being happy, healthy, or successful”. Dalam terjemahannya 
bahwa dikatakan, “welfare” diartikan sebagai keadaan yang 
bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studinya, Andersen 
menyatakan bahwa welfare state:

53  Elviandri, dkk., “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare 
State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Riau, Vol. 31 No. 2, Juni 2019, Hal. 252-266.
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“A welfare state is a state in which organized power is 
deliberately used (through politics and administration) in an 
effort to modify the play of the market forces in at least three 
directions - first, by guaranteeing individuals and families 
a minimum income irrespective of the market value of their 
work or their property; - second, by narrowing the extent 
of insecurity by enabling individuals and families to meet 
certain “social contingencies” (for example, sickness, old 
age and unemployment) which lead otherwise to individual 
and family crisis; and - third, by ensuring that all citizens 
without distinction of status or class are offered the best 
standards available in relation to a certain agreed range of 
social services.”54

        Welfare state adalah konsep dimana kekuasaan yang 
dimilikinya (dalam hal kebijakan politik dan ekonomi) ditujukan 
untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya 
memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar 
kelayakan. Juga negara memberikan layanan sosial bagi setiap 
masalah yang dihadapi oleh warga negara dalam segala hal 
seperti masalah ekonomi, faktor sakit, faktor umur yang menua, 
dan tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini haruslah dilakukan 
negara kepada seluruh warga negaranya tanpa memandang 
ras, budaya, dan agama. Semua warga negara mempunyai hak 
untuk mendapatkannya tanpa dibedakan dalam golongan tingkat 
ekonominya, jabatannya, pekerjaanya, dan perbedaan lainnya.

Jika melihat sejarah, gagasan tentang negara kesejahteraan 
sudah ada sejak sekitar abad ke-18 sampai abad ke 19 an. 
Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar 
ini dimulai dari abad ke-18 yaitu saat Jeremy Bentham (1748-
1832), Bapak Negara Kesejahteraan (Father of Welfare State), 
memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah pada dasarnya 
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin the 
greatest happiness of the greatest number of their citizens. 
Bentham menggunakan prinsip utilitarianisme yang dirinya telah 

54  J. G. Andersen, 2007, Welfare States and Welfare State Theory, Aalborg: Centre for 
Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS 
Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, hlm. 4.
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kembangkan. Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat 
menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang baik, 
dan sesuatu yang yang menimbulkan sakit adalah buruk. Pada 
dasarnya setiap tindakan pemerintah haruslah ditujukan untuk 
meningkatkan kebahagian banyak orang.55

Sistem negara kesejahteraan juga digagas oleh Sir William 
Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Dalam laporannya, 
Social Insurance and Allied Services, Beveridge menyebut 
want, squalor, ignorance, disease and idleness sebagai “the five 
giant evils” yang harus diperangi (Spicker, 1995; Bessant, et al, 
2006), dalam laporan itu Beveridge mengusulkan sebuah sistem 
asuransi sosial yang komprehensif yang menurutnya berguna 
untuk melindungi orang dari kelahiran hingga kematian (from 
cradle to grave).

Dalam kontek Kapitalisme, Marshall melihat bahwa warga 
negara wajib turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain 
juga (Harris, 1999; dalam Suharto, 2006). Ketidaksempurnaan 
pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak 
warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Hal ini yang 
harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan 
mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Sistem negara 
kesejahteraan itu digunakan sebagai kompensasi yang harus 
dibayarkan oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan 
stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan 
sosial diberikan sebagai bentuk hak dari warga negara yang ada.56

Spicker (Suharto, 2005:50)57 menyatakan bahwa negara 
kesejahteraan didefinisikan sebagai sistem kesejahteraan sosial 
yang memberi peran besar kepada negara untuk menggunakan 
dana publik yang ada untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan 

55  Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Jurnal 
Sosial Politik, Vol. 2 No. 1, Juli - Desember 2016, Hal. 103-122.

56  Edi Suharto, “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa 
Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?”, Universitas Gadjah Mada, Juli 
2006, Yogyakarta.

57  Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”, 2005. Bandung: Refika 
Aditama.
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dasar setiap warga negara. Sementara Husodo menyatakan 
bahwa negara kesejahteraan diartikan sebagai suatu negara 
dimana pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam 
menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap 
warga negaranya. (Tribowo dan Bahagijo, 2006: xv)58. Jika 
disimpulkan dari kedua ahli diatas, bahwa negara kesejahteraan 
berkaitan dengan peran negara (pemerintah) untuk bertanggung 
jawab atau memiliki tugas untuk memenuhi dan menjamin standar 
kesejahteraan warga negaranya. Ide dasar negara kesejahteraan 
berasal dari adanya usaha atau upaya negara untuk mengelola 
semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan 
negara yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. 
Upaya dan tujuan yang ingin dicapai ini kemudian diwujudkan 
dalam wujud kebijakan yang kemudian diwujudkan oleh sebuah 
negara.

Konsep negara kesejahteraan sering diartikan berbeda 
oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada ahli di 
atas yang telah menyatakan pemikirannya, maka kesejahteraan 
memiliki empat makna, yakni59; Pertama, sebagai kondisi 
sejahtera (well-being). Merujuk pada istilah kesejahteraan sosial 
sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan warga negara. Kedua, 
sebagai pelayanan sosial. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk 
jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan 
dan pelayanan sosial personal. Ketiga, sebagai tunjangan sosial, 
dapat dikhususkan kepada masyarakat yang miskin, cacat, dan 
pengangguran. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana 
yang dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat 
serta badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup 
warga negara melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan 
sosial.

58  Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, “Mimpi Negara Kesejahteraan”, 2006. 
Jakarta: LP3ES.

59  Elviandri, dkk., Op. cit., Hal. 254.
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a. Tipe Negara Kesejahteraan60

Terdapat beberapa ciri dan model dari negara 
kesejahteraan. Menurut Gooding (1999:4)61, menyatakan 
bahwa bentuk dari negara kesejahteraan tidak hanya satu 
bentuk saja, tetapi memiliki banyak model dan kebijakan. 
Perbedaan model yang ada terjadi karena adanya perbedaan 
penekanan tujuan dalam kebijakan setiap negara. Hal ini 
biasanya disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan realitas 
yang dihadapi oleh masing-masing negara. Menurut Goodin 
(1999; dalam Simarmata, 2008:19)62 negara kesejahteraan 
sering dikaitkan dengan proses distribusi sumber daya yang 
ada kepada publik, baik secara langsung maupun ke dalam 
bentuk tertentu. Konsep ini juga berkaitan erat dengan 
kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang 
paling diperhatikan dalam konsep negara kesejahteraan adalah 
masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan 
kerja.

Selanjutnya, Barr (199863; dalam Simarmata, 2008:19-
20)64 mengidentifikasikan peran negara kesejahteraan, yakni; 
Pertama, pada dasarnya kesejahteraan masyarakat bukan 
bersumber pada negara. Sumber kesejahteraan masyarakat 
berasal dari: (1) kelayakan dalam bekerja, dalam arti ini adalah 
income atau gaji atas hasil kerja kerasnya dalam bekerja. Gaji 
yang layak dan aturan pekerjaan yang manusiawi serta jaminan 
pekerjaan ketika terjadi PHK merupakan hal yang membawa 
kepada kehidupan yang sejahtera. (2) tabungan untuk di hari 
tua. Bahwa peningkatan taraf kehidupan dimana adanya 
kemampuan untuk dapat menyisihkan sebagian pendapatannya. 

60  Oman Sukmana, Op. cit. Hal. 110-113.
61  Robert Goodin, “The Real World of Welfare capitalism”, Cambridge University Press, 

1999.
62  Henry T. Simarmata, “Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembagangan 

Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman”, The Pennsylvania State University Press, 
2008.

63  Nicholas Bar, “The Economics of The Welfare State”, California: Stanford University 
Press, 1998.

64  Henry T. Simarmata, Loc. cit.
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Hal ini dapat dilakukan jika pekerja mendapatkan gaji yang 
layak dan lebih dari cukup. Karena pada dasarnya bagaimana 
masyarakat bisa menabung atau membuat asuransi jiwa dan 
hal lainnya jika gaji mereka hanya cukup untuk mencukupi 
kehidupan pokoknya saja. (3) kesejahteraan juga dapat 
didapatkan dari adanya bantuan dari masyarakat yang lebih 
mampu kepada masyarakat yang belum mampu. Pemberian 
sukarela dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. 
Seperti halnya dalam pekerjaan pemberian waktu libur kepada 
para pekerja, contoh lainnya seperti memberikan penjualan 
barang di bawah harga pasar. (4) peran negara melalui kebijakan 
dan bantuan kepada warga negara yang membutuhkan secara 
merata. Kedua, bagaimana cara menyampaikan negara untuk 
menjamin kesejahteraan. Penyampain yang dilakukan juga 
beragam, seperti memberikan pelayanan kesehatan gratis atau 
pemberian uang melalui peringatan pajak dan sebagainya. 

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan 
memiliki sistem negara kesejahteraan (Goodin, 1999:22)65, 
yakni: (1) promoting economic efficiency; (2) reducing 
poverty; (3) promoting social equality; (4) promoting social 
integration and avoiding social exclusion; (5) promoting social 
stability; (6) promoting autonomy. Sementara Commission on 
Social Justice menyebutkan ada tujuh alasan mengapa alasan 
pentingnya negara kesejahteraan, yaitu: (1) Prevent poverty 
where possible and relieve it where necessary; (2) Protect 
people against risks arising in the labour market and from 
family; (3) change; (4) Redistribute resources from richer to 
poorer members of society; (5) Redistribute resources of time 
and money over people’s life-cycles; (6)Encourage personal 
independence; dan (7) Promote social cohesion.

Negara kesejahteraan, dapat dibedakan menjadi 
tiga bagian secara umum (Simarmata, 2008:31-33)66, yaitu: 
Pertama, Model Liberal atau Residual (Anglo-Saxon) dengan 
ciri-ciri : (1) Dukungan sosial yang means-tested, atau terbatas, 

65  Robert Goodin, Loc. cit.
66  Henry T. Simarmata, Loc. cit.
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atau bersyarat, dan lebih berupa jaring pengaman; (2) Upaya 
negara dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan 
supaya warga negara dapat berpartisipasi (kembali) dalam 
arus besar ketenagakerjaan; dan (3) Secara sekaligus, 
pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan 
terlebih dahulu (precursory) untuk menciptakan akses atas 
barang dan jasa, serta daya beli yang berkelanjutan. Contoh 
negara penganut model ini adalah Amerika Serikat, Kanada, 
dan Australia. 

Kedua, Model Konservatif (Korporatis, Continental 
Europe) dengan ciri-ciri: (1) Negara mengusahakan 
kesejahteraan yang dikelola oleh negara; (2) Dalam produksi 
dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, 
melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja dengan 
sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan 
tunjangan tertentu; (3) Tetapi, pajak dapat dikatakan tetap 
tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas 
kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang 
tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara/pekerja 
dan sektor swasta; dan (4) Arah dari skema kesejahteraan 
terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara 
yang paling membutuhkan sehingga seringkali model ini 
disebut model proteksi sosial. Contoh negara penganut model 
ini adalah: Austria, Perancis, Jerman, dan Italia.

Ketiga, Model Sosial-Demokratis (Redistributif-
Institusional) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Satu skema pajak 
dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema 
kesejahteraan; (2) Skema kesejahteraan ini mencakup layanan 
yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan 
akses yang semudah-mudahnya (universal coverage), warga 
negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema 
kesejahteraan (prinsip equity); dan (3) Kebijakan negara 
diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan 
skema-skema kesejahteraan itu. Contoh negara penganut 
model ini adalah negara-negara Skandinavia, seperti: Swedia 
dan Norwegia. 
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Sementara itu terdapat pandangan lain mengenai 
bentuk negara kesejahteraan. Menurut Esping-Andersen 
(Triwibowo & Bahagijo, 2006:14)67, membagi tipologi negara 
kesejahteraan kedalam tiga bentuk, yakni: (1) Residual 
welfare state, yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, 
Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dengan basis rezim 
kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial 
yang terbatas terhadap kelompok target yang selektif serta 
dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan 
publik; (2) Universal Welfare State, yang meliputi negara 
seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Belanda, 
dengan basis rezim kesejahteraan demokrat dan dicirikan 
dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok 
target yang luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif; 
dan (3) Social Insurance Welfare State, yang meliputi negara 
seperti Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol 
dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan 
dengan sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran 
penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan.

b. Institusional Welfare State (sosial demokrasi)

Esping-Andersen, bapak perbandingan welfare state, 
berpendapat bahwa welfare state bisa dikelompokkan menjadi 
tiga macam tergantung pada sejauh mana pemerintah berusaha 
untuk bekerja dengan, atau untuk mengatasi pengaruh dari 
pasar pada kesenjangan sosial. Ketiga model atau bentuk itu 
adalah Demokrasi Sosial, Konservatisme, dan Liberalisme. 
Pengelompokan ini didasarkan pada konsep dan gerakan politik 
dominan di abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. 
Pada penelitian ini menekankan model welfare state social-
democracy. Karakteristik ideologi welfare state dari demokrasi 
sosial adalah didasarkan pada prinsip universalisme dimana 
negara menjamin akses terhadap semua program sosial bagi 
warga negaranya. Sistem welfare state seperti ini memberikan 
tingkat otonomi yang tinggi dan membatasi ketergantungan 

67  Darmawan Triwibowo dan Bahagijo, Loc. cit.
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individu pada keluarga dan mekanisme pasar.68

Model welfare state ini memiliki ciri-ciri seperti 
berikut: (1) Satu skema pajak dipakai untuk membiayai 
keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan; (2) Skema 
kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh 
dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-
mudahnya (universal coverage), warga negara dianggap 
mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan (prinsip 
equity); dan (3) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi 
industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan 
itu. Contoh negara penganut model ini adalah negara-negara 
Skandinavia, seperti: Swedia dan Norwegia.69

c. Pasar Bebas Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan 
Pembangunan

Menurut Adam Smith Pasar bebas adalah wadah 
yang digunakan sebagai tempat berlindung yang diproduksi 
oleh masing-masing individu berdasarkan kebebasan untuk 
menjalankan roda ekonomi dan atmosfer ekonomi yang 
diinginkan oleh mereka. Pengertian tersebut selaras dengan 
konsep pasar bebas menurut David Ricardo yaitu pasar bebas 
sering disebut perdagangan bebas, yaitu sistem perdagangan 
yang ada di luar negeri, dengan konsep masing-masing 
negara melakukan perdagangannya tanpa alasan hambatan 
dari negara tersebut. Jadi semua bebas untuk berdagang antar 
negara. Pengertian yang ingin penulis tekankan dalam artian 
pasar bebas disini adalah kebebasan pengusaha (swasta) dalam 
mengelola perdagangan, dengan mengurangi campur tangan 
dari pemerintah, bukan meniadakan campur tangan dari 
pemerintah. Karena kembali ke cita-cita serta ideologi bangsa 
Indonesia dimana pemerintah lah yang merupakan perwakilan 
dari rakyat itu sendiri.

68  Emanuele Ferragina and Martin Seeleib-Kaiser, “Welfare Regime Debate: Past, 
Present, Futures,” Policy & Politics, vol. 39, no. 4, (2011), p. 584. Dikutip dari, Alfitri, 
“Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, Fakultas Syariah, STAIN Samarinda, 
Vol. 9 Nomor 3, September 2012.

69  Henry T. Simarmata, Loc. cit.
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Menurut Dr. Lameiro, Pasar bebas sendiri memiliki 9 
karakteristik yaitu: 
- A Free Market is a free, cooperative and peaceful process.
- In a Free Market, individuals are free to choose their own 

work.
- In a Free Market, individuals are free to be investors.
- In a Free Market, individuals are free to be entrepreneurs.
- In a Free Market, individuals are free to create capital 

formation (the process of bringing together capital from 
savers and investors to invest in new businesses, products 
and services).

- In a Free Market, individuals are free to earn profits.
- In a Free Market, individuals are free to compete (to 

create faster, better and cheaper products and services).
- In a Free Market, individuals are free to buy, earn, use 

and sell private property (without excessive government 
regulations).

- In a Free Market, individuals are free to set prices 
(including wages and salaries – the prices paid for labor 
services).

 A Free Market is a free, cooperative and peaceful process.  A 
Free Market does not require government-dictated centralized 
planning, control, coercion, and compulsion.  A Free Market 
does not require high taxation or excessive regulation to 
function effectively.  Indeed, a Free Market functions best with 
minimum government interference. 70

Terjemahan: 
- Pasar bebas adalah pasar yang bebas, koperatif, dan damai
- Individu bebas memilih pekerjaan mereka sendiri
- Individu bebas menjadi investor
- Individu bebas menjadi pengusaha/wirausaha

70 Lameiro, Gerard Francis. “Characteristics of a Free Market”, diakses dari http://
gerardlameiro.com/thoughts/characteristics-of-a-free-market, Pada Tanggal 27 Juli 
2020, Pukul 11:13 WIB.
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- Individu bebas menciptakan bersatu untuk menyatukan 
modal

- Individu bebas untuk mendapatkan keuntungan
- Individu bebas berkompetisi (untuk menciptakan produk 

dan layanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah)
- Individu bebas untuk membeli, menghasilkan, 

menggunakan, dan menjual properti pribadi (tanpa 
peraturan pemerintah yang berlebihan)

- Individu bebas menetapkan harga (termasuk upah dan gaji 
– harga yang dibayarkan untuk layanan tenaga kerja) 

Konsep pasar umum yang ditawarkan oleh pengertian 
tersebut dapat berarti bahwa dalam pasar bebas ini, individu 
manapun dibebaskan untuk memiliki alat produksi dan 
menjual barang apapun, sehingga dengan adanya kebebasan 
tersebut persaingan dalam pasar akan lebih kompetitif dari 
sebelumnya sehingga memungkinkan adanya kesempatan 
bagi individu lainnya untuk bergabung dan memperluas 
perdagangan sehingga komoditas tersebut dapat berkembang. 
Terdapat beberapa variabel yang harus disesuaikan apabila 
ingin mencapai tipe atau bentuk pasar bebas antara lain: 
- Kebijakan perdagangan
- Intervensi pemerintah
- Kebijakan moneter
- Modal dan arus investasi asing
- Perbankan dan keuangan
- Upah dan harga
- Peraturan

d. Flexicurity

Pengertian flexicurity berdasarkan European 
Commission yaitu:

Flexicurity is an integrated strategy for enhancing, at the 
same time, flexibility and security in the labour market. 
It attempts to reconcile employers’ need for a flexible 
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workforce with workers’ need for security – confidence that 
they will not face long periods of unemployment.

Flexicurity (gabungan dari fleksibilitas dan keamanan) 
merupakan bagian model dari welfare state dengan kebijakan 
pasar tenaga kerja yang proaktif. Flexicurity mengacu pada 
kombinasi fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam ekonomi yang 
dinamis dan keamanan bagi pekerja. Konsep ini memberikan 
kekuasaan pada perusahaan dengan tetap menjamin keamanan 
dan kesejahteraan para pekerja. Jika mencontoh dari Negara 
Denmark, fleksibilitas dipandang sebagai “segitiga emas” 
dengan “campuran tiga sisi”, yaitu (1) fleksibilitas dalam pasar 
tenaga kerja dikombinasikan dengan (2) jaminan sosial dan (3) 
kebijakan pasar tenaga kerja aktif dengan hak dan kewajiban 
pengangguran. Flexicurity dirancang dan diimplementasikan 
dalam empat komponen kebijakan yaitu: 1) pengaturan kontrak 
yang fleksibel dan andal; 2) strategi pembelajaran seumur hidup 
dan komprehensif; 3) kebijakan pasar kerja aktif dan efektif; 
dan 4) sistem jaminan sosial modern memberikan dukungan 
pendapatan yang memadai selama transisi pekerjaan.

The European Commission menganggap flexicurity 
tentang mencapai keseimbangan yang tepat antara 
pengaturan pekerjaan yang fleksibel dan transisi yang aman 
antara pekerjaan, sehingga lebih banyak dan lebih baik 
pekerjaan dapat diciptakan. Harapan bahwa fleksibilitas dan 
keamanan tidak boleh dilihat sebagai hal yang bertentangan 
tetapi sebagai pelengkap. Fleksibilitas adalah tentang 
mengembangkan organisasi kerja yang fleksibel di mana 
orang dapat menggabungkan pekerjaan mereka dan tanggung 
jawab pribadi, yang dimana mereka dapat terus memperbarui 
pelatihan mereka, dan berpotensi memiliki jam kerja yang 
fleksibel. Selain itu juga dapat memberi pemberi kerja dan 
karyawan lingkungan yang lebih fleksibel untuk berganti 
pekerjaan. Keamanan disini berarti ‘keamanan kerja’.

The European Commission telah mengkaji prinsip-
prinsip umum flexicurity, sebagai berikut:
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1.  Flexicurity adalah sarana untuk memperkuat implementasi 
Strategi Lisbon, menciptakan lapangan kerja yang lebih 
banyak dan lebih baik, memodernisasi pasar tenaga kerja, 
dan mempromosikan pekerjaan yang baik melalui bentuk-
bentuk baru fleksibilitas dan keamanan untuk meningkatkan 
kemampuan beradaptasi, pekerjaan dan kohesi sosial;

2.   Flexicurity melibatkan kombinasi yang disengaja dari 
pengaturan kontrak yang fleksibel dan andal, strategi 
pembelajaran seumur hidup yang komprehensif, kebijakan 
pasar kerja aktif yang efektif, dan sistem perlindungan 
sosial modern, memadai dan berkelanjutan;

3.   Pendekatan Flexicurity bukan tentang satu pasar tenaga 
kerja tunggal atau model kehidupan kerja, atau tentang 
strategi kebijakan tunggal: mereka harus disesuaikan dengan 
keadaan khusus dari masing-masing Negara Anggota. 
Flexicurity menyiratkan keseimbangan antara hak dan 
tanggung jawab semua pihak. Berdasarkan prinsip-prinsip 
umum, setiap Negara Anggota harus mengembangkan 
pengaturan fleksibilitasnya sendiri. Kemajuan harus 
dipantau secara efektif;

4.   Flexicurity harus mempromosikan pasar tenaga kerja yang 
lebih terbuka, responsif dan inklusif mengatasi segmentasi. 
Ini menyangkut mereka yang bekerja dan yang tidak 
bekerja. Mereka yang tidak aktif, para penganggur, mereka 
yang pekerjaannya tidak diumumkan, dalam pekerjaan 
yang tidak stabil, atau di pinggiran pasar tenaga kerja 
perlu diberi peluang yang lebih baik, insentif ekonomi dan 
langkah-langkah yang mendukung untuk akses yang lebih 
mudah ke pekerjaan atau batu loncatan untuk membantu 
kemajuan ke stabil dan pekerjaan yang aman secara hukum. 
Dukungan harus tersedia bagi semua yang bekerja agar 
tetap dapat dipekerjakan, maju dan mengelola transisi baik 
dalam pekerjaan maupun antar pekerjaan;

5.   Internal (di dalam perusahaan) dan juga flexicurity eksternal 
sama pentingnya dan harus dipromosikan. Fleksibilitas 
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kontrak yang memadai harus disertai dengan transisi yang 
aman dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Mobilitas 
ke atas perlu difasilitasi, juga antara pengangguran atau 
ketidakaktifan dan pekerjaan. Tempat kerja berkualitas 
tinggi dan produktif, organisasi kerja yang baik dan 
peningkatan keterampilan secara terus-menerus juga 
penting. Perlindungan sosial harus memberikan insentif 
dan dukungan untuk transisi pekerjaan dan untuk akses ke 
pekerjaan baru;

6.   Fleksibilitas harus mendukung kesetaraan gender , dengan 
mempromosikan akses yang sama terhadap pekerjaan 
berkualitas bagi perempuan dan laki-laki dan menawarkan 
langkah-langkah untuk merekonsiliasi pekerjaan, keluarga 
dan kehidupan pribadi;

7.   Flexicurity membutuhkan iklim kepercayaan dan dialog 
berbasis luas di antara semua pemangku kepentingan, di 
mana semua siap untuk mengambil tanggung jawab untuk 
perubahan dengan pandangan kebijakan yang seimbang 
secara sosial. Sementara otoritas publik mempertahankan 
tanggung jawab keseluruhan, keterlibatan mitra sosial 
dalam desain dan implementasi kebijakan flexicurity 
melalui dialog sosial dan perundingan bersama adalah 
sangat penting; dan,

8.   Fleksibilitas memerlukan alokasi sumber daya yang hemat 
biaya dan harus sepenuhnya kompatibel dengan anggaran 
publik yang sehat dan berkelanjutan secara finansial. Ini 
juga harus mengarah pada distribusi biaya dan manfaat yang 
adil, terutama antara bisnis, otoritas publik dan individu, 
dengan perhatian khusus pada situasi spesifik UKM.

e. Kajian Pembangunan Negara Kesejahteraan 

Konsep Pembangunan ini sedari awal sudah digagas oleh 
bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejak Orde Baru, pemerintah 
Indonesia menjadikan Paradigma pembangunan sebagai 
landasan nilai yang menjadi standar dalam membuat kebijakan 
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pemerintahan. GBHN dan Repelita sebagai instrumen utama 
dari pemerintahan Orde Baru sarat dengan konsep dan rencana 
pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah mengambil peran 
sebagai agen utama dari pembangunan nasional. Tujuannya 
jelas: akselerasi pembangunan. Di pemerintahan sebelumnya, 
ekonomi nasional Indonesia memang terpuruk, dengan tingkat 
pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Sebenarnya tidak 
ada yang salah dengan paradigma pembangunan kala itu. Hanya 
saja setelah dijalankan dalam jangka waktu yang cukup lama, 
kemudian terbukti menjadikan pembangunan sebagai peran pokok 
pemerintahan, seraya mengorbankan peran yang hakiki yaitu 
sebagai pihak yang melayani dan memberdayakan masyarakat, 
telah membawa konsekuensi yang kurang baik. Peran pemerintah 
yang terlalu menonjolkan pembangunan pada tingkat pertama 
mengharuskan adanya suatu sistem perencanaan yang terpusat 
(central planning). Kendali pemerintahan dan pembangunan 
berada ditangan pemerintah pusat. Perencanaan dan pengendalian 
terpusat itu juga mengharuskan adanya penyeragaman sistem 
organisasi pemerintahan daerah dan manajemen proyek yang 
dikembangkan di daerah. Tujuannya adalah hasil yang mudah 
diukur, dikendalikan, diawasi, dan dievaluasi.71 Akibat dari 
penerapan pendekatan terpusat itu adalah semakin kuatnya 
ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang merupakan 
akar dari hubungan pusat daerah yang bersifat patronase.

Oleh karena itu perubahan paradigma dari yang sentralistik 
tersebut mendapatkan pencerahan bahwasannya sebagai negara 
demokrasi dan kesatuan, kebijakan yang sentralistik kurang tepat 
untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu pembangunan yang 
tepat juga harus dilakukan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah 
Pusat dan pemerintah daerah agar apa yang dicita-citakan dalam 
Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni terciptanya 
negara kesejahteraan bisa dicapai. Hal tersebut sudah terlihat 
dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah era reformasi, yakni dengan adanya prinsip 
otonomi daerah sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan 

71  Syamsudin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik 
Indonesia.
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dengan baik dan terkendali. Pembangunan merupakan sarana 
paling tepat dan paling relevan bagi pemerintah dan masyarakat 
untuk saling membahu mengedepankan cita-cita dan amanat 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan yang 
diterapkan di Indonesia sudah benar namun hanya perlu sedikit 
pembenahan dan penyelarasan di dalam praktiknya.

i. Paradigma Humanis Partisipatoris

Tentunya pembangunan yang dilakukan harus didasari 
oleh paradigma yang tepat sehingga Pemerintah bisa melakukan 
upaya yang tepat dalam rangka meraih cita-cita sebagaimana 
diamanatkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
dan Pancasila. Setelah beberapa puluh tahun lamanya, 
istilah negara sejahtera dipakai sebagai sebutan bagi negara 
yang dari fungsinya bukan sebagai penunjang, pembantu, 
atau pelengkap, melainkan yang berusaha untuk menjamin 
kesejahteraan semua anggota masyarakat tanpa sama sekali 
memperhatikan usaha mereka sendiri, sebagaimana dalam 
bahasa Jerman disebut Verzorgingsstaat.72 Dalam pengertian 
itu negara sejahtera melanggar prinsip subsidiaritas. 
Daripada menyelenggarakan kesejahteraan umum sebagai 
keseluruhan prasyarat agar masyarakat sendiri mengusahakan 
kesejahteraannya, negara sejahtera langsung mengambil 
alih menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, negara 
sejahtera telah melampaui batas wewenangnya dan sudah 
memasuki domain (ranah) negara totaliter.73 Ketika hal itu 
terjadi, negara mengadopsi paradigma teknokratis struktural 
yang memperlihatkan kentalnya campur tangan pemerintah 
mengurus kesejahteraan rakyat.

Disamping itu terdapat paradigma lain. Bukanlah 
tugas negara untuk menghilangkan tanggung jawab anggota 
masyarakat, melainkan untuk mendukung dan merangsangnya. 
Dengan perkataan lain, negara jangan mau disindir melakukan 
segala-galanya, dengan mematikan partisipasi dan usaha 
masyarakat sendiri. Berbeda dengan paradigma teknokratis 

72 Max Boli Sabon, op.cit., hlm 110-111.
73 Ibid. 
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struktural yang memperlihatkan kentalnya campur tangan 
pemerintah mengurus kesejahteraan rakyat, paradigma 
humanis partisipatoris justru sebaliknya. Rakyat sendiri yang 
harus sadar untuk mengupayakan kesejahteraannya, dan 
pemerintah tinggal membuka peluang, membantu, mendorong, 
dan memotivasi. 

Humanisme berarti suatu pandangan atau perspektif 
dimana hormat dasar yang diberikan kepada orang lain tidak 
tergantung dari ciri-ciri atau kemampuan kemampuannya, 
melainkan semata-mata dari kenyataan bahwa dia adalah 
seorang manusia. Oleh sebab itu, tindakan yang buruk atau 
kejahatan terhadap orang lain merupakan kekejaman yang jauh 
dari nilai humanis. Tidak bersikap kejam berarti tidak pernah 
membuat orang lain merasa sakit, dengan tidak melukai orang 
lain secara fisik maupun merendahkannya secara psikis. Yang 
penting bagi seorang humanis adalah tidak perlu ada alasan 
teoretis untuk tidak bersikap kejam (Magnis-Suseno, 2001). 

Humanisme juga diartikan sebagai solidaritas 
berprinsip dengan orang lain apapun kondisi orang tersebut, 
dan bahwa orang lain mudah terluka. Suatu kemampuan untuk 
melihat dan merasakan kondisi orang lain tanpa memandang 
sekat-sekat primordial dan sosialnya. Penolakan terhadap 
ketidakadilan, fairness dan cinta keadilan adalah sikap 
berprinsip yang mewarnai seseorang dalam seluruh dimensi 
hidupnya. Ini berarti, humanisme tidak terikat pada batas-
batas ideologi, agama atau legitimasi-legitimasi teoritis lain 
(Magnis-Suseno, 2001). 

Magnis-Suseno menggambarkan pribadi yang humanis 
adalah pribadi yang memiliki sikap-sikap tahu diri, bijaksana, 
bertolak dari keterbatasannya maka mengambil sikap yang 
wajar, terbuka, dan melihat berbagai kemungkinan. Bersikap 
positif terhadap sesama, tidak terhalang oleh kepicikan 
primordialisme, suku, bangsa, agama, etnik, warna kulit, dan 
lain-lain. Ia anti kepicikan, fanatisme, kekerasan, penilaian-
penilaian mutlak, tidak mudah mengutuk pandangan orang lain. 
Sebaliknya, ia bersikap terbuka, toleran, mampu menghormati 
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keyakinan orang lain termasuk jika ia tidak menyetujuinya, 
dan mampu melihat yang positif di balik perbedaan. 74

Di tingkat institusi-institusi, humanisme menuntut 
terciptanya lembaga-lembaga yang menjaga dan menghormati 
sikap-sikap di atas. Aspek-aspek penting yang perlu diciptakan 
dalam institusi-institusi kelembagaan yang humanis adalah; 
1) menjunjung persamaan hak dan hak-hak asasi manusia, 
2) sistem hukum yang menjamin bahwa setiap orang tanpa 
diskriminasi memiliki akses ke jaminan hukum yang sama dan 
diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, 3) sebuah 
kerangka hukum dan politik yang terarah pada pencapaian 
keadilan sosial, solidaritas bagi anggota-anggota masyarakat 
yang paling lemah. Dengan ungkapan lain, institusi yang 
humanis memiliki kerangka hukum atau aturan serta 
konstitusional yang inklusif, yang tidak berdasarkan pada 
pandangan satu golongan atau kelompok saja, melainkan yang 
dapat diterima oleh semua golongan atau kelompok sebagai 
anggota institusi, sehingga mereka merasa sejahtera tanpa 
takut terancam identitas dan kekhasan masing-masing.

Sedangkan suatu paradigma partisipatoris/partisipatif 
merupakan upaya terorganisasi untuk meningkatkan 
pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur 
dalam keadaan tertentu, oleh berbagai kelompok dan gerakan 
yang dikesampingkan dari fungsi pengawasan ( Stiefel dan 
Wolfe, 1994). Jadi partisipatif adalah ikut berperan serta 
dalam suatu kegiatan, seperti sistem pelaksanaan proyek yang 
partisipatif adalah suatu sistem pelaksanaan yang memberi 
kesempatan luas kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) 
di luar pemerintahan (masyarakat, kelompok masyarakat, LSM 
dan swasta) untuk terlibat dalam perumusan, pengambilan 
keputusan, pengawasan dan pengendalian, serta pelibatan 
dalam implementasi proyek.75Manfaat partisipasi masyarakat 

74  C. Asri Budiningsih, Strategi Pembelajaran Nilai yang Humanis, Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

75  Andi Asnudin, “PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN PROYEK 
INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI INDONESIA”, Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu, hlm 2.
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dalam pembangunan, yaitu: (1) mampu merangsang timbulnya 
swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting 
dalam pembangunan, (2) mampu meningkatkan motivasi 
dan keterampilan masyarakat dalam membangun, dan (3) 
pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan aspirasi 
dan kebutuhan masyarakat, serta (4) jangkauan pembangunan 
menjadi luas, meskipun dengan dana yang terbatas, dan (5) 
tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap 
pemerintah.76

Kita harus mencari jalan kembali yang benar, yaitu 
pentingnya petunjuk arah dari ajaran Tuhan Yang Maha 
Esa untuk mengatasi berbagai persoalan manusia. Mahbub 
Ul Haq memberikan pandangan bahwa pembangunan 
haruslah bertujuan untuk membasmi bentuk-bentuk terburuk 
kemiskinan. Sasaran pembangunan haruslah ditetapkan atas 
dasar upaya mengurangi dan akhirnya melenyapkan kurang 
gizi, penyakit, buta huruf, hidup melarat, pengangguran dan 
kesenjangan. Kritik yang dilancarkan Mahbub Ul Haq mulai 
diterima dikalangan Negara-negara kaya dan maju serta tentu 
saja di dukung oleh negara-negara miskin dan berkembang.77

ii. Hak Atas Pembangunan

Paradigma humanis partisipatoris mulai menampilkan 
pengaruhnya ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
mendeklarasikan hak atas pembangunan pada tahun 1986. 
Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dipisahkan dari hak asasi lainnya. Pengakuan hak atas 
pembangunan berarti pengakuan bahwa setiap pribadi manusia 
dan semua bangsa mempunyai hak untuk berpartisipasi, 
memberikan kontribusi, dan menikmati hasil pembangunan 
ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Terwujudnya 
hak atas pembangunan berarti semua hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya.78

76  Ibid hal 4
77  M. Baiquni, Revolusi Industri, Ledakan Penduduk, dan Masalah Lingkungan, Jurnal 

Sains dan Teknologi Lingkungan, Volume 1, 2009, hlm. 55.
78  Max Boli Sabon, op.cit., hal 120-121
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Batasan pengertian hak atas pembangunan menurut 
deklarasi PBB tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Deklarasi 
79:

The right to development is an inalenable human right 
by virtue of which every human person and all peoples 
are entitled to participate in, contribute to, and enjoy 
economic, social, cultural and political development, in 
which all human rights and fundamental freedoms can be 
fully realized.

[Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dipisahkan dari hak asasi lainnya, yaitu setiap 
pribadi manusia dan semua bangsa mempunyai hak 
berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan menikmati 
hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, 
yang di dalamnya semua hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar dapat diwujudkan sepenuhnya.]

Sebagaimana hak asasi lainnya, hak atas pembangunan 
harus dilindungi secara vertikal oleh negara (Pemerintah) dan 
perlindungan secara horizontal oleh sesama manusia. Terlebih 
lagi hak atas pembangunan memiliki sifat yang universal. 
Hak atas pembangunan yang dilindungi sebagaimana menurut 
batasan pengertian di atas adalah80 : 
- Hak berpartisipasi, yakni hak individu dan kelompok 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, 
budaya, sipil, dan politik;

- Hak berkontribusi, yakni hak individu dan kelompok untuk 
memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, 
sosial, budaya, sipil, dan politik;

- Hak menikmati, yaitu hak individu dan kelompok untuk 
menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya, 
sipil, dan politik

79  Centre for Human Rights Geneva, Human Rights: A compilation of International 
Instruments, Volume I. (Second Part) Universal Instruments, New York: United 
Nations, 1993, hlm. 546.

80  Max Boli Sabon, loc.cit.
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Kehadiran hak atas pembangunan didasari oleh 
pemikiran dua ahli yang berbeda bahwasannya hak atas 
pembangunan merupakan gabungan dari hak politik dan hak 
-hak ekonomi. Jika dirinci, Cranston, berpendapat bahwa hak 
sipil dan politik sajalah yang tepat disebut hak asasi manusia, 
sedangkan hak atas ekonomi, sosial, dan kebudayaan, hanyalah 
klaim terhadap negara yang tidak berkewajiban untuk 
memenuhinya. 81 Sedangkan Tunkin berpendapat bahwa hanya 
hak ekonomi dan sosial yang mempunyai arti nyata sebab hak 
sipil dan politik hanya membantu memperkuat distribusi yang 
timpang dari semua kebutuhan material dan sosial dewasa ini, 
serta menghambat proses pembangunan. 82 Kedua pendapat 
tersebut memiliki jalan tengah yakni dengan adanya Konferensi 
Dunia Hak Asasi Manusia di Vienna, Austria, 14-25 Juni 1993, 
sebagaimana disebut dengan Deklarasi Vienna. Di dalam Pasal 
10 Deklarasi Vienna tersebut berbunyi,83

The World Conference on Human Rights reaffirms the 
right to development, as established in the Declaration on 
the Right to Development, as a universal and inalienable 
right and an integral part of fundamental human rights.

[Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan 
kembali hak atas pembangunan, sebagaimana ditetapkan 
dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, sebagai hak 
yang universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan 
suatu bagian yang integral dari hak asasi manusia yang 
fundamental]

Dari hasil tersebut, hak atas pembangunan menjadi 
diakui secara universal. Ditambah lagi deklarasi ini merupakan 
titik tolak belakang dari setiap urusan kesejahteraan sebagai 
hak asasi manusia yang universal dan fundamental.84

81  M Cranston, What are Human Rights? London:Bodley Head, 1973, hlm. 22-23.
82  G.I. Tunkin, Theory of International Law, Diterjemahkan oleh W.E. Butler, London:Allen 

and Unwin, 1974, hlm 783.
83  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Deklarasi Vienna dan Program Aksi Juni 1993 : 

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, Jakarta:Komnas HAM, 1997, hlm v.
84  Ada perbedaan antara hak-hak asasi yang fundamental (non derogable rights) dan 

tidak fundamental (derogable rights). Dengan menyitir pendapat Theodoor van 
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iii. Pembangunan Berkelanjutan ke Arah Negara 
Kesejahteraan (Welfare State)

Pembangunan Berkelanjutan yang dirumuskan dalam 
laporan Our Common Future atau dikenal dengan Brundtland 
Report, sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan 
masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan 
generasi mendatang. 

“Sustainable development is the development that meets 
the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs” (WCED, 
1987:8).

Konsep tersebut memiliki makna yang luas dan 
menjadi payung bagi banyak variasi konsep, kebijakan dan 
program pembangunan yang amat beragam. Pembangunan 
berkelanjutan merupakan paradigma baru pembangunan yang 
memiliki interpretasi dan konsep yang beragam. Pembangunan 
Berkelanjutan setidaknya membahas empat hal85: pertama, 
upaya memenuhi kebutuhan manusia yang ditopang dengan 
kemampuan daya dukung ekosistem; kedua, upaya peningkatan 
mutu kehidupan  manusia dengan cara melindungi dan 
memberlanjutkan; ketiga, upaya meningkatkan sumber daya 
manusia dan alam yang akan dibutuhkan pada masa yang 
akan datang; keempat, upaya mempertemukan kebutuhan-
kebutuhan manusia secara antar generasi (Baiquni, M dan 
Susilawardani, 2002).

Boven, Scott davidson menulis bahwa hak-hak fundamental adalah hak yang telah ada 
sebelum pengakuannya oleh Piagam PBB dan sebelum hak hak itu diturunkan menjadi 
hukum positif melalui berbagai instrumen PBB. Hak-hak itu sebagaimana pernah 
oleh Theodoor van Boven disebut hak “supra-positif” atau “elementer”. Kesahiannya 
tidak bergantung pada penerimaan hak hak itu oleh cabang ilmu hukum, tetapi pada 
penerimaan bahwa hak-hak itu mendasari komunitas internasional. Hak hak yang 
masuk dalam daftar ini adalah hak untuk hidup;kebebasan dari tindakan penyiksaan, 
dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat;kebebasan dari 
perbudakan atau perhambaan; kebebasan dari undang undang ex post facto (berlaku 
surut) serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

85  M. Baiquni, Op Cit, hlm. 55-56
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iv. Otonomi Daerah sebagai Pembangunan

Setelah dijalankan dengan waktu yang lama (Orde Baru), 
Pembangunan dijadikan sebagai peran pokok pemerintahan, 
seraya mengorbankan peran yang hakiki, yaitu sebagai 
pihak yang melayani dan memberdayakan masyarakat, telah 
membawa konsekuensi-konsekuensi yang kurang baik. Peran 
pemerintah yang terlalu mengedepankan pembangunan, pada 
tingkat pertama mengharuskan adanya suatu sistem perencanaan 
yang terpusat (central planning).86 Kendali pemerintahan yang 
sentralistik tersebut mengakibatkan ketergantungan yang 
sangat kuat dari daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini 
membuat aspirasi masyarakat daerah menjadi tidak tersalurkan 
dengan baik. Masyarakat daerah dan pemerintah daerah serasa 
“dibungkam” oleh kebijakan yang terus dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat, padahal sudah dijelaskan bahwasannya 
Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara kesatuan. 
Sementara itu, beban pemerintah pusat yang terus membesar 
serta semakin kompleksnya masalah yang dihadapi telah 
menyulitkan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang secara 
tepat merespon dinamika dan tantangan yang dihadapi.87 Hal 
tersebut tidak sejalan dengan makna otonomi daerah dan terlihat 
bentuk demikian tidak mencerminkan adanya kekuasaan yang 
efektif sebagaimana diartikan oleh para ahli. 

Ungkapan klasik dari Montesquieu berbunyi 
“Kekuasaan itu harus merupakan kendali bagi kekuasaan”. 
Memang arti kekuasaan itu sendiri dalam bahasa Belanda 
disebut “macht” dapat dipandang dari pelbagai segi. Dr. Suys 
sebagai ahli sejarah memandang kekuasaan sebagai “het 
centraal historisch scheppende verschijnsel” artinya suatu 
gejala yang menciptakan pusat sejarah. Ahli filsafat seperti 
Dr. Beerling memperhatikan sifat-sifat dari kekuasaan yaitu 
fundamental yang terletak dalam sifat manusia. Selain dari 
fundamental, kekuasaan itu bersifat tetap, artinya sejak dahulu 
dan seterusnya kekuasaan itu selalu ada; dan sifatnya yang 

86  Syamsudin Haris, op.cit., hlm. 6.
87  Ibid, hlm.7.
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ketiga adalah polyform berbentuk beraneka ragam.88

Yang penting untuk para penyelenggara pemerintahan 
adalah mengusahakan agar kekuasaan yang dalam bahasa asing 
disebut “macht” yang didalamnya mengandung arti kekerasan 
(geweld) supaya menjadi kewibawaan atau gezag yang berarti 
erkende macht, diakui dan diterima baik oleh yang diperintah 
oleh masyarakat. Saya berpendapat bahwa itu hanya mungkin 
jika kekuasaan itu digunakan secara tepat sesuai dengan 
tujuannya, dilakukan oleh insan-insan pelaksana yang bersih 
dan secara tertib dalam strata sosial manapun.89

Seiring dengan reformasi dan amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 yang telah dilakukan sebelumnya, muncul suatu 
pembaharuan gagasan mengenai otonomi daerah. Dalam 
konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu 
daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan 
kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini 
terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi 
peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan 
oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah 
masing-masing. Otonomi daerah membawa konsekuensi 
terhadap penguatan peran masyarakat, dan penguatan semangat 
tata pemerintahan yang baik (Good governance). Penguatan 
peran masyarakat, bukanlah sekedar memberikan kesempatan 
bagi “peran serta masyarakat”, akan tetapi adalah bagaimana 
menempatkan masyarakat secara bertahap terlibat pada proses 
pengambilan keputusan dalam pembangunan. Sedangkan 
penguatan semangat good governance menuntut semua 
pelaku pembangunan untuk mengedepankan transparansi, 
akuntabilitas, meningkatkan profesionalisme, kepedulian 
terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala 
proses pembangunan.90

88  Dr. Ateng Syarifrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Seperempat Abad Fakultas 
Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 15 September 1983, hlm. 36.

89  Ibid.
90  Ibid, hlm.3.
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Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di 
Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan 
politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang 
ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan 
otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan 
demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif 
yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah 
adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat 
dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan 
manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan 
tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 
otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan 
Indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. 91

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak 
harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi 
nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi 
pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional 
dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi 
ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah 
akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah 
daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan 
proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur 
yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan 
demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke 
tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.92 
Sedangkan di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah 
ada dan digunakan untuk mengayomi nilai-nilai dan budaya 
yang ada di masyarakat. Sehingga tercipta harmonisasi antara 
kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Terlebih lagi 
otonomi daerah akan menciptakan lingkungan yang kondusif 
bagi masyarakat daerah terhadap penerapan kebudayaan 
yang beragam di dalam Negara Kesatuan ini. Dalam rangka 

91 http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-
masa-kini, diakses 10 Agustus 2020.

92  Syamsuddin Haris, op.cit., hlm.10.
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mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat 
beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara 
lain : faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta 
jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan 
partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah, baik itu 
dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, yang akan 
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 
daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata 
secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
dan pengembangan daerah.93

f. Kajian Teori tentang Negara Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau 
nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan 
penuh dalam pemerintahan sehari-hari.94  Namun, dalam rangka 
memperlancar usaha negara dalam mencapai tujuan, urusan 
yang ada di Pusat sebagian dibagi-bagi untuk urusan daerah. 
95Menurut negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) dapat 
melimpahkan wewenang kepada kota, kabupaten, atau satuan-
satuan pemerintahan daerah. Namun, pelimpahan wewenang ini 
hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat, 
bukan diatur di dalam konstitusi, di mana pelimpahan wewenang 
tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.96

Miriam Budiardjo menulis bahwa yang menjadi hakekat 
negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak 
dibatasi, dimana hal tersebut dijamin di dalam konstitusi. 
Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri 
wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu 
berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada 
di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mutlak sebagai 

93 http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-
masa-kini

94  Reynold Simandjuntak, Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Prespektif Yuridis Konstitusional,  Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 
Nomor 1, 2015, hlm.58. 

95  Max Boli Sabon, op.cit., hlm. 145.
96  Reynold Simandjuntak, op.cit., hlm.58.
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lembaga yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah. 97

Pemerintah pusat tetap mempunyai kekuasaan tertinggi di 
semua bidang, juga mempunyai wewenang untuk memutuskan 
pada tingkat terakhir mengenai segala sesuatu yang ada dan 
terjadi di dalam negara, termasuk urusan di daerah yang menjadi 
bagian dari suatu negara kesatuan. Di dalam pembagian tersebut, 
dikenal tiga cara pembagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada 
pemerintah daerah, yaitu98:
1. Desentralisasi
2. Dekonsentrasi
3. Tugas pembantuan

Di dalam suatu negara Kesatuan, pembagian dan 
pemisahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 
Daerah kerap kali dilakukan. C.F. Strong membedakan secara 
dua ciri khas negara Indonesia, yaitu99

1) Adanya supremasi dari parlemen pusat, artinya hanya badan 
legislatif pusat yang memiliki wewenang membuat undang-
undang untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam 
negara.

2) Tidak ada badan lain yang berdaulat.

Pemerintah pusat dalam negara kesatuan, secara 
langsung mengatur masing-masing penduduk yang ada di setiap 
daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak 
dari penduduk daerah, mengatur kepolisian, mengatur badan 
pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat 
nasional, mendelegasikan stasiun televisi dan radio pemerintah ke 
seluruh daerah, dan bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.100

i. Sistem Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan 
pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

97  Miriam Budiardjo, Lihat dari Reynold Simandjuntak, op.cit., hlm. 59. 
98  Max Boli Sabon, op.cit., hlm 145.
99  C.F. Strong, Lihat dari Max Boli Sabon, op.cit., hlm. 140.
100  Reynold Simandjuntak, loc.cit.
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daerah agar Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus 
secara otonom dan dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat daerah.101 Desentralisasi merupakan suatu istilah 
yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri 
dari kata de berarti lepas, dan centrum berarti pusat, sehingga 
bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari 
pusat.102 Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah 
dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, 
tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti 
pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat 
kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri.103

Logemann mengemukakan, desentralisasi berarti 
adanya kekuasaan bertindak merdeka (vrije beweging) 
yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang 
memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang 
berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi, yang 
oleh Van Vollenhoven dinamakan eigenmeesterschap.104 
Wesber sebagaimana dikutip Bayu Surianingrat105, 
menyebutkan bahwa “to decentralize means to devide and 
distribute, as governmental administration, to withdraw 
from the center or place of concentration” yang artinya 
bahwa desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, 
misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari 
pusat atau tempat konsentrasi. Sedangkan Philip Mawhood 
mengartikan desentralisasi sebagai devolution of power 
from central government to local government. 

John M. Cohen dan Stephen B. Peterson106 
membedakan desentralisasi dengan menggunakan 6 (enam) 

101  Max Boli Sabon, loc.cit.
102  Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, 

(Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 14.
103  Victor Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994), h. 38. 10E. 
104  E. Utrecht, Lihat dari Reynold Simandjuntak, loc.cit.
105  Bayu Surianingrat, Lihat dari Reynold Simandjuntak, ibid
106  John M Cohen and Stepen B. Peterson, Lihat dari Reynold Simandjuntak, op.cit., hlm. 

61. 
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pendekatan, yaitu: 1) Basic of historical origins (berdasarkan 
kepada sejarah); 2) By hierarchy and function (berdasarkan 
hirarki dan fungsi); 3) By problem being addressed and the 
values of the investigation (berdasarkan masalah–masalah 
yang muncul dan nilai–nilai penyelidikan); 4) Focus on 
patterns of administrative structures and functions that are 
responsible for the production and provision of collective 
goods and services(difokuskan pada pola–pola struktur 
administratif dan fungsi–fungsi yang bertanggung jawab 
pada hasil dan ketentuan–ketentuan dari pelayanan dan 
barang); 5) Typically based on the experience of a single 
country (tipe yang didasarkan pada pengalaman suatu 
negara tertentu); dan on basis of objectives (berdasarkan 
pada tujuannya)

ii. Sistem Desentralisasi di Indonesia

Kaitan antara desentralisasi khususnya otonomi 
dengan dasar kedaulatan rakyat atau kerakyatan telah pula 
ditegaskan oleh Mohammad Hatta. Ia menyatakan:107 

“berdasarkan kedaulatan rakyat, rakyat mempunyai 
hak untuk menentukan nasib tidak hanya ada pada 
pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap 
tempat (di kota, desa dan daerah). Tiap–tiap golongan 
persekutuan mempunyai badan perwakilan sendiri 
(seperti Gemeenteraad Provinciale Raad, dan lain–
lainnya). Sehingga tiap–tiap bagian atau golongan 
rakyat mendapat autonomi (membuat dan menjalankan 
peraturan sendiri) dan zelfbestuur (menjalankan 
peraturan–peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih 
tinggi). Sehingga bukan saja persekutuan yang besar 
mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, 
melainkan rakyat semuanya, juga tiap–tiap bagian dari 
negeri atau bagian dari rakyat yang banyak. Keadaan 
yang seperti ini penting sekali, karena keperluan setiap 
tempat dalam suatu negara berbeda-beda”.

107  Mohammad Hatta, Lihat dari Reynold Simandjuntak, loc.cit.
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu terbagi lagi 
atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah 
provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 108

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, 
dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, 
dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur 
dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan 
dan keragaman daerah. 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. 109

Negara mengakui dan menghormati satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

108  Ibid, hlm. 62.
109  Ibid, hlm.63.
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hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang. Terpaku pada Pancasila terutama 
sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”, Indonesia 
adalah negara yang pada dasarnya mementingkan rasa 
kesatuan di dalam bernegara, “Bhineka Tunggal Ika” 
berbeda-beda namun tetap satu. 110

g. Kajian mengenai Pemisahan Kekuasaan Berdasarkan Check 
and Balances System

Konsep awal dalam sejarah ketatanegaraan mengenai 
pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John 
Locke dalam tulisannya Second Treaties of Civil Government 
(1690) yang mengatakan bahwa kekuasaan untuk menetapkan 
aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang 
menerapkannya.111 Dalam buku John Locke “Two Treatises 
Government” (1689), yang membagi kekuasaan negara menjadi 
tiga fungsi yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi 
federatif.112 Oleh sarjana hukum Perancis, Baron de Montesquieu 
(1689-1755) yang mengembangkan konsep dari John Locke, 
terbentuk suatu konsep bernama “Trias Politica” yang membagi 
menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif. Menurut Montesquieu dalam karyanya L’Espirit 
des Lois (The Spirit of the Laws) Trias Politica menjelaskan 
bahwa legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-
undang, eksekutif untuk menyelenggarakan undang-undang dan 
Montesquieu mengutamakan tindakan di bidang politik luar 
negeri, dan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili 
terhadap pelanggaran undang-undang.113

Oleh karena John Locke sangat dipengaruhi praktik 
ketatanegaraan Inggris yang meletakkan kekuasaan peradilan 
tertinggi di lembaga legislatif, yaitu House of Lord. Maka sangat 

110  Ibid. 
111   Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op.cit, hlm285
112 https://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasan-vs-pembagian-

kekuasaan.html, diakses pada 20 Agustus 2020 pada pukul 11:23 WIB
113  Ibid. 
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kental pendapatnya memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam 
kekuasaan eksekutif. Sementara Montesquieu sangat menekankan 
kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi 
korban despotis raja-raja Bourbon. Hanya dalam bidang federatif 
dan yudikatif kedua pendapat antara Locke dan Montesquieu 
sebenarnya nampak perbedaan yang mencolok. Dalam bidang 
legislatif kedua pendapat sarjana tersebut mirip. John Locke 
mengutamakan fungsi legislatif sedangkan Montesquieu lebih 
mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman atau judicial.114

Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan seperti 
dicetuskan oleh Montesquieu dianggap oleh para ahli sebagai 
pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. 
Menurut para ahli, konsep Montesquieu dipandang merupakan 
sebuah kekeliruan dalam memandang atau memahami sistem 
ketatanegaraan Inggris yang dijadikannya objek telaah untuk 
mencapai kesimpulan mengenai trias politica nya. Tidak ada 
satu negara pun di dunia yang sungguh-sungguh mencerminkan 
gambaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (separation 
of power). Pandangan Baron de Montesquieu dikritik sebagai 
pandangannya merupakan “an imperfect understanding of the 
eighteenth century English Constitution”.115

Sir Ivor Jennings dalam The Law and Constitution 
mengecam habis pendapat Montesquieu dengan memperbaharui 
gagasan Separation of Power, yang diartikan sebagai pemisahan 
kekuasaan dalam arti materil. Sedangkan pemisahan kekuasaan 
dalam arti formil diartikan sebagai pembagian kekuasaan, atau 
yang lazim dikenal sebagai Division of Power.116

Pro kontra mulai banyak timbul di kalangan para sarjana 
mengenai konsep pemisahan kekuasaan dalam lapangan ilmu 
politik dan hukum. Banyaknya kritik terhadap teori trias politica 
membuat para ahli hukum di Indonesia seringkali menarik 

114  Ibid. 
115  Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op.cit, hlm 286
116 https://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasan-vs-pembagian-

kekuasaan.html, diakses pada 20 Agustus 2020 pada pukul 11:48
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kesimpulan seakan-akan istilah separation of power yang 
dipakai oleh Montesquieu tidak dapat dipergunakan. Kesimpulan 
demikian terjadi karena penggunaan istilah pemisahan kekuasaan 
identic dengan teori Montesquieu.117

Sebagai perbandingan atas konsep pemisahan kekuasaan, 
para ahli biasa menggunakan istilah pembagian kekuasaan 
sebagai terjemahan perkataan division of power atau distribution 
of power. Para sarjana menggunakan istilah division of power itu 
sebagai genus, sedangkan separation of power merupakan bentuk 
spesiesnya. Arthur Mass membedakan pengertian pembagian 
kekuasaan tersebut ke dalam dua pengertian, yaitu: (i) capital 
division of power, dan (ii) territorial division of power.118

Di Negara Indonesia pasca amandemen UUD NRI 
Tahun 1945. Meskipun Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa 
saat ini Indonesia menggunakan system separation power yang 
menganut prinsip check and balance. Juga pada kenyataannya 
kita tetap menganut antara separation of power dengan 
distribution of power. Dengan berpatokan pada pembagian 
kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arthur Mass 
Di tingkat horizontal hubungan antara eksekutif, legislatif dan 
yudikatif tetap terjadi pemisahan dari segi kewenangan masing-
masing. Sedangkan istilah pembagian kekuasaan berlaku 
dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal 
sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18 UUD NRI tahun 
1945. Doktrin pembagian kekuasaan ini sudah ada dari UUD 
NRI Tahun 1945 sebelum amandemen yang menganut division 
of power. Sebagaimana yang diakui oleh Soepomo yang 
mengatakan bahwa prinsip yang dianut dalam undang-undang 
dasar yang sedang disusun tidaklah didasarkan ajaran Trias 
politica Montesquieu yang memisahkan secara tegas antara-
antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal 
ini dapat dilihat dari Pasal 5 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 sebelum 
amandemen yang menegaskan “Presiden memegang kekuasaan 

117  Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op.cit, hlm. 287.
118  Ibid. 
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membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR” ini berarti 
bahwa pemegang kekuasaan legislatif itu pada pokoknya adalah 
Presiden, asalkan rancangannya dibahas bersama untuk mendapat 
persetujuan bersama dengan DPR.”119

Untuk membatasi pengertian separation of powers itu, 
dalam bukunya Constitutional Theory, G. Marshall membedakan 
ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) itu 
ke dalam lima aspek, yaitu:120

1)    Differentiation: membedakan fungsi-fungsi kekuasaan trias 
politica

2)  Legal incompatibility: tidak diperkenankan adanya rangkap 
jabatan antara Lembaga kekuasaan

3)  Isolation, immunity, independence: tidak diperbolehkan 
adanya intervensi atau ikut campur terhadap kegiatan organ 
lain

4)  Checks and balance: setiap cabang mengendalikan dan 
mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain

5)  Coordinate status and lack of accountability: prinsip 
koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau 
Lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan 
negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan bersifat 
koordinatif.

Dari kelima prinsip tersebut, yang paling penting untuk 
digarisbawahi adalah checks and balances dimana setiap cabang 
mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang 
kekuasaan yang lain.

119 https://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasan-vs-pembagian-
kekuasaan.html, diakses pada 20 Agustus 2020 pada pukul 11:53

120  Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op.cit, hlm 290-
291
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h. Kajian Teori tentang Demokrasi

i. Ruang Lingkup Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demokratia (bahasa 
Yunani). Demokrasi sendiri memiliki arti suatu kekuasaan 
rakyat. Adapun secara umum, demokrasi terbagi menjadi 
dua kata, pertama adalah kata Demos yang maknanya adalah 
rakyat. Dan kedua adalah kratos yang maknanya adalah 
kekuatan atau kekuasaan.121

Demokrasi itu mencakup suatu keadaan ekonomi, 
sosial dan juga budaya yang di dalamnya berlangsung suatu 
praktik kebebasan dalam bidang politik entah itu secara 
bebas atau secara setara. Adapun pengertian dari demokrasi 
sendiri secara umum adalah sebuah format pemerintahan 
dimana tiap-tiap warga Negara mempunyai hak yang setara 
dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan 
suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak 
di dalam kehidupan rakyat atau warga Negara.122 Pengertian 
dari demokrasi sendiri juga bisa diartikan sebagai sebuah 
bentuk kekuasaan tertinggi yang terdapat di tangan rakyat. 
Warga Negara boleh ikut di dalam mengambil bagian, entah 
itu secara langsung atau dalam sebuah bentuk perwakilan 
dalam hal pelaksanaan perumusan, pengembangan dan juga 
proses menyusun hukum.

Hans Kelsen menjelaskan bahwasannya demokrasi 
merupakan suatu pemerintahan yang diadakan dan 
dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Adapun 
mengenai pelaksana kekuasaan Negara sendiri adalah wakil 
dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat sesudah adanya 
suatu keyakinan bahwa kebutuhannya akan memperoleh 
perhatian di dalam aturan yang telah atau akan ditetapkan 
oleh wakil rakyat tersebut berhubungan dengan penerapan 
dari kekuasaan Negara.

121  Bambang Agus Windu S, Dinamika Demokrasi di Indonesia, Mimbar Administrasi 
FISIP UNTAG Semarang, Volume 15, 2019, hlm. 3. 

122  Ibid. 
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Dalam perkembangannya dikenal demokrasi langsung 
dan tidak langsung (perwakilan). Demokrasi langsung berarti 
rakyat ikut secara langsung dalam menentukan siapa yang 
berhak dan tata cara dalam pemerintahan. Hal tersebut terjadi 
serupa dengan tipe negara kota di Yunani Kuno. Rakyat disana 
berkumpul di tempat tertentu untuk membicarakan segala hal 
tentang masa depan negara. Namun dalam keadaan sekarang 
ini, sudah menjadi hal yang mustahil untuk mengumpulkan 
masyarakat yang banyak di suatu tempat. Karena suatu negara 
semakin luas dengan bertambahnya jumlah anggota warga 
negara menyebabkan hal tersebut sulit untuk dilakukan. Rakyat 
tidak dapat lagi ikut serta dalam urusan pemerintahan secara 
langsung melainkan dengan wakil wakilnya yang ditentukan 
pada periode pemilihan umum. Dewasa ini, pemilihan umum 
yang diselenggarakan merupakan implementasi demokrasi 
langsung jika dilaksanakan secara langsung oleh seluruh 
rakyat Indonesia, seperti pemilihan DPR, DPRD, DPD, dan 
Presiden, maupun pilkada.  Contoh mengenai implementasi 
demokrasi tidak langsung seperti yang dilakukan oleh 
wakil-wakil rakyat untuk memilih Presiden (masa lampau) 
di Indonesia atau electoral vote memilih Presiden di 
Amerika Serikat.123Nyatanya suatu negara demokrasi berciri 
khas bahwasannya terdapat perlindungan kebebasan atau 
kemerdekaan bagi semua rakyat (unsur kebebasan) dan 
adanya perlakuan yang sama bagi semua rakyat (unsur 
persamaan). 

Di berbagai corak demokrasi di dunia ini, dikenal tiga 
tipe demokrasi modern yakni 124:

1) Demokrasi atau bentuk pemerintahan perwakilan rakyat 
yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan 
secara tegas (separation of powers), yaitu sistem 
pemerintahan Presidensial.

2) Demokrasi atau bentuk pemerintahan perwakilan rakyat 
yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, 

123 Max Boli Sabon, op.cit.,  hlm.186.
124 Max Boli Sabon, op.cit., hlm. 189.
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tetapi kepada badan yang diserahi kekuasaan, khususnya 
legislatif dan eksekutif. Terdapat hubungan timbal balik, 
dan saling mempengaruhi, yaitu sistem pemerintahan 
parlementer.

3) Demokrasi atau bentuk pemerintahan perwakilan rakyat 
yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, 
dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yaitu 
sistem pemerintahan referendum serta eksekutif sebagai 
pelaksana, yaitu sistem pemerintahan badan pekerja.

Namun disamping itu ada perspektif lain mengenai 
pemerintahan demokrasi. Ketika berbicara tentang demokrasi 
materiil maupun demokrasi formal, kedua bentuk tersebut 
memiliki kesamaan yakni memiliki unsur kebebasan 
dan kesamaan. Di dalam praktik, ada negara yang lebih 
mengutamakan unsur kebebasan daripada kesamaan, begitu 
pula sebaliknya. Demokrasi yang lebih menekankan unsur 
kebebasan daripada kesamaan disebut dengan demokrasi 
konstitusional atau disebut dengan demokrasi liberal sesuai 
yang digagas oleh Hans Kelsen yang berpendapat bahwasanya 
apabila suatu negara tidak menjamin kebebasan warganya, 
maka tidak dapat dikatakan negara demokrasi.125

ii. Demokrasi Konstitusional 

Beberapa pendapat mengenai demokrasi konstitusional 
dapat penulis temukan seperti contoh, Thomas Paine yang 
mengatakan, “A constitution is not the act of a government, 
but a people constituting a government, and government 
without constitution is power without right”. Pengertian ini 
sedikit berbeda dengan Hans Kelsen yang lebih berusaha 
memadukan konsep demokrasi dalam pengertian konstitusi. 
Negara demokrasi konstitusional merupakan cita-cita semua 
bangsa dalam membangun sistem pemerintahan di bawah 
kekuasaan hukum. Artinya, para pengambil dalam mengambil 
keputusan bukanlah merupakan rujukan substansial dalam 
negara hukum melainkan mereka lebih merupakan teknisi 

125  Ibid, hlm 196.
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dalam mengoperasionalisasikan konstitusi negara. Kelsen 
mengatakan, “an act or series of act-a happening accuring at 
a certain time and in a certain place, perceive by our sense; 
an external manifestation of human conduct”, sementara 
pengertian konstitusi, ia menyatakan, “the legal meaning of 
this act, that is the meaning conferred upon the act by the 
law”. Dalam perspektif itulah pentingnya memahami dan 
menegakkan hukum dan pemerintahan demokratis dalam 
negara berkedaulatan. Tanpa penegakan hukum dan demokrasi 
yang kuat maka mustahil negara berdasarkan demokrasi 
konstitusional itu terwujud dengan baik. Karena dengan 
menerapkan sistem pemerintahan demokratis seharusnya 
secara otomatis penegakan hukum pun kuat. Hal ini penting 
dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat dan menegakkan 
hak-hak konstitusional warga negara. 126

Namun perlu menjadi perhatian, bahwa zaman 
sekarang, model demokrasi sudah berubah, tidak lagi dalam 
maknanya yang klasik yaitu adanya kebebasan mutlak dari 
rakyat. Demokrasi ada batas dan aturannya, ada hal-hal 
yang tidak bisa dilanggar. Itulah yang disebut demokrasi 
konstitusional, atau demokrasi yang berdasarkan konstitusi 
atau berdasarkan hukum. Norma hukum dan konstitusi 
membatasi kebebasan berdemokrasi, membatasi kebebasan 
mutlak dari rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi 
yang berdasarkan konstitusi, atau demokrasi yang berdasarkan 
hukum. 

Putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa PHPU 
Pilpres 2014 memperkuat pengertian kita mengenai demokrasi 
konstitusional. Demokrasi konstitusional ini memiliki makna 
politik hukum yang sepadan dengan garis konstitusi kita. 
Sistem politik nasional yang dikembangkan sekarang telah 
menjurus pada tahap perkembangan demokratisasi yang 
baik. Negara demokrasi modern adalah negara dan rakyatnya 
tidak hanya membangga-banggakan sistem pemerintahan 

126  Rahman Yasin, Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif 
Negara Demokrasi Konstitusional) , Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, 2014, 
hlm. 664-665.
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demokratis tetapi sistem pemerintahan demokratis itu baru bisa 
diterima apabila menerapkan hukum dengan baik. Demokrasi 
tanpa penegakan hukum maka sangat mustahil mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang kuat. Demokrasi dan hukum 
adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling 
menopang, saling menunjang dan saling memperkuat. 

i. Kajian Teori Mengenai Hak Asasi Manusia

  “Pelanggaran hak asasi manusia hari ini adalah penyebab 
konflik esok hari”

-Mary Robinson-

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki hanya 
karena status “manusia”. Umat manusia memiliki hak asasi 
manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau 
berdasarkan hukum positif, melainkan semata mata berdasarkan 
martabatnya sebagai manusia.127 Dalam arti ini, maka meskipun 
setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap 
mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak 
tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat 
dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang 
telah dialami oleh seseorang atau betapapun jahatnya perlakuan 
seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu 
tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu 
melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.128

i. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejak abad ke-13, perjuangan untuk mengukuhkan 
ide hak asasi manusia sudah dimulai. Penandatanganan 
Magna Charta pada 1215 oleh Raja John Lackland biasa 
dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan hak asasi 
manusia, meskipun sebenarnya, piagam ini belum merupakan 

127 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University 
Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human 
Rights? Taplinger, New York, 1973, hlm. 70

128  Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, hlm. 1.
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perlindungan hak asasi manusia seperti yang dikenal 
sekarang. Dari segi muatan, Magna Charta hanya melindungi 
orang-orang yang masuk kategori freeman, sehingga kaum 
budak tidak termasuk di dalamnya. Akan tetapi, jika dilihat 
dari segi perjuangan hak-hak asasi manusia, Magna Charta 
diakui sebagai yang pertama dalam sejarah perjuangan hak 
asasi manusia seperti yang dikenal sekarang.129

Setelah periode tersebut, tercatat pula 
penandatanganan Petition of Rights pada 1628 oleh Raja 
Charles I. Apabila pada 1215 raja berhadapan dengan kaum 
bangsawan dan gereja sehingga lahir Magna Charta, pada 
1628, Raja berhadapan dengan Parlemen yang terdiri dari 
Utusan Rakyat (House of Commons). Oleh karena itu, 
menurut Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, kenyataan 
ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak asasi manusia 
memiliki korelasi yang erat dengan perkembangan demokrasi 
karena perjuangan hak asasi manusia itu pada akhirnya 
berkaitan dengan rakyat dan demokrasi.130

Perjuangan yang lebih nyata terlihat dalam Bill of 
Rights yang ditandatangani oleh Raja Williem III pada 1689 
sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang 
disebut Glorious Revolution. Pergolakan ini mengambarkan 
rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang 
menyertai perjuangan Bill of Rights yang berlangsung 
selama tak kurang dari enam puluh tahun lamanya.131

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia 
bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). 
Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum 
kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat dirunut 
kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno 
dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui 

129  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op.cit, hlm. 344.
130  Ibid. 
131  Richard P. Claude, The Classical Model of Human Rights Development, in Richard P 

Claude (ed), Comparative Human Rights, the John Hopkins University Press, London, 
1977, hlm. 13.
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tulisan- tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo 
de Groot --seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan 
sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih 
dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan 
lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus 
asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk 
pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah 
kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang 
kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan 
pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke 
mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya 
revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, 
Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.132

Perkembangan selanjutnya didukung oleh pemikiran 
John Locke yang menggagas bersama dengan para sarjana 
pemikir teori Trias Politica Montesquieu yakni Thomas 
Hobbes dan J.J. Rousseau. Dalam bukunya yang telah menjadi 
klasik, “The Second Treatise of Civil Government and a 
Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah 
pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak 
yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang 
merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau 
dicabut oleh negara.133 Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (social 
contract), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini 
diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila 
penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan 
melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara 
itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya 
dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati 
hak hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka 
eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat 
pengakuan kuat.134

132  Rhona K.M. Smith, dkk, op.cit, hlm 12.
133  John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning 

Toleration, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.
134   Rhona K.M. Smith, dkk, op.cit, hlm.12. 



89

Namun realita selanjutnya adalah, teori hukum 
kodrati tersebut mendapatkan pertentangan dari kaum 
utilitarianisme yakni Jeremy Betham. Bentham dengan 
menentang teori hak-hak kodrati itu dengan mengatakan: 
“Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan 
kata sifat), adalah anak kandung hukum: dari hukum riil 
lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum imajiner; hukum 
kodrati --yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli 
pidato dan saudagar dalam ruparacunmoraldan intelektual-- 
lahirlah hak-hak rekaan ...Hak-hak kodrati adalah omong 
kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut 
adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong 
kosong yang berbahaya!”.135

 Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati 
masih tetap diakui, gagasan tersebut mulai digunakan 
kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk 
menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang 
mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di dunia 
internasional.136 Pengalaman buruk dunia internasional 
dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia kembali 
kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. 
Davidson mengungkapkan bahwasannya setelah kejadian 
luar biasa tersebut terjadi menjelang maupun selama Perang 
Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati 
menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang 
utama mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan 
dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang 
mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan 
mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin 
mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan 
karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak 
asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, 
terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan 

135   H.L.A. Hart, Essays on Bentham, Oxford University Press, London, 1982, hlm. 82
136  David Weissbrodt, lihat Rhona K.M. Smith, dkk, op.cit, hlm.13.
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kesetaraan negara besar dan kecil”.137

ii. Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia

Ada banyak kewajiban  negara  yang  merupakan  
bagian  tidak  terpisahkan dari hak yang dimiliki oleh segenap 
warga  negara  (rakyat  Indonesia) yang harus dijamin  oleh  
konstitusi republik  Indonesia,  terkait  penyebaran  hak-hak  
yang  dimiliki  oleh  warga  negara,  maka negara    harus 
melaksanakan kewajiban tersebut, paling tidak ada dua 
mekanisme dalam melihat hak warga negara yang dijadikan 
indikator untuk mengimplementasikan kerangka hak asasi 
manusia138, Pertama: Paradigma HAM   melihat   hak sebagai 
nilai yang harus dipenuhi, dipenuhi dalam hal ini adalah 
hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak 
ekonomi, sosial, budaya (Cultural, Social, Economic Right), 
dengan  mengandung  konsekuensi  jika  tidak  dipenuhi 
maka  akan  sangat  mempengaruhi  kualitas  hidup  warga  
negara  (rakyat),  hak  tersebut yang  harus  dipenuhi  paling  
tidak  ada  beberapa  contoh  yang  fundamental  yakni: hak 
mendapatkan pendidikan yang terjangkau, hak mendapatkan/
menyediakan lapangan  pekerjaan  untuk  bekerja  yang  
terserap  dan  layak  di  dalam  negeri,  hak mendapatkan  
kesehatan  yang  terjangkau,  hak  mendapatkan kemakmuran, 
kesejahteraan  dari  sumber  daya alam  yang kaya dan 
melimpah di NKRI. Kedua: Paradigma HAM  melihat hak 
sebagai nilai yang harus  dilindungi,  dilindungi dalam hal 
ini adalah  hak-hak  dasar  yang berhubungan/berkaitan 
dengan hak sipil dan politik (Political and Civil Right), 
dengan mengandung konsekuensi jika tidak dilindungi 
maka akan tercipta ketidakamanan  dan  ketidaknyamanan,  
ada  beberapa  contoh  hak sipil dan politik yang  harus 
dilindungi  yakni: hak  berkeyakinan,  beragama,  beribadah,  
hak berserikat,  berkumpul, berorganisasi,  hak  bicara  dan  
menyampaikan  gagasan,  hak  hidup,  hak  menikah,  hak 
mendapatkan  kedaulatan  dan  keamanan,  hak  tidak  untuk  

137  Dikutip dari Preamble Piagam PBB. 
138  Adnan Buyung Nasution, (1990), Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta:YLBHI,hlm.45.
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disiksa,  hak  pelayanan  yang baik  dan  layak,  hak  tidak  
diskriminasi, dan lain-lain. 

iii. HAM di dalam Konstitusi Indonesia

Piagam madinah mengandung muatan-muatan 
nilai tata aturan bersama yang bersifat penghormatan, 
perlindungan, pemenuhan terhadap diri manusia   maupun   
terhadap   eksistensi negara. Piagam Madinah adalah prinsip 
fundamental sebuah negara yang disebut negara Madinah. 
Secara komparasi ada sebuah kesamaan dan kemiripan 
antara Piagam Madinah dengan Konstitusi UUD NRI Tahun 
1945,   bahwa   kesamaan   dan   kemiripan   tersebut   sebagai   
berikut:139 Pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan 
nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti pendidikan,  
kesehatan, kesejahteraan   (welfare),   persamaan didepan  
hukum  (equality before the law),  aturan yang  bersifat  
tertulis  (legalitas), pembagian  kekuasaan  (separation of 
power), demokrasi, peradilan yang adil dan tidak memihak 
(justice and imparsial). Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 
negara republik Indonesia juga tidak lepas dari pada tarik 
menarik arus besar di dunia ini baik paham kapitalisme 
liberal dan disisi lain ada paham sosialis komunisme  yang  
memiliki  corak  dan  bentuk  konstitusi yang  sangat  
berbeda, sehingga  membawa  dampak  pada  sistem  hukum  
yang  terdapat  dalam  setiap  negara-negara  tersebut  juga  
berbeda-beda konstitusi  UUD  1945 muncul  dalam  pusaran 
perdebatan   dan   saling   mempengaruhi   dua   paham yang   
besar   tersebut,   sehingga konstitusi UUD NRI Tahun 1945 
sebagai bagian dari relasi konstitusi dunia juga tidak terlepas 
para pengaruh-pengaruh  tersebut  yang  diperdebatkan  dan  
dirumuskan  oleh  para  pendiri bangsa Indonesia.

Menurut Moh Mahfud MD,140bahwa perdebatan 
konsep dan nilai dalam rumusan konstitusi  UUD  1945  oleh  

139  Naya Amin Zaini, POLITIK HUKUM DAN HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban 
Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia), Jurnal 
Panorama Hukum (Vol 1 Nomor 2), 2016, hlm.12.

140  Moh Mahfud MD,(1998),Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta:LP3ES, hlm. 163.
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para  pendiri  bangsa  Indonesia  (The  Founding  Fathers) 
terutama konsep berkaitan pemasukan nilai-nilai jati diri 
bangsa, nilai HAM, nilai-nilai agung,  yang tidak lepas dari 
pada latar belakang yakni Soekarno, Soepomo dengan pihak 
Hatta, Muhammad Yamin,yaitu:

1) Soekarno dan Soepomo, bahwa untuk merancang konsep 
Negara yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, 
melainkan menolak konsep dan nilai Individualisme 
dalam HAM.

2) Mohammad Hatta dan Moh Yamin, bahwa untuk 
merancang konsep negara yang bersifat mengontrol 
kekuasaan negara dengan nilai-nilai HAM.

3) Dalam sidang BPUPKI Soekarno berpidato tentang 
konsep dasar negara yakni 

 “.....buang lah sama sekali paham/nilai individualisme 
itu,  janganlah  dimasukkan  di dalam  undang-
undang  dasar  kita  yang  dinamakan “rights  of  the  
citizen”sebagai  yang dianjurkan   oleh   republik Perancis   
itu   adanya,   kita   menghendaki   keadilan   sosial, 
Soekarno tidak menghendaki HAM yang mengutamakan 
nilai-nilai Individualisme”

4) Dalam sidang BPUPKI pidato Soekarno diperkuat oleh 
pidato Soepomo tentang konsep dasar negara, yakni:

 ”... dalam  undang-undang  dasar  kita  tidak  bisa 
memasukkan  pasal-pasal  yang  tidak   berdasarkan 
aliran kekeluargaan, meskipun sebenarnya kita ingin 
sekali memasukkan...”

5) Dalam   sidang   BPUPKI   pidato   Hatta   dalam konsep 
dasar negara   yang mengutamakan pemasukan  nilai  
HAM  secara  kuat,  yakni:

 ”....ada  baiknya  dalam salah  satu  pasal  mengenai  
warga  Negara  disebutkan  juga  di  sebelah  hak  yang  
sudah diberikan  kepadanya  misalnya  tiap-tiap  warga  
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Negara  jangan  takut  mengeluarkan suaranya..”

6) Dalam sidang BPUPKI pidato Muhammad Yamin yang 
memperkuat pidato Hatta, yakni:

 ”.....supaya   aturan   kemerdekaan   warga   Negara   
dimasukkan   dalam undang-undang dasar seluas-
luasnya. Saya menolak segala alasan alasan yang 
dimajukan untuk tidak memasukkannya ..”141

j. Kajian mengenai Peran dan Fungsi DPD

i. Bikameral Efektif dalam Sistem Legislatif Indonesia

Perdebatan mengenai bentuk parlemen negara 
Indonesia masih berlanjut hingga sekarang. Prof Bagir Manan 
mengatakan bahwa lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, 
dan DPD dan mempunyai kewenangan yang berbeda satu 
sama lain. Dengan kewenangan yang berbeda tersebut, dapat 
dikatakan bahwa parlemen Indonesia setelah perubahan 
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memperkenalkan 
sistem parlemen trikameral atau trikameralisme.142 

Dalam makalah yang dibuat oleh Yang Mulia Sadli 
Isra selaku ketua Mahkamah Konstitusi, beliau menyebutkan 
bahwa sistem bikameral atau sistem dua kamar dimaksudkan 
untuk melaksanakan mekanisme checks and balances antar 
kamar di lembaga perwakilan rakyat.143 Dalam susunan 
parlemen bikameral, bukan anggota yang menjadi unsur 
tetapi badan yaitu DPR dan DPD. MPR dianggap sebagai 
badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD.144 Dengan 
adanya dua majelis akan dapat menjamin semua produk 

141  Muhammad Yamin, (1958), Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, 
Jakarta:Djambatan, hlm. 70.

142  Widayati, Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, MMH, Jilid 44 No. 4, 
Oktober 2015, hal 423

143 https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/59-bikameral-
yang-efektif.html#:~:text=Dalam%20sistem%20dua%20kamar%20, diakses pada 15 
Agustus 2020

144  Widayati, Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia, MMH, Jilid 44 No. 4, 
Oktober 2015, hal 423
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legislatif dan tindakan pengawasan diperiksa dua kali (double 
check). Keunggulan sistem double check ini semakin terasa 
jika Majelis Tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu 
rancangan undang-undang memiliki keanggotaan yang 
komposisinya berbeda dari Majelis Rendah (Asshiddiqie, 
1996). Sistem bikameral bukan hanya merujuk adanya dua 
dewan dalam suatu negara, tetapi dilihat pula dari proses 
pembuatan undang-undang yang melalui dua dewan atau 
kamar, yaitu melalui Majelis Tinggi dan Majelis Rendah 
(Mulyosudarmo, 2004).145 Di Indonesia, hubungan antar-
kamar tidak mungkin menciptakan bikameral yang efektif. 
Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, DPR 
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. 
Karena fungsi tersebut tidak diberikan kepada DPD, Pasal 
20A Ayat (1) memunculkan superioritas fungsi legislasi 
DPR terhadap DPD. Kehadiran Pasal 20A Ayat (1) memberi 
garis demarkasi yang sangat tegas bahwa kekuasaan 
membuat undang-undang hanya menjadi monopoli DPR. 
Padahal, dalam sistem bikameral, jika tidak diberi hak 
mengajukan RUU, Majelis Tinggi berhak untuk mengubah, 
mempertimbangkan, atau menolak RUU dari Majelis rendah. 
Sekiranya hak itu juga tidak ada, Majelis Tinggi diberi hak 
menunda pengesahan UU yang disetujui Majelis Rendah. 
Hak menunda pengesahan sering menjadi satu-satunya 
kekuatan jika Majelis Tinggi jika tidak mempunyai hak 
mengubah dan menolak rancangan undang-undang (Evans, 
2002).146

Guna membangun prinsip checks and balances dalam 
lembaga perwakilan rakyat Indonesia harus ada perubahan 
radikal terhadap fungsi legislasi yaitu dengan tidak lagi 
membatasi DPD seperti saat ini. Kalau ini dilakukan, 
gagasan menciptakan kamar kedua di lembaga perwakilan 
rakyat guna mengakomodasi kepentingan daerah dalam 

145 https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/59-bikameral-
yang-efektif.html#:~:text=Dalam%20sistem%20dua%20kamar%20, diakses pada 15 
Agustus 2020

146  ibid
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menciptakan keadilan distribusi kekuasaan menjadi dapat 
diwujudkan. Selain fungsi legislasi, sistem bikameral yang 
efektif juga dibangun dalam fungsi anggaran. Terkait dengan 
hal ini, hampir semua negara memberikan kewenangan 
kepada the second chamber untuk melakukan perubahan 
dan penundaan dalam waktu terbatas terhadap rancangan 
undang-undang keuangan negara dan yang terkait dengan 
keuangan negara. 147

ii. Tugas dan Fungsi DPD dalam Konstitusi Negara 
Indonesia

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD NRI 
Tahun 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga 
legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan 
dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi 
representasi.148

Sedangkan, Tugas dan Wewenang DPD RI antara 
lain:149

1. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan 
kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah

2. Pembahasan Rancangan Undang Undang 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.

3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan 

147  ibid
148 https://dpd.go.id/fungsi-tugas-wewenang, diakses pada 16 Agustus 2020
149  ibid
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Pemilihan Anggota BPK Pertimbangan atas rancangan 
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan 
pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 
BPK.

4. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang - Undang 
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 DPR 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

5. Penyusunan Prolegnas Menyusun Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) 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.

6. Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Melakukan 
pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan 
daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda).

iii. Putusan MK Mengenai Peran DPD Dalam Lembaga 
Legislatif

Menurut Yenny AS dalam penelitiannya menyatakan 
pasca putusan MK Perkara No. 92/PUU-X/2012, sistem 
pembentukan peraturan perundang undangan mengalami 
banyak perubahan. Dalam rangka pelaksanaan putusan MK 
tersebut, desain penyusunan RUU harus diubah dengan 
mengakomodasi putusan MK. Lingkup DPD sesuai UUD NRI 
Tahun 1945 Pasal 22D ayat (1) menyebutkan kewenangan 
DPD dalam hal dapat mengajukan rancangan undang-undang 
yang terkait dengan daerah, MK menegaskan bahwa kata 
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“dapat” dimaknai pilihan subjektif DPD untuk mengajukan 
atau tidak mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah 
(Yenni, 2014: 35).150Semenjak keluarnya putusan MK No. 
92/PUU-X/2012, politik ketatanegaraan Indonesia dalam 
bidang legislasi semakin mempertegas bentuknya menuju ke 
arah sistem parlemen dua kamar.

Gagasan pengujian terhadap fungsi legislasi DPD 
dan Koalisi Masyarakat mencakup 5 hal. Pertama, agar DPD 
terlibat secara setara dalam penyusunan program legislasi 
nasional. Kedua, rancangan undang-undang yang dihasilkan 
diperlakukan sama dengan RUU dari presiden dan DPR. 
Ketiga, terlibat dalam pembahasan RUU tertentu dari awal 
hingga akhir. Keempat, pembahasan RUU tertentu bersifat 
3 pihak (tripartit), yaitu DPR, DPD, dan presiden. Kelima, 
sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembahasan RUU 
tertentu, DPD terlibat pula dalam proses persetujuan sebuah 
RUU yang dibahas secara tripartit.151

Kelima gagasan itu dibuktikan dengan putusan MK. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, 
kedudukan DPD RI di bidang legislasi setara dengan DPR dan 
Presiden. Atas dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang: (i) 
terlibat dalam penyusunan Prolegnas; (ii) dapat mengajukan 
RUU (tertentu), termasuk RUU pencabutan Perppu 
(tertentu); dan (iii) ikut membahas RUU tertentu tersebut 
sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi 
persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang - undang 
(UU) dimana pembahasan RUU bersifat tiga pihak, yaitu 
antara DPR, DPD, dan Presiden. Konsekuensi dari putusan 
MK ini adalah terciptanya proses legislasi model tripartit 
(DPR-DPD-Presiden) khusus untuk RUU tertentu yaitu RUU 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

150  Fahrul Reza, DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi 
Legislasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Media Syari’ah, hal 46

151  Ibid, hlm. 47.
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ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah.152

Putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi atas 
kedudukan dan peran DPD, diantaranya: 
a. RUU dari DPD setara dengan RUU dari Presiden dan 

RUU dari DPR. Terkait dengan pengajuan usul RUU, 
MK memutuskan beberapa hal yaitu: 
1) kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden 

dalam hal mengajukan RUU; 
2) DPD mengusulkan sesuai dengan bidang tugas; 
3) DPD dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas, dan 
4) Usul RUU DPD tidak menjadi RUU DPR. 

b.  Pembahasan RUU dilakukan dengan tiga pihak yang 
setara (tripartit), yaitu, Presiden DPD, dan DPR (bukan 
Fraksi-Fraksi DPR). 

c.  Dalam hal pembahasan RUU, MK berpendapat sebagai 
berikut: 
1) pembahasan dari DPD harus diberlakukan sama 

dengan RUU dari Presiden dan DPR, 
2) Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan 

kesempatan memberikan penjelasan sedangkan 
DPR dan DPD memberikan pandangan, 

3) Terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan 
memberikan penjelasan sedangkan Presiden dan 
DPD memberikan pandangan, 

4) Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU 
dari DPD yaitu DPD diberikan kesempatan untuk 
memberikan penjelasan sedangkan DPR dan 

152  BPKK DPP RI, Eksekutive Summary Kompilasi Hasil Penelitian BPKK DPD RI Tahun 
2015 (Kerjasama BPKK DPD RI dengan Universitas Islam Indonesia Provinsi D.I. 
Yogyakarta, Universitas Diponegoro Provinsi Jawa Tengah, dan Universitas Negeri 
Jakarta Provinsi DKI Jakarta tentang Peningkatan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, 
dan Fungsi Penganggaran DPD RI), (Jakarta: BPKK DPD RI, 2016), h.7 lihat juga Pusat 
Perancangan Kebijakan Dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI, 
Kodifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penguatan Kelembagaan DPD RI, 
(Jakarta: Law Center DPD RI, 2015), hal.95
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Presiden memberikan pandangan, 
5) Pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan 

sama dengan RUU dari Presiden dan DPR, dan 
6) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diajukan oleh 

masing-masing (DPR, DPD, Pemerintah).153

k. Kajian Perppu 

i. Perpu menurut peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
NRI Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”): “Dalam 
hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang.” 154  Pengaturan mengenai Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang juga dapat ditemukan dalam Pasal 
1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam 
hal ihwal kegentingan yang memaksa.” 155 

Dari kedua pengertian tersebut, tentu dapat dipahami 
bahwa perpu merupakan sebuah produk hukum yang dapat 
diterbitkan/dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan atau hal 
ihwal kegentingan yang memaksa. Hal tersebut juga selaras 
dengan prinsip check and balances yang menyebabkan 
presiden (eksekutif) dapat mengeluarkan produk legislatif, 
menurut Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa: 

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” 156,  
dan ayat 2 yang menyatakan: 

153  Ibid, hal 8-9
154 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 22 angka (1)
155 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4
156   Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1
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“Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan 
tanggung jawab terletak di tangan presiden” 157 

Hal tersebut menyebabkan selain menjadi kepala 
negara, presiden juga merupakan kepala pemerintahan, oleh 
karena itu presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan 
tugas dan kewenangannya secara bebas  dan sebaik baiknya 
dalam pemerintahan, yaitu salah satu bentuknya adalah 
membentuk perpu tersebut, yang tertuang juga dalam 
pasal 22 UUD NRI Tahun 1945,  bahwa perppu adalah hak 
prerogatif presiden dalam menentukan suatu keadaan ihwal 
yang genting dan memaksa. Hak prerogatif yang dimaksud 
merupakan sebuah syarat subjektif dari penilaian presiden, 
sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie:

 “Pasal 22 memberikan kewenangan kepada 
Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan 
negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara 
yang menyebabkan suatu undang-undang tidak 
dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan 
pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur 
sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 
NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada 
Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang (Perpu)” (Asshiddiqie, 
2010: 209)

ii. Mekanisme pembentukan perpu

Penerbitan perppu tentu membutuhkan syarat objektif 
sebagaimana yang sudah diatur dalam Putusan MK Nomor 
138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada 
tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang 
memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu:

- Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan 
Undang-Undang;

157   Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat 2
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- Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada 
sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-
Undang tetapi tidak memadai;

- Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan 
cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa 
karena akan memerlukan waktu yang cukup lama 
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu 
kepastian untuk diselesaikan.

Apabila syarat objektif tadi sudah terpenuhi, maka 
presiden dapat menjalankan hak prerogatifnya dengan cara: 

- Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.

- DPR dapat menerima atau menolak Perppu tanpa 
melakukan perubahan. 

- Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi UU. 

- Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Munculnya Perppu dilatarbelakangi oleh pentingnya 
sebuah dasar hukum oleh presiden dalam melakukan suatu 
kewenangan ataupun melaksanakan pemerintahan. Tentu 
presiden harus bergerak atas dasar hukum, baik tertulis 
maupun tidak, tetapi biasanya masyarakat memandang 
dasar hukum sebagai hukum tertulis, yaitu hukum positif 
di Indonesia, lantas bagaimana apabila hukum positif 
tersebut tidak mengatur, kurang jelas, ataupun dibutuhkan 
sebuah pengaturan karena keadaan sedang genting dan 
tidak memungkinkan apabila membuat UU sesuai prosedur? 
Maka dari itu Perppu dibutuhkan sebagai bentuk dari 
peraturan pemerintah yang isinya mengatur tentang materi 
yang seharusnya diatur oleh UU dan berfungsi sebagai dasar 
hukum agar presiden dapat melakukan kewenangannya.

Penjelasan frasa “persidangan berikut” dapat 
ditemukan dalam, Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 adalah 
masa sidang pertama DPR setelah Perppu diterbitkan. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai 
diterimanya atau ditolaknya perpu tersebut akan dilakukan 
DPR pada sidang setelah perpu tersebut diterbitkan. Menurut 
Marida Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya berpendapat 
bahwa waktu dari perpu tersebut terbatas (sementara) sebab 
secepat mungkin harus dimintakan persetujuan kepada DPR, 
yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu tersebut 
disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang (UU). 
Sedangkan, apabila PERPU itu tidak disetujui oleh DPR, 
akan dicabut (hal. 94).  158

Persetujuan DPR ini tetap dibutuhkan agar Perpu 
tersebut dapat menjadi Undang-Undang, akan tetapi 
walaupun perpu tersebut belum dibahas oleh DPR, 
konsekuensi hukum dari perppu itu sudah ada. Artinya, 
tersebut sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki 
kedudukan yang setingkat dengan Undang-undang.159

Tentu pembalasan / review yang dilakukan oleh DPR 
dapat mengakibatkan 2 hal yaitu diterimanya perpu tersebut 
atau ditolaknya perpu tersebut, hal ini selaras dengan 
kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf 
b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bahwa : “DPR berwenang memberikan 
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.” 160

Dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR 
dalam rapat paripurna (ditolak), maka sebagai tindak lanjut 

158  Marida Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar 
dan Pembentukannya hal 94

159   Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. 
160  Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah
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atas Keputusan Rapat Paripurna DPR yang menolak Perppu 
yang bersangkutan, Perppu tersebut harus dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.161

iii. Perbedaan Perpu dengan Undang-Undang

Indonesia adalah negara hukum, yang dalam sistem 
pemerintahannya menggunakan prinsip trias politica dengan 
penambahan prinsip yaitu check and balances. Trias politica 
berdampak pada pemisahan serta pembagian kekuasaan 
menjadi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Apabila 
prinsip trias politica tidak dibarengi check and balances, 
maka pastinya ketiga lembaga tersebut akan berjalan 
sendiri-sendiri menuju arah yang berbeda, sewenang-
wenang, yang akan menyebabkan kekacauan di negara 
tersebut, sehingga check and balances dibutuhkan agar 
terciptanya keseimbangan kekuasaan diantara 3 tatanan 
lembaga tersebut, dimana lembaga satu saling mengawasi 
dengan lembaga yang lain. Salah satu produk legislasi 
adalah Undang-Undang dan perpu. Hierarki dari peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia diatur dalam 
Pasal 7 UU 12/2011:

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri 
atas: 
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 Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian dari peraturan perundang-undangan 
diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 

161 Pasal 52 ayat (5) UU 12/2011
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang 
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan. Sedangkan, pengertian undang-undang adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama 
Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011). 

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui 
bahwa undang-undang (“UU”) adalah termasuk salah satu 
jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut 
ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar NRI 
Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 
Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi 
(Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.162

Sementara Perpu adalah peraturan pemerintah 
pengganti Undang-Undang yang diterbitkan oleh presiden 
dalam keadaan hal ihwal yang memaksa. Berdasarkan 
pengertian kedua hal tersebut, perlu diketahui bahwa 
keduanya merupakan sebuah produk hukum perundang-
undangan, yang membedakan keduanya hanyalah 
mekanisme dari pembentukannya, serta syarat subjektif 
maupun objektif yang harus dipenuhi oleh produk hukum 
tersebut agar produk hukum tersebut dapat diterbitkan.

iv. Tahun Sidang dan Masa Reses DPR

Tahun sidang DPR RI diawali setiap tanggal 16 
Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. 
Artinya, awal tahun baru bagi Anggota Dewan adalah pada 
tanggal 16 Agustus. Hari permulaan Tahun Sidang dibuka 
dengan Pidato Kenegaraan Presiden dan dilanjutkan dengan 

162 https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.
html
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Pidato Pembukaan Masa Persidangan I oleh Pimpinan 
DPR. Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPR dibagi 
menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap 
masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. 
Masa sidang adalah masa dimana DPR bekerja di dalam 
gedung DPR. Pada masa ini, berbagai aktivitas dilakukan 
Anggota Dewan di dalam kompleks gedung Senayan, mulai 
dari kegiatan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi 
legislasi (membentuk UU), fungsi anggaran (penetapan 
APBN), maupun fungsi pengawasan yang melibatkan rapat-
rapat dengan pemerintah, sampai dengan kegiatan menerima 
dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang datang 
ke DPR secara individu maupun berkelompok (termasuk 
para demonstran). Sementara masa reses merupakan masa 
dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, 
menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) 
masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil 
dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen 
serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan 
kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh 
Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara 
berkelompok. 163

l. Kajian Legal Technology dan Globalisasi

Berbagai perubahan terjadi di era globalisasi saat ini 
yang mengharuskan Pemerintah dan Masyarakat menjadi padu 
dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat 
ini. Perubahan global yang terjadi belakangan ini membawa 
dampak yang cukup besar di dalam kehidupan masyarakat. 
Maraknya penggunaan teknologi dalam masyarakat universal 
mempengaruhi tingkah laku masyarakat Indonesia sendiri. Di 
samping itu setiap negara tidak terkecuali negara Indonesia 
harus memiliki suatu instrumen hukum dalam membatasi dan 
mengendalikan fenomena belakangan ini.  Namun pada sisi lain, 
kemampuan hukum dalam mengupayakan kepada negara welfare 

163  http://www.dpr.go.id/tentang/tahun-sidang
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state masih jauh dirasa. 164

Teknologi menjadi sebuah titik balik suatu pemerintahan 
Indonesia dalam membangun sebuah negara kesejahteraan. Peran 
teknologi yang dapat dijadikan alat pembantu manusia seperti 
Artificial Intelligence membuat dinamika perubahan global di 
adaptasi di negara berkembang hingga maju. Teknologi adalah, 
dalam Bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa 
Inggris yaitu ‘technology’. Nyatanya sekarang ini, teknologi 
umum digunakan untuk segala sesuatu yang memiliki sifat teknis 
dan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Selain itu teknologi 
merupakan hasil buatan atau karya cipta manusia. Jauh sebelum 
pengertian tersebut, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu, 
Technologia yang berasal dari kata techne yang berarti wacana 
seni.165

Perkembangan teknologi yang begitu cepat menunjang 
perkembangan kebudayaan.  Perubahan itu tidak lagi memakan 
waktu ribuan tahun, seperti yang dijelaskan pada teori evolusi 
Charles Darwin (Darwin, 2004) dalam On the Origin of Species. 
Perubahan itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. 
Dalam keadaan yang serba cepat itu, yang berubah tidak hanya 
fenomenanya saja, misalnya offline ke online, dunia nyata 
menjadi dunia maya, media cetak menjadi media sosial, dan 
lain sebagainya. Namun demikian, nilai-nilai, tatanan sosial, 
dan budaya juga ikut mengalami perubahan. 166Globalisasi telah 
memasuki era baru yakni Revolusi Industri 4.0. Klaus (Shwab, 
2016) melalui The Fourth Industrial Revolution menyatakan 
bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu 1) 
Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan 
mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi 

164  Paulus Wisnu Yudaprakoso, Kecerdasan Buatan Sebagai Alat Bantu Proses 
Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di 
Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.135.

165  https://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-
para-ahli, diakses 9 agustus pukul 13.22

166  Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, Revolusi Industri 4.0. Dan Tantangan Perubahan 
Sosial, Prosiding SEMATEKSOS 3, hlm. 25.
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secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 
melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi 
murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970 
an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 
4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa 
intelegensi dan internet of thing sebagai tulang punggung 
pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. 

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan 
berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu 
dengan yang lain. Era ini akan memecah berbagai aktivitas manusia 
dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, 
namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.  
Di sektor ekonomi telah terlihat dari sektor jasa transportasi oleh 
kehadiran taksi dan ojek online. Hal yang sama juga terjadi di 
bidang sosial dan politik. Interaksi sosial pun menjadi tanpa batas 
(unlimited), karena kemudahan akses internet dan teknologi. Hal 
yang sama juga terjadi dalam bidang politik. Melalui kemudahan 
akses digital, perilaku masyarakat pun bergeser. Aksi politik kini 
dapat dihimpun melalui gerakan-gerakan berbasis media sosial 
dengan mengusung ideologi politik tertentu. Namun dibalik 
kemudahan yang ditawarkan, Revolusi Industri 4.0 menyimpan 
berbagai dampak negatif, diantaranya ancaman pengangguran 
akibat otomatisasi, kerusakan alam akibat eksploitasi industri, 
serta maraknya hoax akibat mudahnya penyebaran informasi. 
Oleh karena itu, kunci dalam menghadapi Revolusi Industri 
4.0 adalah selain menyiapkan kemajuan teknologi, di sisi lain 
perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia dari sisi 
humaniora agar dampak negatif dari perkembangan teknologi 
dapat ditekan. 167

Saat ini Revolusi Industri 4.0 sudah dimulai dengan 
adanya revolusi internet pada tahun 1990 yang banyak merubah 
kehidupan manusia, dunia menjadi lebih mudah untuk terhubung 
dengan ditemukannya internet pada tahun 1990. Semakin 
mudahnya dunia terhubung membuat cepatnya perubahan dan 
perkembangan yang terjadi di suatu negara diketahui ditempat 

167  Ibid, hlm. 22.
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atau di negara lain, hal ini termasuk pula dalam perkembangan 
teknologi. Penemuan-penemuan baru bisa dengan mudah dan 
cepat tersebar ke berbagai negara di dunia. Teknologi saat ini 
memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yang 
dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat. Maka dari itu 
pemanfaatan teknologi oleh hukum dalam rangka membantu 
menciptakan tatanan masyarakat sebagaimana yang dicita-
citakan oleh UUD NRI Tahun 1945 tetap dapat terwujud.168

Banyak perubahan yang terjadi di masyarakat akibat 
adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, akan tetapi 
apabila kemajuan teknologi itu tidak diselaraskan dengan 
kemampuan hukum dalam mengakomodasi berbagai kepentingan 
yang ada maka akan tercipta kekacauan di dalam masyarakat. 
Hal itu sudah dirasakan dan terjadi di masyarakat kita dewasa ini 
yaitu dengan maraknya bisnis jasa yang berbasis aplikasi online 
di masyarakat, dimana untuk hal tersebut belum ada pengaturan 
secara tegas dan terperinci. 169

Revolusi Industri 4.0 tidak mungkin hanya dihadapi 
dengan pengembangan teknologi tanpa melibatkan dinamika 
sosial di dalamnya. Selain menyiapkan daya saing yang unggul, 
perlu pembangunan kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam 
menyikapi perkembangan dunia saat ini, ketika informasi yang 
mengalir deras tanpa tahu kebenaran dan kevaliditasannya. Perlu 
dirumuskan strategi kebijakan nasional melalui kesadaran dan 
kedewasaan berpikir dalam rangka membangun sebuah negara 
Kesejahteraan tanpa melupakan aspek perkembangan teknologi 
dan globalisasi. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0170, 
terdapat dua cara yang dapat dilakukan: Pertama, menyiapkan 
pelaksanaan pendidikan yang sejalan dan selaras antara sumber 
daya manusia dan kebutuhan zaman di era revolusi industri. 
Kedua, sumber daya manusia yang disiapkan juga harus dibekali 
dengan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh 
ilmu sosial humaniora agar dapat menciptakan pengaturan 
dan penerapan sosiologis dalam perkembangan di masyarakat. 

168  Paulus Wisnu Yudaprakoso, Op.Cit, hlm 135-136.
169  Ibid. 
170   Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, Op.cit, hlm 26
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Ketika ilmu-ilmu teori berperan dalam pengembangan teknologi 
secara empiris, maka ilmu-ilmu humaniora tetap berperan 
dalam menjaga kualitas manusianya (software/users). Jika hal 
ini terjadi, maka kemajuan teknologi sebagai ilmu pengetahuan 
dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.171

m. Kajian Demokrasi Ekonomi 

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan 
oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang 
dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara 
tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi 
dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu 
mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang 
individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara 
dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh 
pemerintah.172

Perekonomian merupakan salah satu pilar penopang 
suatu negara. Di Negara Indonesia yang menganut paham negara 
kesejahteraan bercorak sistem pembangunan, sudah seharusnya 
masyarakat dan pemerintahan serempak melaksanakan kegiatan 
perekonomian berdasarkan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 yakni menggunakan asas kekeluargaan di dalamnya.  Pesan 
konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah 
suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik 
(berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi 
berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.173

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi 
mengemukakan sebagai berikut:

“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan 
filosofis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar NRI 

171  Ibid. 
172  Muhammad Ya’rif Arifin, Aditya Halim Perdana Kusuma Putra, dan Andika Prawira 

Buana, Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945 Negara Republik Indonesia, Celebes Equilibrum Journal, 2019, hlm. 19.

173  Herman Soewardi, Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah, Bandung: Ikopin, 1989, h. 
413.
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Tahun 1945 selanjutnya diterjemah kan dalam setiap 
pasal Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945. Semangat 
kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, 
oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggung 
jawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada 
di atas kepentingan individu...”.

Kemudian dikemukakan pula bahwa “…yang sangat 
penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara 
ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para 
pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang 
Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, 
apabila semangat para penyelenggara Negara, para 
pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, 
Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam 
praktik ...”.174

Founding Father negara Indonesia yang menyusun 
Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 mempunyai kepercayaan, 
bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat 
mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.175

Sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang 
Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah dengan tegas diamanatkan 
bahwasannya membuat suatu kebijakan nasional untuk 
melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi sosial”. 
Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem 
ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi 
nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah 
sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau 
asas perorangan, mengikuti ketentuan Wetboek van Koophandel 
(WvK/KUHD). Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi 
berdasarkan paham demokrasi ekonomi Undang Undang Dasar 
NRI Tahun 1945. Transformasi sosial adalah mengubah pola 

174  ibid
175  Elli Ruslina, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Dalam 

Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan, 2012, hlm.50
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hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-
buruh (sebagaimana berlaku pada zaman VOC/Vereenigde 
Oostindische Compagnie, pasca VOC, Brother hood dan pasca 
Brotherhood) perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang 
demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang partisipatif dan 
emansipatori.176

Pada era pasca merkantilisme lahir sebuah perdebatan. 
Perdebatan tersebut mempersoalkan apakah merkantilisme dapat 
disebut sebagai sebuah aliran/mazhab ekonomi atau tidak. Para 
ahli terbagi kedalam dua pandangan secara umum. Satu pihak 
menilai bahwa merkantilisme sebuah kebijaksanaan ekonomi 
sehingga dapat diklasifikasikan sebagai aliran berpikir ekonomi 
baru. Sedangkan pihak satunya lagi, menganggap bukan sebuah 
mazhab ekonomi.177

Pada fase selanjutnya terdapat mazhab fisiokratis, kaum 
fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan yang utama 
adalah sumber daya alam. Pengaruh mazhab ini kemudian yang 
mempengaruhi negara-negara yang berlimpah dan kaya akan 
sumber daya alamnya untuk mengandalkan kekayaan alam yang 
dimiliki sebagai alat tawar-menawar, terhadap produk-produk 
teknologi dari negara-negara penguasa dan pemilik teknologi. 
Sehingga kekayaan alam tersebut tidak jarang kemudian berubah 
menjadi sebuah bencana dan menimbulkan ketergantungan 
kepada negara-negara pemilik teknologi yang umumnya adalah 
negara-negara yang disebut sebagai negara maju (developed 
countries). 178

Setelah era pemikiran fisiokrat muncul maka disusul 
kemudian oleh lahirnya pemikiran kapitalisme dan liberalisme 
yang dipelopori oleh Adam Smith. Setelah pemikiran tersebut 
berlalu, maka munculah sosialisme sebagai reaksi atas aliran 
kapitalisme tersebut. D. William dalam bukunya “Dictionary 
of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought” 

176  Ibid, hlm. 52.
177  Ibnu Asqori Pohan, dkk. Rekonstruksi Pemikiran Ekonom Kerakyatan Mohammad 

Hatta.
178  ibid , hlm. 24.
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mengemukakan bahwa sosialisme merujuk kepada suatu 
persekutuan yang didirikan dan diatur dengan prinsip-prinsip 
kebersamaan dalam kepemilikan, baik yang menyangkut soal 
produksi dan distribusi untuk kesejahteraan umum. Sosialisme 
merupakan sebuah aksi atas dominasi pemikiran dan masif nya 
praktik eksploitasi kapitalisme di awal-awal kelahirannya.179

Atas perdebatan beberapa gagasan tersebut. Founding 
Father bangsa Indonesia mengemukakan suatu gagasan baru yang 
sejalan dan selaras dengan yang cita-citakan dalam preambule 
UUD NRI Tahun 1945. Gagasan mengenai demokrasi ekonomi, 
meletakkan kekayaan suatu negeri yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak seperti listrik, air, tambang tidak dikuasai oleh 
orang-perorangan atau golongan tertentu, tetapi dalam masalah ini 
rakyat memiliki hak untuk turut serta menikmati kekayaan alam 
yang ada di negeri ini melalui penguasaan negara atas sumber daya 
alam tersebut. Selanjutnya pemikiran ekonomi Mohammad Hatta 
adalah membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, 
pedagang pedagang kecil melalui jalan sistem kerakyatan. Kedua 
gagasan Hatta tersebut mencoba mempertajam konsep demokrasi 
ekonomi yang ditawarkan dan dimaksudkannya di dalam forum-
forum nasional maupun internasional.180

Secara epistemologis, demokrasi ekonomi berasal dari dua 
pemaknaan kata yakni demokrasi dan ekonomi. Sederhananya 
demokrasi kita ketahui berasal dari kata demos dan kratos yang 
bermakna pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat. Sedangkan 
ekonomi dalam makna yang paling sederhana adalah sebuah 
keilmuan yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. 
Pemaknaan yang lebih mendalam mengenai demokrasi ekonomi 
memiliki sebuah pemahaman yang lebih luas. Stephen Haggard dan 
Steven Webb (1994), menjelaskan bahwa pemahaman demokrasi 
ekonomi mengarah pada perspektif bentuk pemerintahan atau 
peraturan oleh rakyat sendiri yang didasarkan atas lembaga-
lembaga yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara 
bebas. Lebih luas lagi, Agus, M, Mazwan, Sosrokusumo (1983), 

179  Ibid, hlm. 25
180  Ibid 
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demokrasi sosial atau ekonomi menitikberatkan pada persamaan 
hak di bidang sosial dan ekonomi.181 Hatta, (dalam Panji Patra, 
2008) menjelaskan bahwa Prinsip ekonomi pada dasarnya lahir 
seiring dengan keberadaan negara hukum/negara kesejahteraan. 
Demokrasi politik merupakan syarat bagi berjalannya demokrasi 
ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi akan terwujud bila 
terdapat keseimbangan dan kesetaraan antara sistem politik dan 
sistem ekonomi.182

Oleh karena itu penerapan demokrasi ekonomi harus 
dipertegas dan dimaknai lebih dalam sebagai salah satu upaya 
terpenting dalam membangun sebuah negara kesejahteraan. 
Prinsip free market dan flexicurity digunakan sebagai cara 
untuk menopang sistem perekonomian Indonesia berdasarkan 
asas kekeluargaan dan sistem kerakyatan sebagaimana digagas 
oleh Wakil Presiden Indonesia yang Pertama yakni Mohammad 
Hatta yang dikatakan sebagai salah satu founding father bangsa 
Indonesia.

B. Kajian Praktik Empiris

a. Kajian Pembangunan Kesehatan di Indonesia

i. Tingkat Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Indonesia mengalami 
perbaikan. Hal tersebut tampak pada angka Indeks 
Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2018 
yang mengalami peningkatan. Secara nasional, tercatat nilai 
IPKM pada 2013 adalah 0,5404, angka tersebut menjadi 
0,6087 pada 2018.183

181  Agus M.Mazwan Sosrokusumo, 1983, Fries Emessen, Depdikbud, Universitas Jember.

182  Rekonstruksi Pemikiran Mohammad Hatta. Op cit,hlm 25-26. 
183 http://indonesiabaik.id/infografis/indeks-pembangunan-kesehatan-masyarakat-

meningkat#:~:text=Angka%20IPKM,kesehatan%20di%20Indonesia%20
mengalami%20perbaikan.&text=Secara%20nasional%2C%20tercatat%20nilai%20
IPKM,masyarakat%20kabupaten%2Fkota%20di%20Indonesia., diakses 21 Agustus 
2020, pukul 10.50.
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IPKM dihasilkan dari penilaian 30 indikator184 yang 
masuk dalam tujuh sub indeks penilaian tiap provinsi, yaitu 
kesehatan balita, kesehatan reproduksi, perilaku kesehatan, 
pelayanan kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit 
menular, dan kesehatan lingkungan. Mempereloh pencapaian 
yakni:
1) Kesehatan balita mencapai 0,6464
2) Kesehatan Reproduksi = 0,5763
3) Pelayanan Kesehatan= 0,4398
4) Perilaku Kesehatan= 0,4740
5) Penyakit Tidak Menular= 0,4496
6) Penyakit Menular= 0,8796
7) Kesehatan Lingkungan= 0,7950

Sedangkan jika di tinjau skala internasional, Skor rata-
rata indeks ketahanan kesehatan global yakni sebesar 40,2 
poin. Indeks ketahanan kesehatan global Thailand menjadi 
juara di Asia Tenggara. Negeri Gajah Putih itu mengumpulkan 
73,2 poin dari skala 0 hingga 100. Thailand menempati posisi 
keenam dunia. Sedangkan Indonesia berada di posisi keempat 
Asia Tenggara atau peringkat 30 dunia. Negara tersebut 
mengantongi 56,6 poin. Indeks ketahanan kesehatan global 
Indonesia didongkrak dari kategori deteksi dan pelaporan, 
serta pemenuhan terhadap standar internasional.

ii. Penggunaan BPJS kesehatan di indonesia

Perkumpulan Prakarsa (Perkumpulan Prakarsa, disku-
si di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 13 Oktober 2019) memapar-
kan hasil survei yang baru saja dilakukan pada 2017 lalu ter-
hadap 1.343 peserta BPJS di 11 kabupaten/kota. Terdapat tiga 
temuan utama dalam survei ini.185

Pertama, bantuan iuran belum mampu mengurangi 
pengeluaran out of pocket dari pasien dan keluarganya saat 

184  Ibid.
185  Rahma Tri, https://today.line.me/id/article/Pengelolaan+JKN+oleh+BPJS+Kesehatan

+Banjir+Kritikan-e9oy1x, diakses 21 Agustus, pukul 11.05
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sakit. Kedua, kurangnya kenyamanan yang diperoleh pasien. 
Sebab, 51 persen responden menilai dokter kurang peduli saat 
pemeriksaan. Ketiga, moral hazard dari penyedia layanan 
kesehatan. Keempat, keterbatasan obat. Sebab, 42 persen re-
sponden mengeluh obat tidak tersedia sehingga mereka harus 
mengeluarkan biaya tambahan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Kajian dan Pengem-
bangan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Farida Indriani 
juga menyampaikan riset186 yang dilakukan Koalisi Perem-
puan Indonesia sejak 2016 di 8 provinsi. Dari hasil riset, KPI 
menemukan ada proses pendataan yang salah sehingga ban-
yak keluarga miskin yang tidak mendapatkan layanan. Dalam 
awal riset, KPI menemukan beberapa masalah yang terjadi di 
lapangan. Salah satunya yaitu adanya peserta JKN (Jaminan 
Kesehatan Nasional) yang menerima Kartu Indonesia Sehat 
(KIS), namun ditolak berobat sebagai peserta JKN (Jaminan 
Kesehatan Nasional). Sebab, peserta tersebut dinyatakan tidak 
lagi tercantum dalam peserta PBI atau Penerima Bantuan Iu-
ran (PBI) dari pemerintah.

Selanjutnya yakni Komisioner Ombudsman Alam-
syah Saragih187 yang menyoroti persoalan pada banyaknya 
tunggakan iuran di BPJS Kesehatan. Menurutnya, masalah ini 
terjadi karena memang, sebagian besar pekerja di Indonesia 
bergerak di sektor informal. Sehingga, kelompok ini mem-
peroleh pendapatan yang tidak stabil. Beliau menyarankan 
pemerintah memperkuat kelembagaan sosial ekonomi rakyat 
untuk mengatasi dominasi pekerja informal ini.

Ketua Bidang Jaminan Sosial, Konfederasi Rakyat 
Pekerja Indonesia (KRPI) Timboel Siregar menyoroti masalah 
yang ada pada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja 
mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sanksi berupa peng-
hentian sejumlah pelayanan publik sebenarnya telah dise-
diakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. 
Namun belum efektif. Menurutnya, masalah terjadi karena pe-

186  Ibid. 
187  Ibid. 
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merintah daerah yang memberikan layanan publik tidak berse-
dia memberikan sanksi kepada perusahaan. Sebab, pemberian 
sanksi akan membuat perusahaan berpotensi kabur dari daerah 
tersebut. Beliau menyatakan bahwasannya Pemerintah daer-
ah (Pemda) enggan kehilangan PAD (Pendapatan Asli Daer-
ah).188

Selain itu, menurut laporan anggota Divisi Pelayanan 
Publik dan Reformasi Birokrasi, Indonesia Corruption Watch 
(ICW), Dewi Anggraini memaparkan hasil pantauan di 15 
daerah pada 2017. Menurutnya, pantauan ini menunjukkan 
adanya 49 temuan potensi fraud pada pelaksanaan JKN oleh 
BPJS Kesehatan.

Di antaranya yaitu pertama, fraud di tingkat peserta 
JKN-PBI yang memanipulasi KIS, padahal bukan pemilik kar-
tu BPJS Kesehatan. Kedua, fraud di tingkat Puskesmas berupa 
penerimaan uang oleh pihak Puskesmas untuk mengeluarkan 
rujukan pada pasien. Ketiga, fraud di tingkat rumah sakit beru-
pa penggunaan alat kesehatan, obat, dan tindakan medis. Alat 
kesehatan tidak digunakan secara optimal dalam pengobatan 
pasien, tapi tetap ditagihkan dalam klaim rumah sakit.189

Melihat problematika yang terjadi dengan kenaikan 
BPJS per 1 Januari 2020, salah satu pengguna BPJS keseha-
tan yakni mahasiswi Universitas di Bandung yang berasal dari 
Depok190. Kenaikan ini sangat merugikannya. Ia tetap mem-
bayar iuran per bulan tetapi tidak dapat memakai BPJS saya di 
Bandung dikarenakan terhalang oleh perbedaan daerah.

Terlebih lagi BPJS yang ia gunakan adalah iuran kelas 
II. Yang tadinya Rp51.000 akan menjadi Rp110.000. Ia ber-
pendapat bahwa seharusnya dengan hal kecil seperti ini dapat 
turut ditangani apalagi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sangat 
membutuhkan fasilitas ini untuk kesehatan dan terlebih lagi 
baginya yang memiliki kesehatan yang kurang baik. Mahasis-

188  Ibid. 
189  Ibid. 
190 Dira,  https://mediakonsumen.com/2019/10/08/surat-pembaca/ketidakefektifan-

bpjs-di-daerah-yang-berbeda, diakses 21 Agustus 2020, pukul 11.22
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wi tersebut mengemukakan bahwasannya dimanapun ia bera-
da seharusnya ia bisa menggunakan BPJS dan juga dilayani 
oleh pihak Rumah Sakit.

b. Kajian Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Diketahui dari Badan Pusat statistik bahwasannya presentase 
penduduk miskin pada September 2019 mengalami penurunan 
0.19 poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0.44 persen terhadap 
September 2018. Selain itu jumlah penduduk Miskin pada September 
2019 sebesar 24.79 juta menurun 0.36 juta orang terhadap Maret 
2019 dan menurun 0.88 juta terhadap September 2018. Hal tersebut 
dikarenakan perubahan rata-rata upah buruh perhari. Rata-rata upah 
nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik sebesar 1,02 
persen dibanding Maret 2019 (dari Rp 53.873,- menjadi Rp 54.424,-
).  Rata-rata upah nominal buruh bangunan per hari pada September 
2019 naik sebesar 0,49 persen dibanding Maret 2019 (dari Rp 
88.637,- menjadi Rp 89.072,-).  Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) 
mengalami peningkatan, NTP pada bulan Juli 2019, Agustus 2019, 
dan September 2019 selalu berada diatas 100 dan terus meningkat, 
dengan nilai berturut-turut sebesar 102,63; 103,22; dan 103,88.191

Hal tersebut tentu tidak lepas dari berbagai faktor192 dalam 
rangka penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Yang pertama 
adalah Penurunan Harga Eceran Beberapa Komoditas Pokok, 
bahwasannya pada periode Maret 2019 – September 2019, secara 
nasional harga eceran beberapa komoditas pokok antara lain beras, 
daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan ikan kembung 
mengalami penurunan. Kedua, Rata-rata Pengeluaran per Kapita pada 
Desil 1 Meningkat, menurut desil pengeluaran per kapita per bulan, 
rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk Desil 
1 periode Maret 2019 – September 2019 mengalami peningkatan 
sebesar 4,01 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Garis 
Kemiskinan pada periode tersebut yang sebesar 3,60 persen. Dan 
faktor terakhir yakni Pelaksanaan Program BPNT, bahwasannya 
jumlah Kabupaten/Kota penerima Program Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) yang terealisasi pada Triwulan III 2019 mencapai 509 

191  Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, 2020, hlm.35-37
192  Ibid, hlm. 38



118

kab/kota. Jumlah ini meningkat 289 kab/kota dibandingkan dengan 
Triwulan I 2019. 

Di samping itu, dari data BPS yang diterima (di tiap 
provinsi)193, 33 provinsi mengalami penurunan persentase penduduk 
miskin (Mar’19- Sep’19):

- 6 provinsi dengan penurunan persentase penduduk miskin 
tertinggi:  Papua (0,98 persen poin); NTB (0,68 persen poin); 
Papua Barat (0,66 persen poin); NTT (0,47 persen poin); 
Bengkulu (0,32 persen poin) Lampung (0,32 persen poin); 

- 1 provinsi yang mengalami kenaikan persentase penduduk 
miskin (Mar’19- Sep’19):  Maluku Utara (0,14 persen poin)

c. Kajian Pembangunan SDM di Indonesia (pendidikan, kesehatan, 
jaminan sosial, hak kewajiban)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses 
perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM 
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 
upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 
pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United 
Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan 
metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi 
perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 
2015 dan melakukan backcasting hingga tahun 2010. IPM dibentuk 
oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long 
and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak 
(decent standard of living).194

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami 
kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin 

193  Ibid, hlm. 42.
194  Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019, No. 21/02/

Th. XXIII, 17 Februari 2020, hlm 7
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atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. 195

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019 juga 
terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat 
provinsi. Jumlah provinsi yang berstatus “sedang” berkurang dari 
12 provinsi pada tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019. 
Provinsi Sumatera Selatan yang berstatus “sedang” pada tahun 2018 
berubah status menjadi “tinggi” pada tahun 2019. Hingga saat ini, 
terdapat 22 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, 
yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 
Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, 
Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi 
Tenggara. Sejak tahun 2018, tidak ada provinsi yang berstatus 
pembangunan manusia “rendah” di Indonesia. Hal ini karena pada 
tahun 2018, status pembangunan manusia di Provinsi Papua telah 
berada pada level “sedang”. 196

Peningkatan IPM di tingkat nasional juga tercermin pada 
level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, IPM di seluruh 
provinsi mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga 
provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, 
yaitu Provinsi Papua Barat (1,51 persen), Provinsi Maluku Utara 
(1,39 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,30 persen). 
Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dan 
Maluku Utara didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara 
di Nusa Tenggara Timur didorong oleh dimensi pendidikan.197

d. Kajian Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional 
tahun 2018 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin atau 
meningkat dari 60,81 dari tahun 2017 menjadi 61,06. Dari data 
yang telah disajikan, Status pembangunan ketenagakerjaan nasional 
masih berada pada kategori menengah bawah.198

195  Ibid, hlm 1.
196  Ibid, hlm 5
197  Ibid. 
198 https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-pembangunan-ketenagakerjaan-
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Ada sembilan indikator utama yang menjadi tolok ukur 
IPK Nasional199. Indikator tersebut antara lain perencanaan tenaga 
kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan 
kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, jaminan sosial tenaga 
kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, kondisi lingkungan 
kerja dan hubungan industrial. 

Salah satu faktor yang mendorong kenaikan IPK adalah 
meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya 
perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan 
kerja berbasis komunitas. Lalu, adanya penguatan kelembagaan 
membuat indikator hubungan industrial dan kondisi lingkungan 
kerja mengalami peningkatan. Tak hanya itu, program jaminan sosial 
ketenagakerjaan juga masih cukup efektif dalam meningkatkan 
kesejahteraan pekerja di perusahaan.200

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menerangkan 
bahwa salah satu penyebab Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 
nasional yang tidak naik secara signifikan dikarenakan kemampuan 
atau skill tenaga kerja yang masih rendah. Menurutnya hal tersebut 
ditambah dengan struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang masih 
didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar dan smp, dan masih banyak 
tenaga kerja yang kemampuannya tidak sesuai dengan kebutuhan 
pasar kerja (mismatch).201

Berdasarkan data yang diperoleh202, Di Indonesia dari 136 
juta angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP. Kemudian mismatch 
pendidikan formalnya di atas 50%. Apabila disederhanakan dengan 
10 angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP, 6 orang gugur  untuk 
masuk ke pasar kerja. Sisanya 4 orang lulusan SMA, SMK, Diploma 
dan Sarjana. Mismatch di atas 50%, berarti 2 orang. Jadi dari 10 
orang, hanya 2 orang yang pendidikannya laik dan pendidikannya 
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

indonesia-hanya-naik-025-poin?page=all
199  Ibid. 
200  Ibid. 
201  Ibid. 
202  Ibid. 
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Lebih dari pada itu Kemenaker (Kementerian 
Ketenagakerjaan) saat ini sedang menyusun rencana untuk kembali 
menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja sebanyak 
12,8 juta orang dalam kurun 2020—2024. Pada periode tersebut, 
pemerintah ditargetkan dapat membuka 10 juta lapangan kerja baru.

e. Kajian Mengenai Pelaksanaan Flexicurity dan Free Market

Penerapan flexicurity yang mulai dilakukan pada tahun 1980-
an, melalui Penerapan Pasar Kerja Fleksibel (PKF) di Kawasan 
Eropa bertujuan untuk menanggapi krisis dan menanggulangi 
tingginya tingkat pengangguran yang ada. Fleksibilitas merupakan 
cara yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
penyerapan tenaga kerja. Dikutip dari Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu 
Komunikasi atau JIPSI, Universitas Komputer Indonesia203, hasil 
studi yang dilakukan oleh David Coats yang berjudul “who’s afraid 
of labour market flexibility”, menyatakan bahwa penerapan sistem 
pasar yang fleksibel tidak ditujukan untuk menghadapi tenaga kerja 
murah yang ditawarkan oleh China dan India, tetapi bertujuan untuk 
menjaga keseimbangan dan keselarasan antara kegiatan bisnis 
dengan tenaga kerja agar tidak ada yang dirugikan. Penerapan Pasar 
Kerja Fleksibel (PKF) dijabarkan menjadi dua, yaitu: pertama, PKF 
adalah sebagai metode pasar untuk beradaptasi terhadap penawaran 
tenaga kerja di lapangan. Artinya menempatkan tenaga kerja 
sesuai dengan kebutuhan dengan cepat dan fleksibel. Kedua, PKF 
merupakan sistem untuk mengatur upah kelompok pengangguran.

David Coats menyertakan keberhasilan penerapan ini yang 
dilakukan di negara Inggris. Coats menerangkan penerapan model 
PKF di Inggris pada tahun 1980-1990. Keberhasilan Inggris menekan 
pengangguran yang ada, menjadikan sistem ini (PKF) merupakan 
suatu cara mendukung keberhasilan ekonomi suatu negara (Coats, 
2006)204. Selanjutnya David Coats berpendapat bahwa sejatinya 
penerapan PKF tidak bisa diterapkan begitu saja di semua negara di 

203  Inggar Prayoga, dkk., “Fleksibilisasi dan Kerentanan Pasar Kerja Indonesia”, Jurnal 
Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 4 No, 2, Desember 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Komunikasi, Universitas Komputer Indonesia.

204  David Coats, “Who’s Afraid of Labour Market Flexibility”, London: The Work 
Foundation Alliance Limited. Diakses dari https://www.voced.edu.au/content/
ngv%3A22085
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Kawasan Eropa, dikarenakan regulasi ataupun benturan pendapat 
dari kritik kalangan neo-klasik. Selain itu penerapan PKF di Inggris 
diselaraskan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan 
jaminan sosial untuk melindungi pekerja, termasuk pekerja yang 
berstatus tidak tetap.

Coats menjelaskan bahwa flexicurity merupakan penerapan 
pasar kerja fleksibel dengan tetap memperhatikan kesejahteraan 
pekerja dan tidak mengorbankan aspek jaminan sosial pekerja hanya 
untuk bisnis. Flexicurity dapat memberikan ruang berkesinambungan 
antara pekerja dengan pengusaha. Hal ini memberikan peran lebih 
besar terhadap serikat untuk memperhatikan kepentingan pekerja 
termasuk perjanjian perlindungan pekerja. Dikutip dari Jurnal Ilmu 
Politik dan Ilmu Komunikasi atau JIPSI, Universitas Komputer 
Indonesia, hasil studi OECD dalam laporan ketenagakerjaan (jobs 
study), menyebutkan keberhasilan penerapan fleksibilitas di suatu 
negara berpusat pada kondisi makro-ekonomi yang stabil, adanya 
investasi pada sektor sumber daya manusia (SDM) dan teknologi 
informasi, penciptaan iklim kewirausahaan, dan peningkatan 
keahlian SDM yang terencana. Dalam studi ini disebutkan bahwa 
dibutuhkannya penyesuaian aspek fleksibilitas (Coats, 2006)205.

Dimaksudkan bahwa peran negara yang kuat dibutuhkan 
dalam menata kebijakan pasar ini selain dari penguatan fungsi 
penegakan hukum negara. Dalam memastikan peran negara yang 
kuat dalam menata peran sistem pasar kerja yang aman secara sosial 
ekonomi bagi pekerja tanpa membebani pertumbuhan ekonomi, 
maka negara memerlukan kesiapan yang terarah206. Pertama, negara 
menetapkan dan merumuskan dengan jelas serta tegas bahwa sejauh 
mana tingkat fleksibilitas pasar yang aman bagi kondisi angkatan 
kerja dan pasar kerja yang ada. Perlunya indikator mengenai 
efektivitas pasar kerja itu sendiri yang dikaji oleh pemerintah 
dengan berkaca pada karakteristik demografis dasar pasar kerja 
di Indonesia. Hal ini berkaca pada tingkat kesejahteraan dan 
pemberdayaan angkatan kerja di dalam pasar kerja tersebut. Selain 

205  ibid.
206  Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, “Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung 

Jawab Negara”, Kertas Posisi, Hal. 18-20. Diakses dari https://media.neliti.com/
media/publications/448-ID-fleksibilitas-pasar-kerja-dan-tanggung-jawab-negara.pdf
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itu, perlunya pengawalan dari hukum itu sendiri, dengan dasar 
bahwa Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum.

Kedua, harus adanya integrasi antara kebijakan pasar kerja 
dengan institusi-institusi yang terkait. Hal ini dikarenakan untuk 
menghadapi perubahan sistem yang pasar kerja maupun proses 
terlaksananya sistem tersebut. Berkaca diri, Indonesia saat ini, hal-
hal yang mengenai kebijakan yang dibuat akan cenderung bersifat 
sektoral, sehingga dimungkinkan perubahan sistem pasar kerja 
yang ada tidak terintegrasi dengan baik. Harus adanya integrasi 
antara kebijakan ketenagakerjaan dengan kebijakan industrialisasi, 
kebijakan pengembangan sumber daya manusia, kebijakan 
pengurangan kemiskinan yang multisektoral, dan tata kelola sistem 
pemerintahan yang baik. Di daerah sendiri, rendahnya penataan 
sistem ketenagakerjaan di wilayahnya karena baru sedikit sekali 
daerah yang memiliki peraturan-peraturan (perda) mengenai hal ini. 
hal ini dikarenakan ketenagakerjaan bukan suatu hal yang dianggap 
sebagai sumber pendapatan daerah (AKATIGA-TURC-LABSOSIO 
UI, 2006)207. Selain kurang nya integritas yang ada, lemahnya sistem 
informasi pasar kerja terkhususnya bagi kelompok kerja yang tidak 
terampil, dalam artian tidak memiliki pengetahuan atas keahlian di 
bidang tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya sarana penunjang 
untuk meningkatkan keahlian pekerja secara merata.

Selaras dengan pemahaman flexicurity, dimana pemerintah 
memang campur tangan sedikit dalam membentuk kerangka 
pengaturan dalam pasar dan berlaku sebagai wasit, maka hasil akhir 
yang ingin dicapai dari sistem tersebut adalah pasar bebas, dimana 
pasar bebas identik dengan tidak adanya peran pemerintah, akan 
tetapi tentu tidak seperti hal tersebut, seringkali terjadi miskonsepsi 
dalam pemahaman hal tersebut. Pasar bebas biasanya identik dengan 
kapitalis, yang biasanya dielu-elukan karena menciptakan lapangan 
kerja, melayani kebutuhan masyarakat dan memperkenalkan inovasi 
terbaru sehingga peradaban manusia menjadi maju. Namun di sisi 
lain, pengusaha sering mendapat cap buruk sebagai serakah karena 
mengejar profit. Pengusaha juga dituduh mendorong konsumerisme 

207  AKATIGA-TURC-LABSOSIO UI, “Promoting Fair Labour Regulations in Indonesia: A 
Study and Advocacy in Improving Local Level Investment Environment in Tangerang 
and Pasuruan”, 2006. Diakses dari www.akatiga.or.id/html
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dan menciptakan jarak dengan kaum pekerja yang harus puas 
menerima gaji pas-pasan. Kritik keras terhadap pengusaha biasanya 
kemudian melebar ke sistem yang memungkinkan mereka berjaya: 
pasar bebas. Ekonomi pasar bebas dianggap menguntungkan 
segelintir saja manusia dengan mengeksploitasi sebagian besar 
yang lain.  Bagi para pengkritik ini, pasar seharusnya diatur dengan 
berbagai instrumen. Mereka memimpikan sebuah ekonomi utopia 
ketika Pemerintah mengurus segalanya, mulai dari produksi, 
kualitas hingga harga. Bagi mereka, harga barang harus murah dan 
dijaga oleh Pemerintah. Profit dari bisnis pun harus dibatasi agar 
kemakmuran merata. Bidang usaha yang strategis dikuasai oleh 
badan usaha milik negara sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah. 
208

Akan tetapi tentu bukan bentuk pasar yang kita mau, 
dimana pemerintah mengatur semuanya, karena tidak ada negara/
ekonomi yang mampu memproduksi sendiri semua kebutuhan 
masyarakatnya. Kalaupun negara semacam itu ada, pasti ada negara 
lain di luar sana yang mampu memproduksi barang dan jasa yang 
sama namun dengan lebih baik (lebih efisien, lebih murah, lebih 
berkualitas). Maka perdagangan antar negara sebenarnya adalah 
mekanisme yang wajar. Untuk memastikan terjadinya alokasi 
sumber daya secara efisien. Mereka yang paling efisien akan berjaya. 
Mereka yang kurang efisien akan kalah dan harus mencari produk/
servis baru yang mampu ia produksi secara lebih kompetitif. Sebuah 
konsep yang dikenal sebagai “division of labor.” Sejarah dunia juga 
membuktikan bahwa perdagangan antarnegara berkontribusi positif 
pada perdamaian dunia. Karena kalau tidak terjadi pertukaran 
sumber daya secara baik-baik (melalui transaksi jual beli), besar 
kemungkinan akan terjadi dengan tidak baik-baik. Terkait harga, 
ekonomi pasar bebas memperlakukan harga barang dan jasa sebagai 
indikator yang penting. Ia adalah refleksi kondisi penawaran dan 
permintaan. Harga mencerminkan keseimbangan antara jumlah 
yang dibutuhkan dan jumlah yang tersedia. Oleh karena itu, harga 
adalah cara alami untuk mengkoordinasikan begitu banyak pelaku 
dalam suatu sistem ekonomi. Sebagai contoh, kenaikan harga karena 
permintaan yang meningkat memberi insentif bagi produsen untuk 

208  https://indonesia.fnst.org/content/mengapa-perlu-pasar-bebas
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memproduksi lebih banyak dan meraih lebih besar keuntungan. 
Semua itu terjadi begitu saja secara otomatis dan sukarela di antara 
pelaku ekonomi, tanpa paksaan apalagi intervensi Pemerintah 
(“spontaneous order”). 209

Pasar Bebas Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan 
Pembangunan yang didambakan tentunya bukan pasar dimana 
pemerintah absen sepenuhnya seperti miskonsepsi yang sering 
terjadi. Miskonsepsi lain terkait liberalisme ekonomi adalah 
absennya pemerintah. Banyak yang menganggap bahwa pasar 
bebas adalah kegiatan ekonomi tanpa kehadiran pemerintah. Oleh 
karena itu, pelaku usaha yang kuat niscaya akan memangsa yang 
lemah sehingga terjadi penindasan dan ketimpangan. Padahal, 
pasar bebas bukan berarti tanpa regulasi sama sekali. Tetap perlu 
sebuah pengaturan untuk memastikan terjadi kompetisi yang adil 
dan tersedianya kesempatan bagi semua. Pemerintah diperlukan 
untuk menjamin hak kepemilikan (property rights). Selain itu, ada 
beberapa kebutuhan hidup mendasar yang hanya bisa disediakan 
oleh Pemerintah dan tidak bisa diserahkan pengadaannya kepada 
pasar. Misalnya, keamanan dan fasilitas publik seperti taman 
kota dan jalan raya. Namun disisi lain, peran pemerintah di pasar 
perlu disikapi dengan hati-hati. Ada risiko bahwa kebijakan 
Pemerintah dapat sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan 
petahana. Misalnya dengan menciptakan barrier to entry sehingga 
melemahkan posisi pemain baru di pasar. Sehingga melihat 
dari pemahaman tersebut, pasar bebas yang diinginkan adalah 
sebuah mekanisme pasar dimana pemerintah dapat berkolaborasi 
baik dengan swasta dan masyarakat sehingga swasta sebagai 
perpanjangan tangan dari pemerintah yang dapat membuka 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tentunya selaras dengan 
konsep negara pembangunan yang ditawarkan dalam amandemen 
ini untuk memerangi kemiskinan. 210

f. Kajian Penerapan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dibuat supaya anggota kelompok 
(termasuk penduduk daerah) makin dilibatkan di dalam urusan 

209  Ibid
210  Ibid
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negara, terkhusus yang mengakibatkan penyederhanaan pengawasan 
demokratis dan dengan tujuan untuk memajukan demokrasi. Selain 
itu, desentralisasi (otonomi daerah) juga dibentuk agar mencegah 
pembebanan yang berlebihan pada instansi pusat, selain lebih 
mengenal kemampuan daerah sekaligus untuk meningkatkan 
pembangunan dalam negeri (nasional). Desentralisasi pada dasarnya 
adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di 
bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang 
lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya 
sehingga yang diserahi/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu 
berhak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.211

Tjokroamidjojo mengemukakan program desentralisasi 
di Indonesia adalah “is an approach to two significant problems ; 
it is method for spreading goverment to all parts of the country, 
it is a method for accommodating regional differences, regional 
aspiration and regional demands within the confines of unitary 
state” Tjokroamidjojo menjelaskan tujuan desentralisasi adalah 
untuk 212:
1) Mengurangi beban pemerintahan pusat dan campur tangan 

tentang masalah – masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian 
pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada 
tingkat lokal.

2) Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam 
kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula 
pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari kontribusi 
mereka itu.

3) Penyusunan program – program untuk perbaikan sosial ekonomi 
pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.

4) Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (self 
government).

5) Pembinaan kesatuan nasional.

Namun melihat dari penerapan otonomi daerah di Indonesia, 
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak berjalan sesuai 

211  Joko Widodo, Good Governance, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya 2003, Hal. 39.
212  M.Makhfudz, Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 

No.2, hal 390
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dengan yang diharapkan pengamat hukum tata negara Refly Harun 
mengungkapkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum 
berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan “Pelaksanaan otonomi 
daerah tidak berjalan baik. Buktinya, masih banyak intervensi 
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah,” kata Refly Harun. 
Menurut Refly Harun, tidak berjalannya desentralisasi dengan baik 
karena banyaknya terjadi tumpang tindih dalam undang-undang. 
Pakar hukum tata negara Refly Harun menjelaskan bahwa otonomi 
daerah harus benar-benar dilakukan sesuai aturan yang sudah 
ditetapkan. Jika aturannya desentralisasi maka praktiknya harus 
desentralisasi juga. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih 
menggunakan sentralistik.213

Bukti dari tidak berjalannya otonomi daerah tersebut terdapat 
dalam kuatnya intervensi pemerintah pusat kepada pemerintahan 
daerah. Di Aceh, pembuatan aturan daerah atau qanun di Aceh harus 
dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Padahal Aceh sudah 
mempunyai otonomi khusus yang membuat Aceh boleh mengatur 
daerahnya sendiri. Pakar hukum tata negara Refly Harun ““Kalau 
memang ingin menerapkan otonomi daerah, maka pemerintah 
daerah harus diberikan kewenangan penuh. Pemerintah pusat 
jangan lagi mengurus yang bukan kewenangannya di daerah,”.214 
Selain itu, di Aceh sempat terjadi polemik pergantian pejabat oleh 
Gubernur Aceh. Tumpang tindih dalam peraturan ini terlihat dalam 
UU Pemerintahan Aceh yang menyebutkan pergantian pejabat 
eselon merupakan kewenangan Gubernur. Sedangkan UU pilkada 
melarang gubernur melakukan pergantian.

Namun tidak hanya itu, tumpang tindih aturan antara 
peraturan daerah dan peraturan pusat juga disebabkan karena adanya 
ego masing-masing sectoral. Pemerintah daerah dalam membuat 
Perda tidak memperhatikan aturan yang lebih tinggi sehingga 
munculah aturan baru yang bertentangan dengan aturan yang lebih 
tinggi itu. Dapat dilihat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. 
Pada Maret 2020, Wali Kota Tegal memutuskan untuk me lockdown 
wilayahnya. Namun kebijakan tersebut kemudian ditentang oleh 

213 https://aceh.antaranews.com/berita/34980/otonomi-daerah-tidak-berjalan-baik, 
diakses pada 15 Agustus 2020 pada pukul 16:10

214  Ibid 
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pemerintah pusat. Pemerintah pusat menganggap bahwa pemerintah 
daerah sama sekali tidak memiliki kebijakan atau dasar hukum yang 
kuat untuk menentukan lockdown tersebut.

Lahirnya Daerah Otonom Baru(DOB) adalah konsekuensi 
yang muncul pasca diterapkannya satu bentuk penyelenggaraan 
pemerintahan yang baru di Indonesia yang memberikan peran yang 
lebih besar kepada pemerintah daerah melalui pemberlakuan UU 
No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (yang kemudian direvisi 
menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah). Otonomi 
daerah adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan 
yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan 
pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintahan nasional 
melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat 
lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan 
rakyat.

Sampai saat ini, gelombang pembentukan daerah otonomi 
baru (DOB) semakin besar. Dari tahun 2007-2014, menurut direktorat 
jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa telah dibentuk 
75 wilayah baru baik kabupaten maupun kota.215 tidak hanya itu, data 
hingga Agustus 2018 menyebutkan bahwa Kemendagri menerima 
usulan pembentukan DOB dari 318 wilayah.216

Dasar dibuatnya DOB ini karena otonomi daerah dijanjikan 
akan memberikan perubahan dan kemajuan, tetapi pada faktanya 
beberapa DOB justri tidak memberikan kepastian. Hal ini bisa dilihat 
dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemendagri 
pada rentang 1999-2014, seperti dinyatakan oleh Djohermansyah 
Djohan (Guru Besar IPDN) yang menyebutkan bahwa sekitar 70-80 
persen dari DOB gagal atau tidak mampu memenuhi kesejahteraan 
masyarakat, tidak mampu mengubah pelayanan menjadi lebih baik, 
dan bahkan menggantungkan perekonomiannya dari APBN.217

215http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=berapa-jumlah-dan-
komposisi-dob-sampai-saat-ini, diakses pada 15 Agustus 2020, pada pukul 16:23

216 https://news.detik.com/kolom/d-4405000/dua-dekade-otonomi-daerah, diakses 
pada 15 Agustus 2020 pada pukul 16:25

217  ibid
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g. Kajian Mengenai Penerapan Teknologi di dalam Revolusi 
Industri 

i. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Indonesia (TIK)

Pembangunan TIK Indonesia mengalami peningkatan 
dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2015, Indonesia 
menduduki peringkat ke-114 dari 175 negara, sedangkan 
di tahun 2016 Indonesia mencapai peringkat 111 dari 176 
negara (ITU, Measuring Information Society 2017). Jika 
dibandingkan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia berada 
di atas Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar.218

Pada tahun 2019, BPS (Badan Pusat Statistik) 
melakukan penghitungan IP-TIK 2018 dan melakukan 
penghitungan kembali untuk nilai IP-TIK 2017 baik tingkat 
nasional maupun provinsi. Penghitungan didasarkan pada 
perbaikan ketersediaan data serta perubahan pada cara 
penghitungan sebelumnya. Pada Pembangunan TIK di 
Indonesia mengalami perbaikan selama dua tahun terakhir, 
ditandai dengan peningkatan nilai IP-TIK yaitu sebesar 4,96 
di tahun 2017 menjadi 5,07 di tahun 2018 pada skala 0-10, 
dengan pertumbuhan sebesar 2,23 persen. Hal yang serupa 
juga terjadi pada ketiga subindeks penyusun IP-TIK yang 
mengalami perkembangan sejak tahun 2017 ke tahun 2018. 219

Pada kondisi terakhir yaitu tahun 2018, nilai subindeks 
tertinggi adalah subindeks keahlian, sebesar 5,76, diikuti 
oleh subindeks akses dan infrastruktur sebesar 5,34, dan 
subindeks penggunaan sebesar 4,45. Dari ketiga subindeks 
ini, pertumbuhan paling pesat selama dua tahun terakhir 
terjadi pada subindeks akses dan infrastruktur yaitu meningkat 
sebesar 5,05 persen. Adapun subindeks penggunaan tumbuh 
0,35 persen dan subindeks keahlian tumbuh sebesar 0,17 
persen.220

218  Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 
(ICT Development Index) 2018, ……., hlm 21

219  Ibid, hlm. 23.
220  Ibid, hlm 23-24
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Terlebih lagi, sarana dan prasarana dalam menggunakan 
internet dalam tiap rumah tangga meningkat dari tahun ke 
tahun. Namun di samping itu, dapat terlihat bahwasannya di 
daerah pedesaan terdapat banyak kendala dalam penggunaan 
internet dalam rumah tangga. Penggunaan internet rumah 
tangga daerah perkotaan di tahun 2018 mencapai angka 78,08 
persen, sedangkan di daerah pedesaan mencapai angka 51,9 
persen. Kebijakan penyediaan akses internet hingga merata ke 
pelosok daerah terus dilakukan sehingga seluruh masyarakat 
memperoleh akses terhadap informasi yang merata. 221

Lebih lanjut lagi, secara individu penggunaan internet 
di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Namun masih 
terdapat kesenjangan penetrasi internet di daerah perkotaan dan 
perdesaan. Dari data yang diambil oleh BPS, Persentase individu 
yang menggunakan internet di daerah perkotaan hampir dua 
kali lipat dari daerah perdesaan. Dari sisi perbandingan antar 
provinsi, disparitas tingkat penetrasi internet masih terjadi. 
Di tahun 2018, terdapat empat provinsi dengan penetrasi 
internet lebih dari 50 persen yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 
Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Sementara penetrasi 
internet di Provinsi Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara 
Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, 
dan Papua masih di bawah 30 persen. 222

ii. Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan 

Istilah teknologi sudah dipakai semenjak abad XX 
sebagai suatu rangkaian cara, ide, dan merupakan alat dan 
mesin yang dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. 
Namun di pertengahan abad ini muncul rumusan baru tentang 
teknologi yakni “the means or activity by which means seeks to 
change or manipulate his environment” (sarana atau aktivitas 
yang dipergunakan manusia untuk berusaha mengubah atau 
menangani lingkungannya).223

221  Ibid, hlm. 68
222  Ibid.
223  Ronny Hanitidjo Soemitro, Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi di Dalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas 
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Di negara Indonesia, pemaknaan teknologi sudah 
tercantum dan didefinisikan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, yaitu: Teknologi adalah cara atau metode 
serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan 
dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 
menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan 
dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik garis besar 
bahwasannya dalam menghadapi perkembangan kehidupan 
di masa depan, tidak mungkin manusia mengenyampingkan 
suatu teknologi. Seringkali perkembangan teknologi sebagai 
sarana pembangunan tidak diikuti dengan dasar hukum 
untuk membatasi cepatnya dinamika ide-ide dan teknologi 
yang muncul seperti Artificial Intelligence yang digunakan 
mempermudah kehidupan manusia di berbagai bidang. 
Kepastian hukum yang dijunjung di dalam setiap negara jadi 
tidak terjamin oleh karena kebimbangan pemerintah membuat 
suatu regulasi dan aturan untuk mengatasi perkembangan yang 
pesat tersebut. Bahwa memang benar hukum tertinggal dari 
peristiwa akan terus terjadi (Het recht hink achter de feiten 
aan), tinggal bagaimana caranya hukum bisa menjaga jarak 
ketertinggalannya dengan peristiwa dan perkembangan dalam 
hal ini adalah teknologi.224

Pembangunan suatu negara dalam menghadapi industri 
4.0 tidak terlepas dari perkembangan artificial intelligence yang 
dibuat oleh manusia pada umumnya. Artificial intelligence 
merupakan suatu kecerdasan buatan yang dapat membantu 
manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa arti 
mengenai artificial intelligence yakni sebagai berikut225:

● The goal of AI is to develop machines that behave as though 
they were intelligent. It is the science and engineering 

Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990, h. 8.
224  Paulus Wisnu Yudaprakoso, Op cit, hlm 137.
225  Prof. Dr. Widodo Budiharto, AI for Beginner, ...
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of making intelligent machines, especially intelligent 
computer programs. It is related to the similar task of using 
computers to understand human intelligence, but AI does 
not have to confine itself to methods that are biologically 
observable” (John McCarthy, dianggap sebagai Bapak AI 
dunia)

 [Tujuan AI adalah mengembangkan mesin yang berperilaku 
seolah-olah cerdas. Ini adalah ilmu dan teknik membuat 
mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Ini 
terkait dengan tugas serupa menggunakan komputer untuk 
memahami kecerdasan manusia, tetapi AI tidak harus 
membatasi dirinya pada metode yang dapat diamati secara 
biologis.]

● Bidang penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait 
dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu 
hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas (H. A. 
Simon, 1987) 

● Studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan 
hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh 
manusia (Rich dan Knight, 1991) 

● Perangkat komputer yang dapat memahami lingkungannya 
dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan 
peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa 
tujuan (Stuart J. Russet & Pter Norvig, 2012)

Jadi secara umum, AI adalah teknik dan ilmu untuk 
membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program 
komputer. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan 
seperti yang dimiliki manusia, sehingga sebuah komputer dapat 
mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah kompleks 
sekalipun dengan pemikiran seperti seorang manusia. Supaya 
komputer dapat bertindak seperti atau serupa dengan manusia, 
maka komputer harus diberi bekal pengetahuan melalui proses 
pelatihan (training), dan mempunyai kemampuan untuk 
menalar.226

226  Ibid. 
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Di dalam bidang kesehatan, teknologi sangat berperan 
untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh 
kelalaian manusia. Seperti contohnya adalah tindakan operasi 
pembedahan yang terus dipantau oleh AI sehingga dapat 
mengatasi kelalaian yang dilakukan, sehingga operasi berjalan 
dengan lancar tanpa membahayakan dan menyebabkan 
kegagalan. Robot yang telah dilengkapi dengan teknologi 
AI dapat menganalisis data dari catatan medis seseorang 
sebelum operasi dilakukan. Robot tersebut akan memandu 
dan mengarahkan ahli bedah selama proses operasi. 227

Di bidang lainnya yakni pertanian, penggunaan AI 
sudah seperti kewajiban dalam pelaksanaannya. Sejumlah 
inovasi telah dihasilkan dan dikembangkan oleh Kementerian 
Pertanian. Di antaranya smart Green House228 dengan 
memanfaatkan teknologi IoT (Internet of Things). Pengaturan 
pada semua aktivitas yang mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman diatur melalui internet dengan sistem AI. Misalnya 
dengan melakukan pengaturan terhadap cahaya, air dan hal 
yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh 
dengan kualitas yang terbaik.

Inovasi berikutnya adalah Smart Irrigation System229 
yang juga memanfaatkan teknologi IoT berbasis AI. Inovasi 
tersebut diterapkan melalui irigasi bawah tanah yang 
dimanfaatkan untuk tanah kering. Sistem kerjanya adalah 
dengan mengatur kelembaban tanah dengan sistem AI, 
sehingga tanah tidak gersang lagi dan dapat menjadi lembab 
sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Inovasi lainnya adalah pemanfaatan autonomous 
technology230 pada Automatic Tractor. Melalui penerapan 

227https://www.kompasiana.com/jovanmc/5d43e25d0d8230620f768ea5/
pemanfaatan-artificial-intelegence-ai-dalam-bidang-kesehatan?page=all

228 https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/ybJV244b-babak-baru-
implementasi-ai-pertanian#:~:text=Melalui%20penerapan%20AI%2C%20petani%20
dapat,produsen%2C%20maupun%20konsumen%20hasil%20pertanian., diakses 
pukul 19.22, 13 agustus.

229  ibid.
230  ibid.
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AI, petani dapat mengendalikan pola pekerjaan traktor 
secara cerdas. Dengan cara ini maka petani tersebut dapat 
mengendalikan mesin tanpa harus turun ke sawah.

Penerapan AI pertanian memiliki dampak positif 
langsung bagi petani produsen, maupun konsumen hasil 
pertanian. Meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam 
penerapannya. Salah satu tantangannya adalah biaya dan 
infrastruktur. Tentunya, peralatan teknologi yang bagus dan 
canggih tidak murah harganya, ditambah luasnya kawasan 
pertanian di Indonesia. Perlu adanya peningkatan Infrastruktur 
internet dan aksesibilitasnya. Tantangan lainnya adalah 
kemampuan petani dalam menggunakan teknologi. Walaupun 
teknologi ini difokuskan terhadap petani milenial yang digital 
native, namun sebagian besar sektor ini masih dihuni generasi 
tua. Selain banyak petani muda yang masih belum tahu akan 
teknologi, karena pendidikannya yang relatif rendah. Perlunya 
penyuluhan secara tepat dalam sistem satu komando sehingga 
para petani bisa menambah wawasan terkait penggunaan 
teknologi.231

Pada 2020, penerapan implementasi teknologi AI dalam 
pembangunan pertanian akan memasuki babak baru dengan 
dibangunya Agriculture War Room (AWR)232di Kementerian 
Pertanian sebagai pusat pengendalian Komando Strategis 
Pembangunan Pertanian (Kostratani). Kostratani sendiri adalah 
pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan 
yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai 
Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi 
4.0 dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi 
hukum untuk melakukan due diligence and research yang mana 
pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional 
oleh pengacara. Bahkan AI sudah mampu untuk melakukan 
analisis terhadap dokumen-dokumen legal dan menemukan 
kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang 

231  Ibid. 
232  Ibid. 
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biasanya berupa kontrak.233

Apabila melihat pada besarnya kemampuan yang 
dapat dilakukan oleh AI, maka tidak ada salahnya bila AI 
tersebut mulai dipergunakan dalam skala yang lebih besar 
lagi di negara ini yaitu dengan membantu pembuat Undang-
undang dalam menentukan dan menciptakan suatu produk 
hukum perundang-undangan yang dapat menjadi jawaban atas 
permasalahan masyarakat.

Pentingnya hukum dalam masyarakat sebagai 
pembatas perilaku pemerintah dan warga negara dalam 
perkembangan revolusi Industri 4.0 membuat hukum harus 
diatur sedemikian rupa agar menjamin kepastian hukum tanpa 
mengenyampingkan keadilan di dalamnya. Saat ini terlebih 
pada revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia dan Indonesia, 
jika bergantung pada cara yang konvensional akan membuat 
suatu produk hukum maka apabila masih bergantung pada 
cara yang konvensional dalam membuat suatu produk hukum 
dalam hal ini undang-undang maka kemungkinan hukum 
tidak akan dapat mengawal lajunya perubahan masyarakat 
dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat 
ini. Kemampuan AI yang ada saat ini dimana mampu untuk 
menganalisa suatu permasalahan, memprediksi suatu hasil, 
serta melakukan pemeringkatan terhadap suatu variabel 
tertentu, tentu saja menjadi keuntungan tersendiri apabila 
dimanfaatkan oleh perancang dan pembuat undang-undang di 
negara ini.234

Harus disadari bahwasannya harmonisasi hukum 
di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Banyaknya 
konfigurasi politik di dalamnya membuat hukum 
seringkali tumpang tindih sehingga dalam pelaksanaannya 
aparatur negara bahkan masyarakat menjadi keliru dalam 
mentafsirkannya. Belum lagi adanya hal-hal yang yang terjadi 
di dalam masyarakat dan butuh untuk diatur dalam undang-

233  Paulus Wisnu Yudaprakoso, op cit, hlm.139.
234  Ibid, hlm. 149.
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undang akan tetapi sampai saat ini belum juga diatur.235

Dengan adanya revolusi industri 4.0 atau Fourth 
Industrial Revolution selanjutnya disebut (4IR) maka hal 
mengenai penyusunan, pembuatan dan harmonisasi undang-
undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya 
menjadi semakin penting dan vital daripada era yang 
sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri 
Perindustrian RI Airlangga Hartarto236, bahwasanya 4IR tidak 
hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tetapi 
juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam 
kesempatan yang sama disampaikan bahwa Indonesia akan 
mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif “Making 
Indonesia 4.0”; perbaikan alur aliran barang dan material, 
desain ulang zona industri, mengakomodasi standar-standar 
keberlanjutan (sustainability), memberdayakan UMKM, 
membangun infrastruktur digital nasional, menarik minat 
investasi asing, peningkatan Kualitas SDM, pembangunan 
ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, 
harmonisasi aturan dan kebijakan.

Dari sepuluh prioritas nasional tersebut di atas 
kesemuanya berujung pada harmonisasi aturan dan kebijakan 
dimana untuk dapat mendukung dan menciptakan 9 prioritas 
lainnya di atas perlu adanya regulasi dan kebijakan yang saling 
terharmonisasi satu dengan yang lainnya serta memastikan 
koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian 
dan lembaga terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga 
dapat mendukung daya saing industri, investasi dan inovasi di 
negara ini.237

Melihat berbagai peluang terciptanya hukum yang 
mengedepankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan 
keadilan dalam pelaksanaan kenegaraan di Indonesia, AI 
sebagai suatu inovasi di Revolusi Industri 4.0 sebagai suatu 
cara dan sarana agar menciptakan hukum yang harmonis di 

235  Ibid. 
236  Roadmap Making Indonesia 4.0,2018,Kementrian Perindustrian, h.2.
237  Paulus Wisnu Yudaprakoso, Op cit, hlm 141.
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dalamnya. AI dimanfaatkan dalam bidang hukum nasional 
mulai dari proses perancangan suatu produk hukum dalam 
hal ini adalah Undang-Undang yang berlaku secara umum, 
mengikat dan dipaksakan serta tidak berlaku surut.238

Apabila mengacu pada hal-hal yang apa saja yang 
dapat dilakukan oleh AI di bidang hukum239 terutama dalam 
penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan maka dengan sistem kepakaran 
yang dimiliki AI tersebut dapat melakukan forecast/prediction 
perkiraan atau prediksi terhadap kebutuhan akan suatu produk 
hukum kedepannya. Serta dengan kemampuan AI dalam 
melakukan perangkingan/pemeringkatan terhadap suatu 
kebutuhan akan produk hukum di masa mendatang, maka 
dalam hal ini akan sangat membantu bagi legislator dalam 
menentukan manakah suatu rancangan produk hukum (RUU) 
yang masuk ke dalam Prolegnas dan Prolegnas Prioritas dalam 
suatu periode tertentu.

AI diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat 
undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga 
diharapkan kedepannya pihak-pihak tersebut dapat lebih mudah 
dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana 
yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk 
hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan 
yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan 
disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan agar 
mencegah hal yang tidak pasti di masa mendatang. 240

Bisnis jasa teknologi aplikasi transportasi sempat 
dipermasalahkan karena dianggap ilegal oleh Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub)241. Namun pada akhirnya Kemenhub 
mengeluarkan secara resmi peraturan perundang-undangan 
bagi layanan transportasi berbasis teknologi aplikasi (Gojek, 

238  ibid , hlm 142.
239  Ibid, hlm 144
240  Ibid. 
241  Ibid, hlm 143.
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Grab), yaitu Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 
32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah ketika itu bisa 
dikatakan pemerintah tidak siap dengan adanya perubahan gaya 
masyarakat dalam penggunaan transportasi untuk mobilisasi 
sehari-hari, dimana yang tadinya secara konvensional dalam 
waktu yang singkat sudah menggunakan transportasi berbasis 
teknologi aplikasi tersebut. Hal tersebut sebagai gambaran 
nyata apabila ke depannya para pemegang kepentingan tidak 
siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era Revolusi 
Industri 4.0, maka peristiwa konkrit tersebut di atas akan 
terulang kembali dengan penuh ketidaksiapan pemerintah di 
pelaksanaannya.

Selanjutnya, kemunculan startup yang tidak terbatasi 
membuat ketidakjelasan aturan di dalamnya. Hingga sekarang 
ini perkembangan teknologi startup sudah sangat pesat namun 
tidak ada pengaturan terkait hal tersebut. 

h. Kajian Mengenai Perkembangan Legislatif 

i. Permasalahan dalam penerapan sistem bikameral dalam 
legislatif Indonesia

Dalam sistem bikameral negara Indonesia, sebagai 
suatu sistem, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. 
DPR dan DPD seharusnya bekerja bersama agar tercipta 
checks and balances. Dalam dinamika ketatanegaraan di 
Indonesia, DPD RI merupakan satu lembaga Negara di 
Indonesia yang seyogyanya dapat mengambil peran yang 
strategis dan optimal dalam perwujudan kesinambungan fungsi 
kelembagaan. Namun berdasarkan fakta yang ada, peran DPD 
sebagai representasi masyarakat di daerah belum berperan 
secara maksimal dan dinamis. Bahkan kewenangan dan fungsi 
dalam DPD RI itu sendiri pun hanya sekedar formalitas yang 
tidak berarah. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi DPD RI 
secara kelembagaan itu sendiri, baik secara normatif dalam 
UUD NRI Tahun 1945 maupun secara politis dalam penerapan 
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sistem legislatif bikameral di parlemen.242 

MPR RI yang menetapkan perubahan UUD NRI 
Tahun 1945 nyatanya tidak menginginkan DPD RI memiliki 
kewenangan yang setara dengan DPR, melainkan sebagai 
badan komplementer DPR RI. Kewenangan terhadap proses 
legislasi oleh DPD RI walaupun telah dikuatkan pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 
akan tetapi tidak senyata-nyatanya menjadikan DPD RI 
menjadi lembaga yang kuat dalam parlemen. Tidak hanya itu, 
fungsi pengawasan yang ada dalam Pelaksanaan pengawasan 
terhadap Undang-undang tersebut di satu sisi dapat menjadi 
sebuah unsur pelemah kewenangan kelembagaan DPD RI 
itu sendiri. Redaksi “dapat” yang melekat pada kewenangan 
yang termaktub dalam rumusan pasal 22D tersebut terkesan 
menimbulkan ketidakpastian dikarenakan tidak terdapat 
penekanan kewajiban dalam frasa “dapat”.243

Dalam tata tertib DPR RI mengenai aturan alur proses 
pengawasan Undang Undang, diatur bahwa ketika hasil 
pengawasan tersebut telah diberikan oleh DPD RI kepada DPR 
RI, hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dan masukan bagi DPR RI dan dapat ditindaklanjuti, 
tanpa diatur mengenai kewajiban apa mengenai proses 
penindaklanjutan hasil pengawasan yang telah dilakukan 
oleh DPD RI. Ironisnya, DPR RI tidak dipersalahkan, dalam 
arti tidak ada konsekuensi hukum ketika DPR RI tidak 
menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap Undang-undang 
yang diberikan oleh DPD RI. Dalam tata tertib DPR RI hanya 
diatur, ketika DPR RI tidak menindaklanjuti hasil tersebut, 
DPD RI dapat meminta penjelasan kepada pimpinan DPR RI, 
dan DPD RI mendapatkan penjelasan secara tertulis dari DPR 
RI.244 Sehingga tidak dapat dipastikan apakah aspirasi dari 
daerah yang disampaikan oleh DPD RI didengarkan atau tidak 

242  Tahegga Primananda Alath, Woro Winandi, Kajian Dukungan Keahlian dan Ataff Ahli 
di Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hal 52

243  Ibid, hal 52
244  Ibid, hal 53
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oleh DPR RI.

Pemerhati Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan 
bahwa “Secara individual DPD harus meningkatkan 
kinerjanya dengan meningkatkan performancenya secara 
individu. Seperti dilakukan Fahira Idris. Sebab, “ lebih lanjut 
beliau mengatakan bahwa “dengan demikian, peran DPD 
RI lebih kepada individual. yaitu, harus mampu merespon 
berbagai peristiwa yang ada khususnya di daerah seperti 
kasus freeport, pertambangan, dan lain-lain terkait kekayaan 
alam di daerah, sehingga bisa menjadi news maker (pembuat 
berita). ‘Jangan menjadi anggota DPD RI yang justru 
menikmati kewenangan yang ada, atau DPD RI dijadikan 
tempat istirahat karena sudah capek di DPR RI” Tegas Refli 
Harun dalam Dialog Kenegaraan ‘Revitalisasi DPD RI’245 
Beliau menjelaskan bahwa permasalahan dalam DPD itu ada 
di sumber daya manusianya. Performa dari setiap individu 
dalam DPD juga harus maksimal walaupun kewenangan DPD 
sendiri masih terbatas.

Setelah reformasi lembaga-lembaga negara 
dikehendaki tidak memiliki kekuasaan yang absolut untuk 
menghindari adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme 
begitu juga terhadap diri parlemen. Parlemen di Indonesia 
kemudian diubah menjadi sistem dua kamar (bikameral), tetapi 
cenderung memilih kepada yang soft bicameral. Oleh pembuat 
UUD NRI Tahun 1945 kewenangan DPD RI dalam legislasi 
misalnya hanya terbatas pada pengusulan, dan pembahasan saja, 
itupun hanya pada rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah. DPD RI tidak memiliki kewenangan 
lain yang berupa ikut memutus rancangan undang-undang. 
Hal tersebut yang membuat kesan bahwa hadirnya DPD RI 
hanyalah sebagai pemanis untuk dianutnya prinsip check and 
balances dalam parlemen, yang pada nyatanya kekuasaan DPR 
RI lebih besar dari DPD RI. Sejatinya membandingkan kinerja 
DPR RI dan DPD RI tidaklah tepat karena ratio legis lahirnya 
kedua lembaga negara ini berbeda. Refly Harun mengatakan 

245  Ibid, hal 55 
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bahwa “bagaimanapun sulit jika harus dibandingkan dengan 
DPR RI. “DPR RI bagaimanapun dalam pembahasan APBN, 
rakyat tetap menunggu putusan DPR RI. Bukan DPD RI. 
Meski banyak korupsi, putusan DPR RI tetap ditunggu”246

Pakar Hukum dari Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf, 
”Peran DPD RI selama ini kurang greget karena terbatasnya 
kewenangan lembaga itu. Di sisi lain, ada keengganan besar 
memperbesar kewenangan itu. Maka itu banyak muncul 
anggapan bahwa daripada DPD membebani anggaran 
negara, lebih baik dibubarkan saja. “Jadi DPD hanya 
layaknya aksesoris atau pelengkap dalam sistem bernegara di 
Indonesia,” kata Asep247

i. Perppu 

i. Permasalahan dalam penerapan perpu

Indonesia adalah negara hukum, yang dalam sistem 
pemerintahannya menggunakan prinsip trias politica dengan 
penambahan prinsip yaitu check and balances. Trias politica 
berdampak pada pemisahan serta pembagian kekuasaan 
menjadi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Apabila 
prinsip trias politica tidak dibarengi check and balances, maka 
pastinya ketiga lembaga tersebut akan berjalan sendiri-sendiri 
menuju arah yang berbeda, sewenang-wenang, yang akan 
menyebabkan kekacauan di negara tersebut, sehingga check 
and balances dibutuhkan agar terciptanya keseimbangan 
kekuasaan diantara 3 tatanan lembaga tersebut, dimana 
lembaga satu saling mengawasi dengan lembaga yang lain. 
Salah satu produk legislasi adalah Undang-Undang, akan tetapi 
tidak hanya lembaga legislatif saja yang bisa mengeluarkan 
produk peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga 
yang dapat dikeluarkan oleh lembaga eksekutif (presiden) 
yaitu salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu). Selain prinsip check and balances 

246  Ibid, hal 56
247 https://www.beritasatu.com/nasional/383264-penambahan-kewenangan-dpd-

dipersulit-dpr-yang-tak-mau-wibawanya-kalah, diakses 8 Agustus 2020
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yang menyebabkan presiden (eksekutif) dapat mengeluarkan 
produk legislatif, menurut Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar”. dan ayat 2 yang berbunyi “Dalam 
menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab 
terletak di tangan presiden” hal itu menyebabkan selain 
menjadi kepala negara, presiden juga merupakan kepala 
pemerintahan, oleh karena itu presiden memiliki kekuasaan 
untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara bebas  
dan sebaik baiknya dalam pemerintahan, yaitu salah satu 
bentuknya adalah membentuk perpu tersebut, yang tertuang 
juga dalam pasal 22 UUD NRI Tahun 1945,  bahwa perppu 
adalah hak prerogatif presiden dalam menentukan suatu 
keadaan ihwal yang genting dan memaksa. Pengaturan 
mengenai kegentingan yang memaksa maupun keadaan 
bahaya yang dapat melahirkan Perppu tersebut juga baru 
dapat ditemukan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
pengaturanya berisikan: Perppu boleh dikeluarkan apabila 
adanya kekosongan hukum, kebutuhan akan pengaturan 
lebih lanjut, serta tidak memungkikannya dibentuk sebuah 
pengaturan sesuai prosedur. Dilihat dari ketentuan tersebut, 
tentunya juga pengaturan tersebut masih dapat ditafsirkan 
lebih lanjut. Walaupun dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 
juga dapat ditemukan pengaturan tentang kapan perppu dapat 
terbit, yaitu dalam bahaya, darurat kesehatan/nasional, dan 
juga bencana nasional. Pengaturan yang masih longgar seperti 
dalam putusan MK, pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 yang 
longgar serta multitafsir tersebut yang menyebabkan kesan 
bahwa presiden walaupun tergolong dalam lembaga eksekutif, 
yang seharusnya bukan bidangnya dalam membentuk suatu 
peraturan terkesan lebih berkuasa serta dapat membuat 
peraturan legislatif yang sebenarnya merupakan tanggung 
jawab dari DPR, dengan dalih “kegentingan yang memaksa” 
tersebut, walaupun nantinya akan di cek oleh DPR mengenai 
faktor “kegentingan yang memaksa” tersebut sesuai dengan 
keadaan atau waktunya. Akan tetapi hal tersebut tentu akan 
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menimbulkan paham bahwa kekuatan / kewenangan legislasi 
presiden bisa dibilang sama, atau bisa jadi lebih besar dari 
lembaga legislatif (DPR misalnya) itu sendiri, karena muatan 
perpu juga setingkat dengan UU yang dibuat oleh lembaga 
legislatif itu sendiri.

Munculnya Perppu dilatarbelakangi oleh pentingnya 
sebuah dasar hukum oleh presiden dalam melakukan suatu 
kewenangan ataupun melaksanakan pemerintahan. Tentu 
presiden harus bergerak atas dasar hukum, baik tertulis 
maupun tidak, tetapi biasanya masyarakat memandang 
dasar hukum sebagai hukum tertulis, yaitu hukum positif 
di Indonesia, lantas bagaimana apabila hukum positif 
tersebut tidak mengatur, kurang jelas, ataupun dibutuhkan 
sebuah pengaturan karena keadaan sedang genting dan tidak 
memungkinkan apabila membuat UU sesuai prosedur? Maka 
dari itu Perppu dibutuhkan sebagai bentuk dari peraturan 
pemerintah yang isinya mengatur tentang materi yang 
seharusnya diatur oleh UU dan berfungsi sebagai dasar hukum 
agar presiden dapat melakukan kewenangannya. Perppu 
bisa dibilang merupakan suatu bentuk peraturan pemerintah 
yang unik, dimana perppu dapat mengatur atau berlaku 
sebagai undang-undang, bahkan dapat memuat sanksi pidana, 
sehingga legalitas peraturan tersebut harus mendapatkan 
persetujuan setelah di review politik oleh DPR untuk menjadi 
UU, dan bukan berlaku sebagai perpanjangan tangan undang-
undang (karena muatannya setingkat Undang-Undang), 
seperti peraturan pemerintah. Jadi bisa dikatakan contohnya 
terjadi kesalahan dalam dekrit presiden 1959, dimana saat itu 
peraturan pemerintah digunakan untuk melaksanakan Perpres/
Perppu saat itu (sejajar uu), seharusnya peraturan pemerintah 
digunakan untuk menjalankan UU. Sebelum perppu, Indonesia 
mengenal adanya UU darurat, perbedaannya adalah apabila 
uu darurat perlu persetujuan dari DPR baru bisa dijalankan 
(berbentuk UU) akan tetapi perppu kebalikannya, berjalan dulu 
baru bisa meminta persetujuan dari DPR. DPR dalam konteks 
persetujuan perppu pun berfungsi sebagai pemberi jawaban ya 
ataupun tidak saja. DPR tidak mengecek substansi dari perppu 
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yang diajukan tersebut, melainkan hanya melihat keadaan 
ataupun waktu dari penerbitan perppu tersebut, apakah sesuai 
ataupun tidak (UU 12 Tahun 2011). Perppu digunakan untuk 
mengatur suatu kegentingan yang memaksa, serta peraturan 
tersebut dibutuhkan secara cepat, sehingga efek dari hal 
tersebut adalah terbitnya peraturan tersebut sebelum dibahas 
bersama-sama dengan lembaga legislatif, yang terkadang dapat 
menyebabkan kontroversi. Hal tersebut bisa menyebabkan 
dampak positif dan juga negatif, positifnya adalah memang 
betul bahwa perpu akan mempermudah pembentukan suatu 
perundang-undangan dimana akan mengisi kekosongan 
hukum tersebut secara cepat, untuk jangka waktu singkat, tentu 
itu tidak akan bermasalah, tetapi itu akan bermasalah apabila 
dikemudian hari, dimana perppu tersebut nantinya akan diuji 
oleh DPR mengenai ketepatan baik keadaan maupun waktu 
dalam menerbitkan sebuah perppu.

ii. Urgensi pengesahan perpu

Munculnya Perppu dilatarbelakangi oleh pentingnya 
sebuah dasar hukum oleh presiden dalam melakukan suatu 
kewenangan ataupun melaksanakan pemerintahan. Tentu 
presiden harus bergerak atas dasar hukum, baik tertulis 
maupun tidak, tetapi biasanya masyarakat memandang 
dasar hukum sebagai hukum tertulis, yaitu hukum positif 
di Indonesia, lantas bagaimana apabila hukum positif 
tersebut tidak mengatur, kurang jelas, ataupun dibutuhkan 
sebuah pengaturan karena keadaan sedang genting dan tidak 
memungkinkan apabila membuat UU sesuai prosedur ? Maka 
dari itu Perppu dibutuhkan sebagai bentuk dari peraturan 
pemerintah yang isinya mengatur tentang materi yang 
seharusnya diatur oleh UU dan berfungsi sebagai dasar hukum 
agar presiden dapat melakukan kewenangannya. Perppu 
bisa dibilang merupakan suatu bentuk peraturan pemerintah 
yang unik, dimana perppu dapat mengatur atau berlaku 
sebagai undang-undang, bahkan dapat memuat sanksi pidana, 
sehingga legalitas peraturan tersebut harus mendapatkan 
persetujuan setelah di review politik oleh DPR untuk menjadi 
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UU, dan bukan berlaku sebagai perpanjangan tangan undang-
undang (karena muatannya setingkat Undang-Undang), 
seperti peraturan pemerintah. Pengaturan mengenai keadaan 
yang genting tersebut diatur dalam dalam Pasal 12 UUD NRI 
Tahun 1945 yaitu dalam bahaya, darurat kesehatan/nasional, 
dan juga bencana nasional. 248 Melihat dari pengertian keadaan 
kegentingan memaksa tersebut, tentu pada keadaan tersebut 
diperlukan sebuah produk hukum yang cepat dan tepat untuk 
menanggulangi keadaan tersebut, akan tetapi pembuatan 
produk hukum disaat kegentingan tersebut  terhambat oleh 
proses persetujuan oleh DPR sebagai lembaga legislatif di 
Indonesia, dimana pembahasan mengenai produk hukum 
tersebut baru bisa dilaksanakan di persidangan yang selanjutnya 
seperti yang terdapat dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, 
dimana tidak terdapat batasan mengenai seberapa lama waktu 
yang dibutuhkan, agar produk hukum tersebut dapat diterima 
atau ditolak, terlebih DPR juga memiliki masa reses, sehingga 
terkadang proses tersebut menghambat kebutuhan akan 
suatu produk hukum dalam keadaan kegentingan tersebut. 
Tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perpu dapat 
langsung berjalan begitu perpu tersebut dikeluarkan, akan 
tetapi seharusnya akan lebih baik lagi apabila disaat produk 
hukum berupa perpu tersebut dikeluarkan, DPR dan Presiden 
berkolaborasi dalam melegalkan suatu produk hukum secara 
bersama, karena apabila perpu tersebut ditolak, sampai saat 
ini belum ada pengaturan mengenai dampak dari pembatalan 
produk hukum (perpu) tersebut dan pastinya dapat merugikan 
masyarakat banyak, sehingga sudah waktunya Indonesia 
dapat melakukan percepatan pembuatan produk kebijakan/
hukum, seperti perppu yang dapat dikeluarkan disaat keadaan 
genting dan memaksa yang tentunya harus sesuai ketentuan 
yang berlaku, dimana lembaga legislatif dan eksekutif 
berkolaborasi bersama untuk kepentingan masyarakat banyak, 
sehingga dengan adanya percepatan pembuatan produk hukum 
tersebut tidak menghilangkan esensi dari perpu tersebut yang 
dibutuhkan secara mendesak untuk mengisi kekosongan 

248  Lihat Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945
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hukum.

Dengan adanya percepatan pembuatan produk hukum 
berupa perppu, tentu dampak dari produk hukum tersebut 
pastinya akan lebih cepat dirasakan bagi masyarakat yang 
terdampak. Kekosongan hukum yang terjadi akibat peristiwa 
hukum yang terjadi tentunya harus dengan cepat ditangani, 
terlebih peristiwa yang timbul akibat kegentingan yang 
memaksa. Peraturan pengganti undang-undang memang 
diperuntukan untuk mengatasi hal tersebut, sehingga apabila 
perubahan akan birokrasi atau sistem  yang sebelumnya, dimana 
perpu tersebut akan efektif berlaku, dan pada persidangan 
selanjutnya baru dibahas dengan DPR selaku perwakilan 
legislatif, disempurnakan menjadi dibahas dalam tempo 
hitungan hari, dimana tentu akan tercipta sebuah kepastian 
dimana produk hukum tersebut akan segera dibahas dan 
dilegalkan bersama-sama baik oleh presiden sebagai lembaga 
eksekutif pembuat perppu, dan DPR selaku lembaga legislatif. 
Hal tersebut tentunya bertujuan agar perpu tersebut memiliki 
suatu kepastian hukum, dimana tidak akan dicabut / ditolak 
secara tiba-tiba ketika perppu tersebut sudah memiliki kekuatan 
hukum/mengikat dan sudah berdampak bagi masyarakat, karena 
perlu diketahui bahwa sampai sekarang belum ada pengaturan 
mengenai pencabutan perppu yang sudah berdampak kepada 
masyarakat. Pentingnya akan kepastian waktu pembahasan, 
dan juga kepastian akan dampak dari produk hukum yang 
dikeluarkan tersebut. Perlunya percepatan akan pembuatan 
produk hukum tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat 
akibat dari perkembangan dan peristiwa yang terus menerus 
terjadi, seperti yang terjadi baru-baru ini yaitu bencana 
non-alam pandemi Covid-19, dimana akibat dari fenomena 
tersebut pemerintah berusaha menanggulangi dampak dari 
sektor ekonomi dengan mengeluarkan Perppu 1 Tahun 2020. 
Tentu apabila terdapat percepatan dalam proses pembuatan 
produk legislatif saat dibutuhkan dalam keadaan genting 
tersebut, dimana nantinya DPR (perwakilan legislatif) akan 
berkolaborasi dengan lembaga eksekutif dalam mengesahkan 
suatu produk hukum tersebut, maka secara tidak langsung 
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kebijakan tersebut akan lebih cepat, efektif, dan efisien berlaku 
kepada masyarakat, yang pastinya dapat mencegah adanya 
kerugian akibat kekosongan hukum tersebut.

iii. Akibat hukum pencabutan perpu 

Menurut Pasal 71 huruf B Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

“DPR berwenang memberikan persetujuan atau tidak 
memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk 
menjadi undang-undang.” 249

Apabila nantinya pada saat sidang paripurna, DPR 
dapat menolak ataupun menerima perpu tersebut, sesuai 
dengan hasil keputusan dari sidang paripurna tersebut, akan 
tetapi apabila terjadi penolakan oleh DPR maka perpu tersebut 
dapat dicabut. Pencabutan tersebut dapat ditemukan dalam 
Pasal 52 ayat (6) dan ayat (7) UU 12/2011 yang berbunyi:

Ayat (6) : Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak 
berlaku sebagaimana di maksud pada ayat (5), DPR atau 
Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Ayat (7): Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
sebagaimana di maksud pada ayat (6) mengatur segala akibat 
hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang.

Melihat dari pengertian diatas, tentu dapat dipahami 
bahwa proses pencabutan perpu tersebut beserta dampak dari 
perpu tersebut dapat diatasi dengan cara membuat regulasi 

249  Pasal 71 Huruf B UU 2 2018
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yang mengatur mengenai dampak yang sudah terjadi akibat 
dari perpu tersebut, akan tetapi bagaimana  bagaimana apabila 
perpu yang terbit telah menyebabkan suatu orang dipenjara 
atau terkena sanksi pidana, kemudian perpu tersebut dicabut, 
bagaimana nasib dari orang tersebut? Sampai sekarang belum 
ada pengaturan mengenai apakah suatu pencabutan perppu 
akan berdampak/ berlaku surut. 

iv. Penggunaan kata persidangan berikutnya

Pembahasan mengenai kata persidangan berikutnya 
dapat ditemukan dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945, disebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa 
presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang. Sementara Ayat (2) pasal tersebut secara jelas 
mengatakan bahwa perppu itu harus mendapatkan persetujuan 
DPR dalam persidangan berikutnya, bukan masa sidang yang 
sama dengan terbitnya perppu. Jeda waktu antara penerbitan 
dengan persidangan tersebut dapat menimbulkan peristiwa 
hukum yang mungkin saja merugikan bagi masyarakat, dan 
tentu hal tersebut menyalahi kegunaan dari produk hukum 
perpu itu sendiri, dimana untuk membuat regulasi mengisi 
kekosongan hukum serta memberi kepastian bagi hukum itu 
sendiri, dimana perpu sendiri harus dilakukan dengan segera 
dan mendesak. Pembahasan dalam persidangan selanjutnya 
pun rasanya menyalahi kegentingan yang ada dalam perpu 
itu sendiri, dimana apabila DPR sedang dalam masa resesnya, 
dan perpu tersebut terbit, maka DPR tidak bisa membahas 
maupun mereview perpu tersebut, melainkan harus menunggu 
persidangan selanjutnya, tentu apabila perpu tersebut tidak 
dibahas dengan segera, maka dikhawatirkan dampak dari perpu 
tersebut sendiri dapat merugikan masyarakat. Berkaca dari 
pertimbangan tersebut, tentu perlu disepakati bahwa sifat dari 
perpu tersebut merupakan sebuah produk hukum yang harus 
dibahas, dilaksanakan secara segera dan mendesak dikarenakan 
dibutuhkan sebuah pengaturan yang tepat sasaran disaat 
keadaan yang genting dan memaksa, dan dengan peraturan 
yang ada saat ini, yaitu pembahasan tersebut dilakukan pada 
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masa sidang selanjutnya akan menyalahi esensi dari perppu 
itu sendiri, sehingga diharapkan melalui amandemen ini, 
pembahasan dan review oleh DPR mengenai perppu dapat 
dipercepat dengan hitungan hari, sehingga nantinya apabila 
perpu tersebut dicabut maupun tidak dicabut, peristiwa hukum 
yang sudah terjadi di masyarakat, terutama yang merugikan 
dapat diminimalisir.
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BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Evaluasi Terhadap Pemaknaan Pancasila

Pancasila sebagai grundnorm layaknya dapat dijadikan 
pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila di 
Indonesia masih belum maksimal. Pemerintah maupun masyarakat 
belum bekerja sama saling membantu, mengingatkan, dan menerapkan 
Pancasila. Hal ini tentu berdampak pada tujuan negara Indonesia 
yang tertera pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. 
Kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara tidak akan tercapai 
bila pemerintah belum menjadikan Pancasila sebagai pedoman 
dalam menjalankan pemerintahan secara utuh. Masih banyak 
masyarakat yang tidak mendapatkan haknya untuk hidup layak dan 
sejahtera. Ketuhanan, keadilan sosial, demokrasi, kebangsaan, dan 
perikemanusiaan bila diterapkan akan membawa dampak yang 
signifikan terutama terhadap masyarakat. Hal yang menjadi kendala 
adalah bukan tidak diterapkannya Pancasila dalam menjalankan 
roda pemerintahan, namun adanya ketidakpahaman akan Pancasila 
baik dari segi pemerintah maupun masyarakat. Ketidakpahaman 
pemerintah dan masyarakat terhadap Pancasila sebagai nilai, filsafat, 
dan etika berbangsa membawa Indonesia berjalan di tempat. Di era ini 
penjajahan dan penindasan sudah tidak dilakukan secara fisik, namun 
melalui budaya dan ideologi. Kurangnya pengetahuan masyarakat 
terhadap Pancasila dan penerapan yang diberlakukan pemerintah akan 
Pancasila dapat membuat masyarakat bertanya-tanya apakah Pancasila 
merupakan hal yang baik? Dan apakah betul Pancasila layak menjadi 
dasar sebuah negara? Adanya pemikiran dan ancaman pemberontakan 
akan penggantian Pancasila dengan ideologi lain seringkali membuat 
masyarakat terprovokasi, dan hal tersebut yang memicu perpecahan 
bangsa. Pemerintah perlu bergerak untuk mengatasi hal ini.

Lima dalil Pancasila yang telah dibahas pada kajian Pancasila 
dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diatas menuntun kepada evaluasi 
terhadap penerapan lima sila di Indonesia. Kelima dalil tersebut pada 
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dasarnya merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Dalil 
pertama, ketuhanan. Pemaknaan ketuhanan dalam masyarakat begitu 
beragam dan bukanlah suatu hambatan atau persoalan bagi masyarakat 
yang dapat bertoleransi. Kendala yang sering di dapat di lapangan 
namun berbeda, banyak sekali umat-umat beragama bersinggungan 
karena perbedaan ajaran dan pemahaman yang tidak utuh. Berawal 
dari itu menyebabkan banyak sekali tempat ibadah yang dibakar atau 
di bom. Tempat ibadah ditutup dan digusur, umat beragama yang tidak 
satu agama dilarang beribadah bahkan ada beberapa kasus ibadah 
dapat diberhentikan di tengah jalan oleh oknum tidak bertanggung 
jawab. Dalil kedua, keadilan sosial. Dapat dibayangkan bila Indonesia, 
dari Sabang sampai Merauke seluruhnya mendapatkan keadilan sosial, 
tentu Indonesia akan lebih dari berkembang. Baik dalam pekerjaan, 
tunjangan, tempat tinggal, kebebasan berpendapat, kebutuhan pokok, 
dan hak-hak dasar lainnya terpenuhi. Namun sayangnya di kota-kota 
besar seperti Jakarta dan Surabaya saja masih ada ketimpangan sosial. 
Skala atau jarak dari orang yang berada kepada orang yang kurang 
mampu begitu jauh. Banyak sekali anak terlantar di jalanan yang 
harus menyambung hidup dengan bekerja menjadi pengemis di bawah 
preman yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali masyarakat 
yang tidak berpendidikan karena ketidakmampuan finansial. Bukan 
hanya pendidikan, kebutuhan pokok saja banyak masyarakat yang 
tidak bisa memenuhinya karena kurang berjalannya sistem pemerintah 
akan konsep keadilan sosial.

Dalil ketiga, demokrasi. Demokrasi yang telah berlangsung 
selama ini di Indonesia dapat dilihat saat pemilihan umum maupun 
pemilihan kepala daerah. Terlepas dari hal itu, masyarakat memiliki 
kebebasan berpendapat dengan menyatakan opininya dalam jurnal, 
secara akademis, maupun berdemonstrasi. Namun tidak sedikit 
masyarakat yang juga ditahan karena kebebasan berpendapat yang 
menurut pemerintah melampaui batas. Akhir-akhir ini banyak sekali 
pembungkaman aktivis karena suara mereka mengenai kebijakan 
pemerintah terhadap penanganan pandemi corona. Banyak masyarakat 
yang resah karena ada beberapa kasus dimana pihak yang menyatakan 
pendapatnya tidak dapat dibungkam oleh karena itu aparat mengambil 
tindakan dengan pemenjaraan. Tindakan yang dilakukan aparat 
cenderung dipaksakan dan tidak menggunakan dasar hukum yang 
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tepat, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dalam masyarakat 
dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah. 
Dalil keempat dan kelima yaitu kebangsaan dan perikemanusiaan. 
Perikemansuaiaan dalam aspek kebangsaan telah mewarnai kehidupan 
masyarakat. Tenggang rasa masyarakat akan adanya perbedaan 
kebudayaan, kebiasaan, dan peradaban dalam setiap wilayah dan suku 
di Indonesia dapat membawa dampak signifikan dalam pengembangan 
dan kemajuan bangsa. Sayangnya masih terdapat masyarakat yang 
terlalu agamis, terlalu eksklusif terhadap suku atau budayanya sehingga 
sering sekali isu SARA muncul dan menimbulkan perselisihan yang 
panjang antar masyarakat. Di era yang sudah modern dan maju ini 
masyarakat Papua dan masyarakat kulit hitam lainnya sering sekali 
mendapat diskriminasi ras. Bukan hanya masyarakat papua namun 
juga masyarakat dengan darah campuran, seperti masyarakat Indonesia 
keturunan Tionghoa, selain itu juga masyarakat dengan perbedaan 
agama dan golongan. Dengan pendidikan yang cukup, dan edukasi 
yang diberikan dari seharusnya dapat meredam bahkan meniadakan 
diskriminasi atas isu SARA. namun yang menjadi kendala adalah 
tidak adanya pendidikan yang merata dan edukasi yang diberikan 
pemerintah akan isu ini, dan tidak dibangunnya rasa tenggang 
rasa atau toleransi terhadap generasi penerus sejak dini. Dengan 
dikuatkannya Pancasila sebagai dasar dari amandemen kelima ini, 
diharapkan bahwa pemerintah dapat menyertakan, menerapkan, dan 
menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam roda pemerintahan agar 
kedepannya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju 
mencapai kesejahteraan.

B. Evaluasi terhadap Pembangunan di Indonesia

 Pembangunan di Indonesia secara tersirat sudah terlihat ke arah 
yang baik. Pembangunan menuju ke Negara Kesejahteraan merupakan 
amanat yang dicita-citakan founding fathers negara Indonesia. 
Sejatinya di dalam suatu Negara Demokrasi bercorak Negara Kesatuan, 
Pembangunan secara humanis partisipatoris merupakan pembangunan 
yang tepat bagi negara Indonesia. Namun menyadari realita yang 
terjadi, Indonesia telah membangun sebuah negara yang condong 
kepada teknokratis struktural, dimana pembangunan sebuah negara 
merupakan pembangunan yang terlihat sentralistik. Pembangunan di 
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daerah terhambat dikarenakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah 
pusat, namun tidak jarang pemerintah daerah sendiri pun yang 
enggan melakukan segala yang terbaik untuk kemajuan daerahnya. 
Seperti halnya pembangunan kesehatan yang dilakukan dalam bentuk 
akomodasi BPJS kesehatan yang menuai banyak kritikan terkait 
pelaksanaannya di daerah. Hal tersebut dirasa tidak dapat mendongkrak 
semangat pembangunan yang bersifat humanis partisipatoris di negara 
kesatuan ini.

 Dapat disadari bahwasannya hak atas pembangunan merupakan 
hak yang didapatkan setiap manusia berdasarkan Piagam HAM PBB. 
dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi 
dan memberi jaminan dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Di Indonesia, pembangunan yang terlihat nyata 
mengalami perkembangan adalah kesehatan, jaminan sosial, teknologi, 
dan masih banyak lagi. Namun di samping itu, masih terdapat beberapa 
sektor pembangunan yang masih terhambat oleh faktor politis maupun 
masalah kemanusiaan di dalamnya. Pembangunan sumber daya 
manusia menurut penulis terbilang lemah dikarenakan masih banyak 
teknologi maju yang tidak dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia 
dikarenakan kurang adaptifnya sumber daya manusia di Indonesia. 
Selain itu pembangunan-pembangunan indonesia sudah menuju 
kepada next level namun penerapannya terhadap beberapa kalangan 
masih dinilai rendah.

 Dalam rangka mengembangkan pembangunan dan memajukan cita-
cita negara kesejahteraan, maka pembangunan dengan cara humanis 
partisipatoris dirasa mampu menjawab tantangan yang ada tersebut. 
Dapat dibayangkan apabila pembangunan dimeratakan di setiap daerah 
yang memiliki daerah otonomnya sendiri sesuai dengan standar yang 
ditetapkan pemerintah pusat, maka semakin cepatnya tujuan kepada 
negara kesejahteraan tersebut. Akan tetapi, pembangunan humanis 
partisipatoris juga tidak dapat mengenyampingkan bahwasannya 
tujuan jangka pendek yang hendak dicapai adalah proses pembangunan, 
namun tujuan ke depannya (luas) merupakan cita negara kesejahteraan 
tersebut.
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C. Evaluasi Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi tiga dimensi. Dimensi 
pertama, hak kemerdekaan sipil dan politik, meliputi: hak untuk hidup, 
larangan perbudakan dan paksaan menjadi buruh, perlindungan dari 
penindasan dan penyiksaan, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, 
larangan diskriminasi, serta hak untuk menyatakan pendapat/bersuara 
(Barkemeyer dan Kuinzi, 2011). Dimensi kedua adalah HAM 
ekonomi, sosial dan budaya, meliputi: mendapatkan pekerjaan dengan 
penghasilan yang layak, membentuk serikat pekerja, kesetaraan gender, 
perlindungan keluarga, kehidupan layak dalam kecukupan pangan, 
jaminan kesehatan, pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan 
budaya. Dimensi ketiga adalah hak-hak atas solidaritas, meliputi: hak 
untuk mengembangkan diri, mendapatkan lingkungan yang bersih, 
dan berhak atas perdamaian. Bahwa sangat jelas ketiga dimensi yang 
ada harus terpenuhi secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan satu 
sama lainnya. Tidak adanya suatu dimensi yang diutamakan daripada 
hak-hak yang ada pada dimensi lainnya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, HAM pada dasarnya 
bersifat universal karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian 
dari kemanusiaan setiap manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, 
usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. HAM telah 
melekat secara utuh pada diri setiap manusia semata-mata karena 
keberadaanya sebagai manusia serta bukan dari pemberian orang 
lain. HAM bersifat melekat pada diri manusia karena hak-hak yang 
ada dimiliki tersebut tidak dapat dirampas dan dicabut250. Oleh karena 
itu sifat HAM yang melekat tersebut tidak menghendaki adanya 
institusi atau Lembaga atau seseorang pun yang dapat merampas 
atau mencabutnya, kecuali adanya alasan berdasarkan absah menurut 
hukum dan alasan kemanusiaan yang rasional.

Pada dasarnya negara yang bertanggung jawab secara penuh 
untuk melindungi rakyatnya dari tindak pelanggaran HAM, serta 

250  Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan 
Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi 
dan Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, 
Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, 2003, 
h. 4.
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berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang menjamin rakyat 
terpenuhi HAM nya. Saat ini bentuk kepedulian negara terhadap 
rakyatnya adalah dengan adanya pembentukan Komnas HAM. 
Komnas HAM bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan HAM di 
Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menaruh perhatian terhadap 
pelanggaran yang terjadi kemudian melakukan tekanan kepada 
pemerintah melalui kampanye publik.

Saat ini basis legal HAM yang ada di Indonesia mengacu pada 
The International Bill of Human Rights, mencakup UN Universal 
Declaration of Human Rights (1948), Covenant Civil and Political 
Rights (1996). Dilengkapi dengan serangkaian konvensi PBB, seperti 
Konvensi Jenewa. Di Indonesia sendiri juga sudah memiliki regulasi 
mengenai HAM, yaitu mengacu pada Konstitusi Negara RI, yaitu 
Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya UU No. 39 Tahun 1999, 
dan UU No. 26 Tahun 2000.

Setelah dibentuknya Komnas HAM perlu disadari bahwa 
banyak melahirkan peraturan yang tegas dan jelas mengenai masalah 
kemanusian yang ada di Indonesia sebagai dasar fundamental. Sehingga 
praktik pelanggaran HAM yang ada jarang terjadi, karena pelanggaran 
yang ada dapat diberikan hukum dengan dasar yang jelas. Tetapi, tidak 
menutupi perjalanan kelam pelanggaran HAM yang cukup banyak 
terjadi di Indonesia. Sebagai contoh pelanggaran HAM berat yang 
terjadi pada tahun 1998 yang tidak dapat diselesaikan hingga saat 
ini, hilangnya para aktivis HAM yang menyerukan kebenaran (Kasus 
Munir), pembelaan kaum LGBT, keterbatasan dalam menyampaikan 
pendapat, kasus guru yang memberikan hukuman atau bentuk didikan 
untuk mendisiplinkan siswanya tetapi berbuah dipenjara, sampai kasus 
yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus penyiraman air keras terhadap 
salah satu penyidik KPK, serta masih banyak lainnya pelanggaran 
HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini memberikan gambaran bahwa 
dengan adanya Komnas HAM sebagai Lembaga penegak HAM beserta 
banyaknya aktivis HAM tidaklah cukup untuk menegakan HAM yang 
ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak cukup tegas dan kuatnya 
negara dalam membantu penegakan HAM bahkan mungkin para 
penguasa atau penegak negara lah yang melakukan pelanggaran HAM 
terhadap rakyatnya.
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Maka Indonesia perlu melakukan evaluasi mendalam 
dan menyeluruh terhadap regulasi khususnya dalam pelaksanaan 
penegakan HAM di Indonesia. Pada kondisi saat ini perlunya kerjasama 
pemerintah dengan Lembaga terkait penegakan HAM, seperti Komnas 
HAM, untuk memformulasikan hukum terbaru di tengah menghadapi 
permasalahan kemanusiaan di Indonesia yang telah semakin tidak 
terkontrol dengan baik. 

D. Evaluasi Terhadap Negara Kesejahteraan di Indonesia

Pembangunan merupakan sarana paling tepat dan paling 
relevan bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling membahu 
mengedepankan cita-cita dan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945. Peran pemerintah yang terlalu menonjolkan pembangunan pada 
tingkat pertama mengharuskan adanya suatu sistem perencanaan yang 
terpusat (central planning). Nyatanya sebagai negara demokrasi dan 
kesatuan, kebijakan yang sentralistik kurang tepat untuk diterapkan 
di Indonesia. Pembangunan di Indonesia bahwasanya harus berdasar 
pada pencapaian dan cita-cita dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 yaitu terciptanya negara kesejahteraan. Pembangunan dan 
negara kesejahteraan berjalan beriringan mengedepankan peningkatan 
kualitas SDM dan hak-hak dasar setiap individu. Negara kesejahteraan 
pada umumnya mencakup pendidikan, kesehatan, transportasi publik, 
pensiun. Dapat dilihat di Indonesia karena pembangunan yang cenderung 
sentralistik mengurangi partisipasi masyarakat. Negara kesejahteraan 
yang humanis partisipatoris seharusnya mampu merangsang timbulnya 
swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting dalam 
pembangunan, meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat 
dalam membangun, pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan 
aspirasi dan kebutuhan masyarakat, jangkauan pembangunan menjadi 
luas, meskipun dengan dana yang terbatas, dan tidak menciptakan 
ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Saat ini dengan 
kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan angka sumber daya 
manusia yang kurang gizi, berpenyakit, buta huruf, hidup melarat, dan 
kesenjangan belum teratasi dengan baik. 

Berkaitan dengan negara kesejahteraan, pasar bebas yang 
berdasar pada ekonomi kekeluargaan dianggap menjadi solusi untuk 
membuka peluang terhadap masyarakat. Konsep pasar umum yang 



158

ditawarkan dapat berarti bahwa dalam pasar bebas ini, setiap individu 
berhak untuk memiliki alat produksi dan menjual barang untuk mencapai 
kesejahteraan. Selaras dengan pasar bebas berdasar pada ekonomi 
kekeluargaan, flexicurity yang merupakan bagian dari rangkaian 
negara kesejahteraan menjadi solusi kedua untuk hal fleksibilitas 
dan keamanan. Untuk mencapai kesejahteraan tentu masyarakat 
dan pemerintah perlu bekerja sama. Pemerintah berkewajiban 
untuk memberikan hak dan keamanan terhadap masyarakat yang 
bergabung dan mengusahakan kesejahteraan melalui pasar bebas 
berlandaskan ekonomi kekeluargaan. Belum adanya jaminan sosial 
bagi setiap individu, belum adanya kebijakan yang mengedepankan 
dan menjamin hak para pekerja menandakan Indonesia belum berhasil 
menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukan hanya itu 
namun juga diperlukannya pengaturan kontrak yang fleksibel tanpa 
mengurangi hak dan kewajiban pekerja, kebijakan pasar kerja aktif 
dan efektif, sistem jaminan sosial yang memadai. Negara sejahtera 
yang dicita-citakan bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan yang 
tidak mementingkan hak asasi manusia. 

Hak atas pembangunan yang termasuk dalam bagian negara 
kesejahteraan upaya memenuhi kebutuhan manusia yang ditopang 
dengan kemampuan daya dukung ekosistem; upaya peningkatan mutu 
kehidupan manusia dengan cara melindungi dan memberlanjutkan; 
upaya meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan 
dibutuhkan pada masa yang akan datang; upaya mempertemukan 
kebutuhan-kebutuhan manusia secara antar generasi. Pemerintah 
Indonesia perlu menjamin dan memikirkan hal-hal tersebut agar 
pembangunan yang mendukung kesejahteraan tidak berhenti pada 
generasi tertentu. Terkait dengan pembangunan yang tidak sentralistik, 
pemerintah perlu mengupayakan dan mendayagunakan otonomi dan 
pemerintah daerah secara maksimal. Fungsi dan peran perwakilan 
daerah membantu pembangunan dari bawah sehingga tidak terfokus 
pada satu titik namun menyebar di setiap daerahnya. Penguatan 
fungsi diperlukan agar aspirasi dan kemampuan masyarakat di daerah 
tersalurkan. Pembangunan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, 
kesehatan, jaminan sosial, serta hak dan kewajiban setiap individu 
di Indonesia masih sangat perlu diperhatikan. Angka pendidikan di 
Indonesia masih sangat rendah. Banyak siswa yang putus sekolah 
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karena biaya yang begitu mahal, tunjangan yang diberikan oleh 
pemerintah tidak merata di setiap daerahnya. Dalam bidang kesehatan, 
pemerintah yang memberikan layanan bpjs masih bermasalah karena 
dana yang tidak cukup. Bukan hanya itu namun juga pasien bpjs 
sering dinomorduakan meskipun kondisi kritis. Jaminan sosial yang 
diberikan oleh pemerintah terbatas dan tidak merata distribusinya. 
Banyak masyarakat lanjut usia yang terlantar dan banyak sekali anak-
anak jalanan yang meminta-minta uang karena tidak mampu dan 
tidak tahu harus bagaimana untuk melanjutkan hidupnya. Melalui 
sistem negara kesejahteraan yang dimana pembangunan, pasar bebas 
yang berlandaskan ekonomi kekeluargaan, dan flexicurity diterapkan 
dapat membuat Indonesia menjadi lebih dekat kepada cita-cita dan 
tujuannya, yaitu kesejahteraan rakyat.

E. Evaluasi Terhadap Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang dibuat supaya 
pembangunan dalam suatu negara menjadi merata. Di Indonesia 
desentralisasi direalisasikan dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi 
daerah ini diharapkan agar pemerintahan menjadi tidak sentralistik. 
Karena, pemerintahan yang sentralistik mengakibatkan ketergantungan 
yang sangat kuat kepada pemerintahan pusat. Hal ini membuat 
kepercayaan dan aspirasi dari masyarakat daerah menjadi lemah dan 
tidak tersalurkan dengan baik. Masyarakat daerah dan pemerintah 
daerah serasa “dibungkam” oleh kebijakan yang terus dikeluarkan 
oleh pemerintah pusat. 

Kemudian, setelah reformasi dan amandemen UUD NRI Tahun 
1945 munculah pembaharuan gagasan mengenai otonomi daerah. 
UU Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat 
desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan 
persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni 
diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, 
peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan 
potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konsep otonomi daerah, 
pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang 
penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-
masing. Hal ini  terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah 
terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh 
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pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-
masing. 

Pembuatan otonomi daerah jika dilihat dari sisi politik bertujuan 
sebagai upaya mewujudkan demokratisasi melalui partai politik dan 
Dewan Perwakilan daerah. Namun berdasarkan kajian empiris, peran 
dari Dewan Perwakilan Daerah masih terbatas. Dewan Perwakilan 
Daerah tidak memiliki suara dalam parlemen dikarenakan kedudukan 
DPR yang masih sangat kuat. 

Jika melihat dari kondisi administratifnya, secara teori tujuan 
administratif yang ingin dicapai adalah adanya pembagian urusan 
pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta 
pembaharuan manajemen birokrasi dalam pemerintahan di daerah. 
Namun jika melihat dari fakta yang terjadi di masyarakat. Pembagian 
wewenang antara pemerintah daerah dan pusat masihlah belum jelas. 
Masih banyaknya tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan 
daerah menimbulkan ketidakjelasan birokrasi dalam pemerintahan. 
Otonomi daerah tampaknya hanya dipergunakan sebagai satu solusi 
yang berdasarkan teori saja dan bukan pada praktek. Otonomi daerah 
yang dikaji secara bagus dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 
masih belum efisien untuk mendukung pembangunan di Indonesia. 
Tidak hanya itu, pembagian kekuasaan menjadi tidak jelas karena 
masih banyak terdapat ego sektoral antara pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus 
menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, 
dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk 
mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan 
pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, 
otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa 
pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan 
proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur 
yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Sedangkan di 
bidang sosial dan budaya, otonomi daerah ada dan digunakan untuk 
mengayomi nilai-nilai dan budaya yang ada di masyarakat. Sehingga 
tercipta harmonisasi antara kebudayaan nasional dan kebudayaan 
daerah. Terlebih lagi otonomi daerah akan menciptakan lingkungan 
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yang kondusif bagi masyarakat daerah terhadap penerapan kebudayaan 
yang beragam di dalam Negara Kesatuan ini.

Dalam menunjang praktek otonomi daerah, pemerintah juga 
menggagas Daerah Otonomi Baru (DOB). DOB ini diharapkan 
dapat menjadi penyaluran aspirasi daerah ke pemerintah pusat agar 
pembangunan menjadi lebih merata. Namun pada prakteknya, 
banyak daerah otonomi baru yang gagal dalam menjalankan tugasnya 
sehingga menimbulkan banyak kontra. Masyarakat menilai bahwa 
DOB gagal ini mengakibatkan kurangnya rasa percaya masyarakat ke 
pemerintahan dan pemerintah terkesan membuang-buang biaya dalam 
penerapan daerah otonomi baru ini. 

F. Evaluasi Terhadap Sistem Bikameral Legislatif

Secara teori, terdapat tiga jenis fungsi Lembaga legislatif di 
Indonesia, yaitu: fungsi pengaturan (legislasi); fungsi pengawasan 
(kontrol); dan fungsi perwakilan (representasi), dalam bentuk sistem 
perwakilan politik, teritorial, dan fungsional. Menurut pendapat 
asshiddiqie (2006: 60), dengan adanya sistem perwakilan politik 
maka secara langsung juga menghasilkan perwakilan politik, sistem 
perwakilan teritorial akan menghasilkan perwakilan daerah, dan 
perwakilan fungsional akan menghasilkan perwakilan golongan 
fungsional. Dengan demikian DPD merupakan perwujudan perwakilan 
territorial dan DPR sebagai perwakilan politik. Dengan adanya 
penerapan perwujudan perwakilan di atas maka akan menentukan 
bentuk dan struktur pelembagaan sistem perwakilan tersebut.  Mengacu 
terhadap fungsi legislatif yang ada, maka dapat dikatakan DPD tidaklah 
merupakan bagian dari legislatif sepenuhnya, karena sudah jelas bahwa 
sampai saat ini tidak ada kejelasan fungsi pengaturan (legislasi) pada 
DPD bahkan dapat dikatakan tidak memiliki fungsi tersebut.

Maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa tugas dan 
fungsi DPD hanya berkisar terhadap pengawasan dan pengusulan 
pelaksanaan hubungan antara pusat dengan daerah beserta kepentingan 
yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang-undangan. Seperti 
yang kita ketahui saat ini bahwa secara tidak langsung DPD hanya 
dapat dianggap sebatas pengusul dalam merancang produk legislasi, 
walaupun terkadang apa yang dibahas dan diatur dalam produk 
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legislasi tersebut sangat berkaitan dengan lingkup teritorial. Sebatas 
apa yang diundangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 22D 
Amandemen. Walaupun dalam tugas dan wewenang yang ada DPD 
juga ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerahnya.

Dengan demikian harus adanya perbedaan antara fungsi DPD 
dalam bidang legislatif dan bidang pengawasan. Memang sudah 
ditentukan bahwa dalam dalam bidang pengawasan, keberadaan DPD 
bersifat utama yang sederajat dan sama penting dengan DPR, tetapi 
dalam bidang legislatif terlihat perbedaan kedudukan yang jelas antara 
DPD dan DPR. Fungsi DPD hanya menunjang tugas konstitusional 
DPR atau hanya memberikan masukan dan yang memutuskan adalah 
DPR dalam bidang legislasi.

Dalam tatanan legislatif di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu 
DPD dan DPR, dan gabungan keduanya dinamakan MPR. Perdebatan 
mengenai bentuk parlemen negara Indonesia masih berlanjut hingga 
sekarang. Prof Bagir Manan mengatakan bahwa lembaga legislatif 
terdiri dari MPR, DPR, dan DPD dan mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. Dengan kewenangan yang berbeda tersebut, 
dapat dikatakan bahwa parlemen Indonesia setelah perubahan 
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memperkenalkan sistem 
parlemen trikameral atau trikameralisme. Dalam makalah yang 
dibuat oleh Yang Mulia Sadli Isra selaku ketua Mahkamah Konstitusi, 
beliau menyebutkan bahwa sistem bikameral atau sistem dua kamar 
dimaksudkan untuk melaksanakan mekanisme checks and balances 
antar kamar di lembaga perwakilan rakyat. Dalam susunan parlemen 
bikameral, bukan anggota yang menjadi unsur tetapi badan yaitu DPR 
dan DPD. MPR dianggap sebagai badan yang berdiri sendiri di luar 
DPR dan DPD. Dengan adanya dua majelis akan dapat menjamin 
semua produk legislatif dan tindakan pengawasan diperiksa dua kali 
(double check).

Berkaca pada pernyataan di atas dan pembagian tugas dan 
wewenang yang ada antar lembaga legislatif saat ini, secara tersirat 
menyatakan adanya perbedaan ‘kelas’ antara DPR dan DPD. Hal 
ini menimbulkan banyaknya stigma dengan menyebutkan bahwa 
parlemen di Indonesia bisa saja unikameral dengan supremasi DPR 
atas DPD. Tapi berkaca pada tatanan lembaga yang ada jelas bahwa 
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kedudukan DPR dan DPD serta MPR adalah setara. Lalu bagaimana 
dengan peran dari DPD dalam fungsi legislatif jika memang adanya 
kesetaraan. Padahal jelas harus adanya perombakan besar mengenai 
fungsi legislasi yang ada. Perlu menaikan peran DPD agar setara 
dengan DPR dalam melaksanakan fungsi legislatif, sehingga tidak 
menimbulkan ke superioran dari DPR. Walaupun dibatas dalam 
produk legislasi yang menyangkut teritorialitas atau berhubungan 
dengan daerah.

G. Evaluasi Terhadap Demokrasi Ekonomi Berdasarkan Sistem 
Kerakyatan 

Pemahaman mengenai sistem demokrasi kerakyatan tentu 
tidak lepas peran Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia 
yang pertama. Secara ringkas, demokrasi kerakyatan dibangun oleh 3 
prinsip utama, yaitu: 
- Musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu tujuan untuk 

kepentingan kolektif
- Rakyat berperan sebagai oposisi, dimana rakyat berperan sebagai 

kontrol dari pemerintah, dan dapat melakukan protes sebagai 
bentuk ketidaksepakatan atas suatu produk hukum yang berlaku

- Tolong menolong atau kolektivitas, yaitu pemahaman untuk 
menyusun sebuah sistem perekonomian secara bersama.

Sistem demokrasi kerakyatan yang dicita-citakan yaitu 
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga masih belum bisa 
direalisasikan secara seutuhnya. Perwujudan mengenai demokrasi 
tersebut memang sesungguhnya sudah dijalankan sebagian, yaitu 
melalui PEMILU 5 tahun sekali dimana rakyat diberikan kesempatan 
untuk memilih pemimpinnya. Akan tetapi sampai sekarang 
kebebasan untuk bersuara rakyat pun, sebagaimana yang seharusnya 
diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, serta sistem 
demokrasi kerakyatan itu sendiri kerap disalahartikan. Walaupun 
suara rakyat dibutuhkan, akan tetapi terkadang suara yang punya 
“modal” lah yang diperhitungkan dalam perhitungan. Kondisi politik 
di Indonesia yang sangat ramai serta riuh menggaungkan berbagai 
macam persoalan pun mengakibatkan tertutupnya satu hal yang cukup 
penting yaitu kepentingan rakyat. Hal-hal tersebut yang menyebabkan 



164

sistem demokrasi kita bergeser menjadi demokrasi liberal, yang tentu 
seharusnya sudah dibuang saat perubahan pada UUD NRI Tahun 1959. 
Tentu hal tersebut tidak dicita-citakan oleh “founding fathers” dari 
Indonesia dimana rakyat merupakan prioritas utama dalam mengelola 
sebuah negara, dimana UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila dibuat 
sebagai pedoman dalam mengelola sebuah negara dan juga rakyatnya. 
Amandemen sebanyak 4 kali yang sudah dilakukan oleh Indonesia 
selama kurun waktu sejak kemerdekaan pun kurang cukup tegas untuk 
mengatur sistem demokrasi yang diinginkan, sehingga amandemen 
sebanyak 4 kali pun terkesan lewat begitu saja. Hal tersebut yang 
mengakibatkan suara rakyat terkesan hanya dibutuhkan pada saat 
pemilu untuk pembagian kekuasaan bagi para orang yang berkuasa, 
yaitu hanya 5 menit setiap 5 tahun sekali yaitu dalam PEMILU, dan 
setelah itu suara rakyat dianggap sebagai pengganggu dari penguasa, 
dimana seharusnya suara rakyat tidak digunakan seperti itu. 

Berkaca dari hal tersebut tentu sudah saatnya dalam 
amandemen ke-5 ini sistem demokrasi kerakyatan dipertegas menjadi 
sistem demokrasi Indonesia, dimana dalam demokrasi ini suara 
rakyat lebih diperhatikan dari sebelumnya, dan tentu demokrasi ini 
baru bisa berjalan apabila sistem demokrasi dibangun oleh rakyat, 
dijalankan oleh rakyat, dan hasilnya pun dapat dirasakan langsung 
oleh masyarakat, sesuai dengan pemahaman demokrasi kerakyatan 
oleh Moh. Hatta, atau yang dikenal sebagai sosio-demokrasi oleh 
Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno.

H. Evaluasi Terhadap Perkembangan Legal Technology di Indonesia

Berawal dari perkembangan teknologi di era revolusi industri 
4.0, dunia mengalami banyak sekali perkembangan dan perubahan, 
terutama dalam bidang teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, 
berbagai negara berlomba-lomba menghadirkan inovasi teknologi 
terbaru yang dimana dimaksudkan mengefisienkan keperluan 
dan kebutuhan manusia dan mempermudah dalam melakukan 
segala sesuatunya. Kemudian, dengan adanya suatu terobosan 
baru yang benar-benar mengubahkan pandangan dan cara pikir 
manusia kedepannya, yaitu kecerdasan buatan atau disebut artificial 
intelligence, AI. Kecerdasan buatan adalah suatu program komputasi 
yang dapat membuat suatu mesin dapat bekerja layaknya kecerdasan 



165

manusia; dalam hal mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, 
dan melakukan prediksi (Russel dan Norvig, 2016). Kecerdasan 
buatan bekerja menggunakan algoritma dengan machine learning dan 
deep learning untuk memproses data.

Kecerdasan buatan saat ini sangat banyak digunakan produsen 
dalam berbagai macam bidang, seperti pendidikan, ekonomi, hukum, 
kendaraan, dan masih banyak lagi. Hal yang menjadi bahasan 
pada amandemen ini adalah mengenai bidang hukum yaitu Legal 
Technology. Di negara tertentu sudah menerapkan sistem tersebut 
dalam hukum. Seperti menganalisis dan memecahkan masalah 
hukum yang ada dengan bantuan Artificial Intelligence (AI). Dengan 
anggapan negara tersebut sudah terbilang sebagai negara yang maju 
dan memang sudah dapat menampung dan mengantisipasi serta 
memanfaatkan perkembangan yang ada dengan baik. Jika berkaca 
di Indonesia, legal tech saat ini belum terlalu dianggap sebagai suatu 
bidang yang menjadi bahan topik utama yang dibahas dan kembangkan.  
Dengan terbatasnya hukum atau regulasi yang ada akan menjadi 
penghambat dalam perkembangan kerja sistem AI ini. oleh karena itu 
perlu adanya pengkajian mendalam dalam membahas bidang AI ini. 
kedepannya secara tidak langsung legal tech akan terus berkembang 
di berbagai negara dan akan menjadi suatu kebiasaan hukum baru 
kedepannya diiringi oleh semakin cepatnya perkembangan teknologi 
dan globalisasi yang ada. Maka dari itu Indonesia perlu mengantisipasi 
dan menyiapkan hal ini dengan merancangkan regulasi yang dapat 
menampung dan mewadahi legal tech di Indonesia. Terkhususnya 
berbagai bidang mengenai perkembangan teknologi dan kecerdasan 
buatan yang ada.

I. Evaluasi Terhadap Penerapan Perpu 

Pengaturan / regulasi yang dapat ditemukan mengenai perppu 
yaitu dalam pasal 52 UU 12 Tahun 2011 masih terdapat banyak celah, 
seperti misalkan saja perpu tersebut harus diajukan kepada DPR dan 
pembahasan mengenai hal tersebut akan dilakukan di persidangan 
berikutnya yang tidak memiliki jangka waktu dan tidak tahu akan 
kapan disetujui ataupun ditolak. Tentu hal tersebut akan merugikan, 
mengingat hal diatas tadi, bagaimana jika perpu tersebut sudah terlanjur 
menyebabkan suatu peristiwa hukum pada saat perpu tersebut belum 
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dibahas ataupun disetujui, mengingat sifat perppu yaitu bisa saja 
berlaku sebelum terjadi pembahasan ataupun persetujuan oleh DPR. 
Permasalah kedua adalah fungsi DPR yang hanya berfungsi sebagai 
judge/hakim yang hanya bisa setuju ataupun menolak dari perpu 
tersebut, tidak bisa meninjau substansi, dan hanya meninjau ketepatan 
keadaan serta waktu dari penyebab penerbitan dari perpu tersebut. 
Mengapa DPR tidak membantu dari pembuatan perpu tersebut? 
Bisa dalam bentuk merevisi misalkan ataupun berkolaborasi dengan 
presiden, bukan hanya menolak kemudian menyuruh memberikan 
Rancangan Revisi UU tersebut versi pemerintah yang akan kemudian 
akan dibahas oleh DPR tentang apakah revisi tersebut akan dijadikan 
UU ataupun tidak. Bukan hanya permasalahan diatas mengenai 
kurangnya pengaturan, kita sebagai masyarakat pun bisa saja dirugikan. 
Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi misalnya mengatakan bisa 
menguji Perpu terhadap UUD, akan tetapi pengujian tersebut bersifat 
pengajuan oleh masyarakat dan tidak memiliki jangka waktu kapan 
pengujian itu selesai, sehingga bisa saja apabila ada suatu agenda yang 
dilakukan oleh presiden serta DPR yang menuai permasalahan dan 
diajukan uji ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, akan tetapi 
presiden serta DPR mempercepat persetujuan Perpu tersebut sehingga 
berubah menjadi undang-undang, tentu akan mengakibatkan pengujian 
tersebut gagal, karena objeknya sudah menghilang (perppu sudah 
menjadi UU). Tentu hal tersebut sangat merugikan dikarenakan belum 
adanya pengaturan yang jelas mengenai waktu yang diperlukan untuk 
pengujian tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya amandemen 
ini, penentuan waktu mengenai pembahasan produk hukum berupa 
perpu yang sifatnya genting dan memaksa tersebut dapat dibahas 
dengan tempo hitungan hari.
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BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS 

SECARA UMUM

A. Landasan Filosofis

Di dalam perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia, Negara Indonesia berpegang teguh konsep negara 
kesejahteraan yang di gagas oleh Founding father bangsa Indonesia. 
Mengacu kepada tujuan negara Indonesia, tercantum pada alinea ke IV 
pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu ”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 bangsa 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”.

Negara Indonesia menuliskan salah satu tujuannya yaitu 
“memajukan kesejahteraan umum” yang berarti hal tersebut menjadi 
salah satu tujuan dasar Negara Indonesia didirikan. Oleh karena 
kesejahteraan umum sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi 
maka Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab pada program-
program yang direncanakan dan dilaksanakan dalam bidang ekonomi 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tidak lain untuk 
mencapai kesejahteraan umum (Gunadi: 1990).251

Pemerintah dalam pelaksanaannya harus memahami 
bahwasannya kesejahteraan umum tidak hanya didapatkan dari 

251  Muhammad Ya’rif Arifin, Aditya Halim Perdana Kusuma Putra, dan Andika Prawira 
Buana, Op cit, hlm 27.
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jasmani dan ekonomi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Keamanan, 
gotong royong dan saling menghormati hak dan kewajiban yang 
dimiliki setiap lapisan masyarakat sehingga makmur dan adil sejahtera 
sebagaimana diamanatkan dalam preambule UUD NRI Tahun 1945. 
Sesuai dengan cita-cita luhur pendiri Bangsa Indonesia bahwasannya 
perekonomian nasional Indonesia didasarkan oleh asas kekeluargaan 
serta menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Yang diinginkan 
dan diamanahkan oleh Pendiri bangsa merupakan sistem ekonomi 
yang dibangun berdasarkan aspirasi dan keinginan dan kesejahteraan 
rakyat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya tercapainya suatu 
negara Kesejahteraan tidak lepas dari pembangunan yang dilakukan 
oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sehingga 
menghasilkan suatu demokrasi sosial dalam mencapai suatu negara 
Kesejahteraan (Welfare state). Namun proses pembangunan yang 
dilakukan juga harus sesuai dan terpaku pada satu keinginan yaitu 
untuk melaksanakan dan mengimplementasikan amanat Pendiri 
Bangsa Indonesia.

Pembangunan merupakan sebuah konsep yang berfokus bukan 
pada hasil yang diterima, melainkan karena proses yang dijalankan 
suatu negara tersebut. Konsep seperti ini yang kemudian akan 
diaplikasikan terhadap Konstitusi negara Indonesia akan membuat 
kestabilan pembangunan baik pada pusat dan daerah, bahkan hingga 
skala nasional. Di dalam teori negara hukum pembangunan terdapat 
dua kaidah utama yang dipakai selaras dengan ideologi dan falsafah 
kehidupan masyarakat di Indonesia. Kaidah yang pertama yakni hukum 
yang dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat merupakan 
seperangkat peraturan (konstitusi) yang dapat berfungsi sebagai alat 
pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan 
manusia yang dikehendaki ke arah pembangunan. Sedangkan yang 
kedua adalah ketertiban dalam menjalankan aturan adalah hal yang 
utama dengan tetap mengedepankan demokrasi dan cita-cita negara 
Indonesia serta tetap menaati dan menjunjung tinggi kaidah hak asasi 
manusia sebagaimana di aplikasikan pada negara civil law ataupun 
common law. 

Konsep negara pembangunan (sebagai tahap menuju welfare 
state) memang seringkali mendapatkan kritik dari para ahli hukum 
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tata negara bahwasannya hal itu bertentangan dengan konsep negara 
hukum yang dianut oleh konstitusi negara Indonesia. Kekhawatiran 
terulangnya masa orde baru membuat banyak kalangan tidak setuju 
dengan konsep negara hukum dan pembangunan. Kala itu, tepatnya 
pada tahun 1973 dibuatlah suatu instrumen hukum berupa Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). Suatu haluan yang dibuat dalam rangka 
mengedepankan pembangunan nyatanya menjadi peristiwa kelam 
yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Pembungkaman 
hak asasi manusia menjadi sektor utama yang terus disoroti oleh 
masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. Sejalan dengan 
peristiwa tersebut, konsep hukum dan pembangunan mulai perlahan 
ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia karena mendapat penafsiran 
bahwasannya suatu negara pembangunan terkesan menganut prinsip 
negara liberalisme. Pengambilan dan pengangkatan konsep negara 
pembangunan yang penulis ajukan memiliki perbedaan tafsiran 
dan diselaraskan dengan ideologi Pancasila serta mengedepankan 
paradigma Humanis Partisipatoris.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Indonesia merupakan 
negara hukum, demokrasi, dan negara kesatuan. Maka dari itu 
setiap lapisan di masyarakat pasti memiliki pendapat dan opininya 
sendiri tentang apa yang baik dan apa yang benar. Sudah seharusnya 
sebagai negara demokrasi yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk 
rakyat, mengedepankan aspirasi masyarakat di dalamnya. Paradigma 
humanis partisipatoris menjadi landasan konsep negara pembangunan 
sebagai proses menuju kepada Negara Kesejahteraan (Welfare State). 
Rakyat sendiri harus sadar untuk mengupayakan kesejahteraannya, 
dan pemerintah tinggal membuka peluang, membantu, mendorong, 
dan memotivasi. Paradigma ini mulai menampilkan pengaruhnya 
ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan hak atas 
pembangunan pada tahun 1986. Pengakuan hak atas pembangunan 
berarti pengakuan bahwa setiap pribadi manusia dan semua bangsa 
mempunyai hak berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan menikmati 
hasil pembangunan ekonomi, sosial, sipil, dan politik.252 

Batasan-batasan pengertian hak atas pembangunan menurut 
Deklarasi PBB tersebut tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) 

252  Buku ilmu negara
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Deklarasi yakni: 253

The right to development is an inalienable human right by virtue of 
which every human person and all peoples are entitled to participate 
in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political 
development, in which all human rights and fundamental freedoms 
can be fully realized.

Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dipisahkan dari hak asasi lainnya, yaitu setiap pribadi manusia 
dan semua bangsa mempunyai hak berpartisipasi, memberikan 
kontribusi, dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, 
budaya, dan politik, yang di dalamnya semua hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya.

Oleh karena itu menjadi penting untuk menegakkan hak atas 
pembangunan dalam rangka membangun konsep negara pembangunan. 
Setiap lapisan masyarakat pada akhirnya memiliki kebebasan dalam 
menyuarakan aspirasinya dikarenakan di dalam negara pembangunan 
terdapat beberapa hak yang melekat di dalamnya seperti hak 
berpartisipasi, hak berkontribusi, serta hak menikmati yang dimiliki 
setiap rakyat. Di dalam konsep negara pembangunan ini kembali 
dipertegas bahwasannya pemerintah membuka peluang-peluang 
dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat. Sehingga rakyat 
memainkan peranan penting dalam pembangunan negara demokrasi 
ini. Di samping itu, oleh karena konsep negara pembangunan yang 
dijunjung, hukum juga memiliki peranan penting dalam rangka 
menjaga batasan baik untuk pemerintah maupun rakyatnya sendiri 
agar tercipta kesinambungan hidup yang teratur di dalamnya. 

Jika dikaitkan dengan perdebatan yang sering ditemukan 
di dalam kehidupan masyarakat, pertanyaan mendasar yang selalu 
timbul yakni tentang negara hukum seperti apa yang Indonesia 
anut, rechstaat atau rule of law. Di dalam rencana amandemen UUD 
NRI Tahun 1945 ini pada dasarnya tidak menganut hal tersebut, 
melainkan mengedepankan konsep negara pembangunan yang selaras 

253  Centre for Human Rights Geneva, Human Rights: A compilation of International 
Instruments, Volume I. (Second Part) Universal Instruments, New York: United 
Nations, 1993, hlm. 546.
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dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sehingga 
bisa mewujudkan Negara Kesejahteraan yang dicita-citakan. Dapat 
dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia 
(grundnorm) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia 
(rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang 
bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi 
sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum 
positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada 
tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi 
pokok kaidah fundamental negara “staatsfundamentalnorm” dengan 
dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
(UUD NRI Tahun 1945).254

 Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat 
dijelaskan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Tidak hanya itu, sila kelima Pancasila sebagai 
dasar negara juga menyebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh 
masyarakat Indonesia merupakan elemen yang harus dipenuhi. Konsep 
otonomi daerah pasca amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 
belum dijalankan secara maksimal. Otonomi daerah yang harusnya 
merata ke daerah masih terlihat lebih cenderung ke arah sentralisasi. 
Konsep keadilan sosial dalam sila kelima menuntut pembangunan 
yang merata dari segala aspek. Otonomi daerah seharusnya menjadi 
salah satu pilar pembangunan di Indonesia. 

 Korelasi otonomi daerah dan tingkat kesenjangan 
kemiskinan tidaklah langsung, yang terjadi adalah praktek kapitalistik, 
ancaman kapitalisme dan peran kapitalisme di negara sangat besar, 
yang memiliki peran kapitalisme adalah partai tersebut. Jika 
kapitalisme telah masuk di partai dengan mencari uang untuk partai 
melalui sumber-sumber kekayaan negara, mereka lebih memikirkan 
bagaimana membangun imperium politik, mengembalikan hutang 
pada saat meraih kekuasaan pasti mengabaikan masyarakat. Peran 
kapital sangat dominan dalam proses politik di Indonesia. Penyakitnya 
setiap penguasa di Indonesia masih membutuhkan kapital yang besar 
untuk mendapatkan kekuasaan. Politisi memperlakukan pemilih hanya 
sebagai angka tidak sebagai manusia persona, maka yang terjadi adalah 

254  Makalah Arief Hidayat (Hakim MK)
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dehumanisasi dalam praktek politik.255

 Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah 
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, The Liang Gie dalam 
Abdurrahman (1987) mengemukakan bahwa tujuan pemberian 
otonomi daerah adalah256 :

1. Mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintah yang 
mendalam kepada rakyat di seluruh tanah air Indonesia.

2. Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah 
terutama dalam bidang perekonomian.

 Tujuan yang dirancang untuk otonomi daerah itu sudah 
sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, namun dalam prakteknya 
sistem yang sudah dirancang dengan sangat bagus masih dikalahkan 
dengan ego sektoral yang membuat kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah daerah tidak dianggap karena ada aturan yang lebih tinggi 
diatasnya yaitu aturan dalam pemerintah pusat. Masih banyaknya 
tumpang tindih peraturan dan pembangunan yang tidak merata 
membuat nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi 
menjadi diabaikan. 

Tidak kalah penting, Penguatan DPD dalam mewujudkan 
bikameral efektif menjadi salah satu urgensi amandemen kelima 
UUD NRI Tahun 1945. Sekarang ini DPD dipandang sebelah mata 
dikarenakan fungsinya yang berada dibawah DPR. padahal seharusnya 
DPD menjadi salah satu tolak acuan daerah dalam menyampaikan 
aspirasinya sehingga seharusnya kedudukan DPR dan DPD seimbang 
dalam legislatif. Tujuan awal dibentuknya DPD dipelopori oleh konflik 
antar daerah yang sering terjadi. Sehingga pada awal mula DPD 
terbentuk, seharusnya yang menjadi wakil dari DPD itu merupakan 
putra daerah yang mencerminkan aspirasi masyarakat.  Indonesia 
menganut sistem bikameral dalam legislatif. Namun sistem bikameral 
ini tampaknya belum berjalan dengan baik. Sistem bikameral Indonesia 

255  http://wantimpres.go.id/?p=1030&lang=id, diakses 21 Agustus 2020, pukul 11:37
256  https://rahmiendah.wordpress.com/2014/11/12/otonomi-daerah/. Diakses pada 

21 Agustus 2020, pukul 12:03
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hanya seperti menganggap DPD sebagai dewan pertimbangan DPR 
saja bukan setara. Seharusnya dengan adanya dua majelis akan dapat 
menjamin semua produk legislatif dan tindakan pengawasan diperiksa 
dua kali (double check). Keunggulan sistem double check ini semakin 
terasa jika Majelis Tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu 
rancangan undang-undang memiliki keanggotaan yang komposisinya 
berbeda dari Majelis Rendah (Asshiddiqie, 1996). Sistem bikameral 
bukan hanya merujuk adanya dua dewan dalam suatu negara, tetapi 
dilihat pula dari proses pembuatan undang-undang yang melalui dua 
dewan atau kamar, yaitu melalui Majelis Tinggi dan Majelis Rendah 
(Mulyosudarmo, 2004).257 Indonesia seharusnya mulai melakukan 
perombakan yang terstruktur dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama 
mengenai fungsi DPD sendiri. Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan pengawasan. Karena fungsi tersebut tidak diberikan kepada DPD, 
Pasal 20A Ayat (1) memunculkan superioritas fungsi legislasi DPR 
terhadap DPD. Kehadiran Pasal 20A Ayat (1) memberi garis demarkasi 
yang sangat tegas bahwa kekuasaan membuat undang-undang hanya 
menjadi monopoli DPR. Padahal, dalam sistem bikameral, jika tidak 
diberi hak mengajukan RUU, Majelis Tinggi berhak untuk mengubah, 
mempertimbangkan, atau menolak RUU dari Majelis rendah. Sekiranya 
hak itu juga tidak ada, Majelis Tinggi diberi hak menunda pengesahan 
UU yang disetujui Majelis Rendah. Hak menunda pengesahan 
sering menjadi satu-satunya kekuatan jika Majelis Tinggi jika tidak 
mempunyai hak mengubah dan menolak rancangan undang-undang 
(Evans, 2002).258

Mencermati ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, wewenang 
DPD terbatas dan sempit, karena DPD hanya untuk memberi 
pertimbangan. Seolah-olah DPD hanya berposisi sebagai Dewan 
Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara 
eksplisit, UUD NRI Tahun 1945 telah memangkas penggunaan fungsi 
legislasi DPD. Pasal 20 Ayat (1) dan 20A Ayat (1) menentukan, 
kekuasaan membuat undang-undang (legislasi) hanya dimiliki oleh 

257  Bikameral Yang Efektif  https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/
makalah1/59-bikameral-yang-efektif.html#:~:text=Dalam%20sistem%20dua%20
kamar%20, diakses 10 Juli 2000, pukul 10.07.

258  ibid



174

DPR.259

Tidak hanya itu, jika ditinjau dalam sila keempat Pancasila, 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan”. Konsep demokrasi Indonesia 
yang berdasarkan sila keempat Pancasila sudah ada dan diangkat 
oleh para pendiri bangsa pada saat menyusun dasar negara dalam 
sidang BPUPKI. Demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat, untuk 
rakyat dan oleh rakyat. Pembentukan DPD merupakan salah satu 
perwujudan dari musyawarah mufakat dalam demokrasi di Indonesia. 
Musyawarah mufakat direalisasikan melalui pemilihan umum dalam 
menentukan anggota legislatif. Anggota DPD yang dipilih sudah 
seharusnya merupakan perwujudan dari perwakilan rakyat itu sendiri 
sesuai dengan esensi sila keempat Pancasila. Dengan dibentuknya 
DPD, diharapkan DPD dapat membawa suara dari daerah sehingga 
kesepakatan tidak hanya terjadi dalam pemerintah pusat saja tetapi di 
pemerintah daerah juga. Namun dalam prakteknya, peran DPD seolah-
olah dipandang sebelah mata. Dikarenakan dalam prakteknya, DPD 
hanya bisa mengajukan usulan terhadap rancangan RUU dan apabila 
ditolak oleh DPR maka usulan tersebut tidak bisa diterima sehingga 
aspirasi dari daerah pun menjadi tidak tersalurkan. Hal ini tidak sesuai 
dengan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Menurut 
Sila ke-4 Pancasila, seharusnya musyawarah itu mengutamakan 
kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, 
dikarenakan DPR dan DPD merupakan kesatuan dalam legislatif, 
maka sudah seharusnya kesepakatan dibuat secara bersama dan bukan 
hanya DPR saja. 

Sila kelima dari Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia” juga menjadi salah satu tolak ukur dalam penegasan sistem 
bikameral yang lebih efektif dalam legislatif. Kata “keadilan” berasal 
dari kata ‘adil’ yang berarti sama rata. Keadilan yang ingin dicita-
citakan dalam Pancasila merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak 
bisa dirubah. Keadilan tidak harus selalu memuaskan semua pihak, 
tapi keadilan bagi rakyat Indonesia adalah pada saat pembangunan 
dalam Indonesia sudah merata, angka kemiskinan mulai turun. Hal 
tersebut dapat dicapai apabila dalam membuat suatu undang-undang 

259  ibid
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sebagai payung hukum itu jelas. Dengan penegasan penguatan fungsi 
DPD dalam sistem legislatif, secara langsung akan merubah suatu 
pola yang ada dalam kekuasaan legislatif. DPD yang tadinya hanya 
bisa memberikan aspirasi dari daerah kemudian dengan penguatan 
fungsinya dapat ikut serta dalam membahas rancangan undang-
undang terkait dengan daerahnya. Sehingga aspirasi dari masyarakat 
kepada DPD selaku wakil dari masyarakat daerah menjadi terealisasi 
dan didengarkan sehingga apa yang dicita-citakan dalam Pancasila 
dapat terwujud.

Pada dasarnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki 
fungsi sebagai alat pembangun dan keterbukaan akan perkembangan 
zaman sekarang teknologi. Di dalam amandemen kelima ini, penulis 
menyampaikan bahwasannya sekarang ini teknologi menjadi salah 
satu contoh dari produk yang ditimbulkan akibat perkembangan 
dan penginovasian ilmu pengetahuan manusia yang terus digali 
demi mendapatkan kesejahteraan (dalam hal ini penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi). Di era Revolusi Industri 4.0, Indonesia 
mendapatkan tantangan terbesar dikarenakan harus memaksimalkan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mereka miliki 
untuk dapat kembali bersaing di kancah internasional terkait dengan 
pemanfaatan teknologi. Sesuai dengan perilaku setiap masyarakat 
yang harus sejalan dengan Pancasila, bahwasannya Pancasila adalah 
suatu dasar fundamental bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman 
agar bangsa Indonesia dapat terus beradaptasi dengan perkembangan 
zaman sekarang ini. Perubahan yang terjadi dalam 4 periode revolusi 
industri membuat pemanfaatan teknologi dan pengadatapsian teknologi 
kian menjadi titik pusat pembangunan. Pembangunan sumber daya 
manusia untuk dapat menggunakan teknologi harus dikedepankan 
untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai amanat dari konstitusi 
bangsa Indonesia (Preambule UUD NRI Tahun 1945). Hal tersebut 
dikedepankan karena teknologi merupakan sebuah produk yang dibuat 
untuk membantu manusia mensejahterakan kehidupannya.

Perkembangan teknologi tidak hanya sebatas teknologi yang 
sebatas handphone, telepon, dan komputer. Sekarang ini ada suatu 
produk teknologi yang dihasilkan yakni artificial intelligence. 
Pemanfaatan AI di berbagai negara terbilang cukup efektif dalam 
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membangun sebuah bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara 
yang menggunakan AI sebagai alat untuk membantu menyelesaikan 
pekerjaan. Seperti contoh yang dapat diambil, bahwasannya dalam 
dunia pertanian, kedokteran, medis, dan bidang lainnya sudah 
digunakan AI. hal tersebut terbilang efektif. Jika perkembangan AI dan 
teknologi ini diikuti dengan kemampuan manusia dalam menggunakan 
sumber daya teknologi tersebut, pembangunan yang dilakukan akan 
tercipta dan cita-cita negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan 
oleh founding fathers negara Indonesia menjadi terealisasi. Pancasila 
dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dua instrumen yang 
terbuka dengan perkembangan zaman, sehingga pemanfaatan teknologi 
dan AI harus dimanfaatkan sedemikian rupa demi kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tentunya perkembangan 
tersebut harus diiringi dengan instrumen hukum yang tepat sehingga 
tetap adanya pembatasan antara teknologi dan hukum sehingga tidak 
ada gejolak dalam tatanan pelaksanaan pembangunan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

 Landasan sosiologis adalah suatu dasar yang mewajibkan untuk 
adanya perhatian terhadap nilai yang diterapkan dan diterima oleh 
masyarakat di dalam rumusan hukum yang dibuat tersebut260. Suatu 
peraturan perundang-undangan jika ketentuan-ketentuannya sesuai 
dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat maka dapat 
dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (sociologische 
grondslag). Keyakinan umum yang ada dapat berupa kebutuhan atau 
tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan 
masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada ini, maka 
peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh 
masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.261

260  Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, “Pentingnya Harmonisasi Peraturan 
Perundang-Undangan” http://jdih. den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-
perundangundangan. Lihat dari Constitutional Drafting MPR. 2018. Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Universitas 
Indonesia. Diakses 21 Agustus 2020

261  Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, “Methoda Pembuatan Peraturan Perundang 
Undangan (Disusun kembali dari bahan materi diklat Legal Drafting oleh Sopingi 
Widyaiswara Bandiklat Pemda DIY)” http://diklat.jogjaprov.go.id/v2/ kegiatan/
artikel/item/92-methoda-pembuatanperaturan-perundang-undangan-disusun-
kembali-dari-bahan-materidiklat-legal-drafting-oleh-sopingiwidyaiswara-bandiklat-



177

Hukum merupakan institusi sosial yang bertujuan untuk 
menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Aspek sosiologis 
mempertimbangan alasan dan keadaan nyata dalam masyarakat yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk guna untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat 
dan negara. Oleh karena itu hukum dan lembaga negara harus berjalan 
beriringan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Ketika 
perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin maju, terdapat 
penemuan-penemuan dan pemikiran-pemikiran baru maka lembaga 
dan hukum yang ada dalam masyarakat juga perlu pembaharuan dan 
perkembangan agar tidak tertinggal dan keberlakuannya tidak efektif. 
UUD NRI Tahun 1945 dalam perubahannya, sangat penting melihat 
dari sudut pandang sosiologis dalam rangka memperbaiki sistem dan 
penguatan pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Konsep Negara Kesejahteraan berdasarkan pembangunan 
yang ditawarkan dalam amandemen ini tentu diharapkan dapat 
membantu negara memperjelas arah bagaimana ekonomi suatu 
negara dibangun. Paradigma Humanis Partisipatoris dimana membuat 
negara tidak bekerja sendiri dalam mengatasi kemiskinan, membuka 
lapangan pekerjaan sehingga negara dapat mensejahterakan rakyatnya, 
sehingga kontribusi dari masyarakat diharapkan dapat membantu 
meringankan pekerjaan pemerintah dari segi ekonomi. Meskipun 
begitu tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah lepas tangan dalam 
membangun ekonomi negaranya, dikarenakan peran pemerintah 
dalam konsep yang ditawarkan dalam amandemen ini cukup krusial 
yaitu sebagai wasit dalam mengatur perekonomian negara. Akan 
tetapi, berkaca dari negara lain pun konsep negara kesejahteraan 
tidak bisa diterapkan secara harafiah, namun perlu penyesuaian dalam 
menggunakan konsep tersebut yaitu proses pembangunan yang ada 
dalam amandemen ini, dimana bukan hasil yang dituju melainkan 
pembangunan sebuah proses sehingga menghasilkan hasil yang lebih 
baik. Apabila konsep tersebut dijalankan tanpa penyesuaian dengan 
nilai-nilai yang ada di Indonesia, baik nilai masyarakat, politik, 
ekonomi dan lainnya maka negara yang menggunakan konsep negara 

pemda-diy. . Lihat dari Constitutional Drafting MPR. 2018. Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Universitas 
Indonesia. Diakses 21 Agustus 2020
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kesejahteraan tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Memang benar 
bahwa negara kesejahteraan mendorong perekonomian suatu negara, 
seperti contohnya negara-negara di Amerika latin, akan tetapi akibat 
pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan ekonomi 
dengan cara menggenjot produksi sehingga meningkatkan baik ekspor 
maupun impor dapat menyebabkan negara tersebut tidak memiliki 
pondasi yang kuat sehingga menghasilkan krisis. Tanpa penyesuaian, 
konsep negara kesejahteraan hanya akan membuat yang kaya semakin 
kaya dan yang miskin semakin miskin, sehingga konsep tersebut 
apabila ingin digunakan di Indonesia harus dibutuhkan penyesuaian, 
yaitu pembangunan yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai sosial 
Indonesia. Hasil akhir yang dituju tentu merupakan sebuah pasar bebas 
dimana didasarkan dengan konsep negara pembangunan ini, dimana 
pemerintah bukan melepas rakyatnya untuk mengontrol perdagangan, 
akan tetapi bertindak sebagai pengawas dalam perdagangan, bukan 
penentu harga dari sebuah produk, dikarenakan harga dapat terbentuk 
sendirinya sesuai dengan permintaan dan penawaran, sehingga 
diharapkan apabila pemerintah dapat berkolaborasi dengan pihak 
swasta (masyarakat) tercipta sebuah pasar bebas dimana swasta dapat 
diberikan kewenangan serta kebijakan yang lebih dalam sebuah 
pasar sehingga akhirnya swasta dapat berkontribusi lebih, baik untuk 
pembukaan lapangan pekerjaan, maupun peningkatan ekonomi sebuah 
negara. Pembangunan suatu negara harus mencapai taraf kesejahteraan. 
Namun dapat disadari bahwasannya negara kesejahteraan sebagaimana 
diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi) memiliki 
banyaknya hambatan. Pelaksanaan sistem jaminan sosial, dan proses 
pengambilan keputusan yang tidak terlalu menampung aspirasi 
rakyat menjadi salah satu alasan pembangunan dengan paradigma 
humanis partisipatoris digunakan. Negara kesejahteraan dengan 
demokrasi sosial sejatinya mengedepankan suara rakyat di sebagian 
besar pengambilan keputusan bernegara. Di Indonesia, aspirasi rakyat 
dapat terlihat di pemilihan umum yang memang harus dilaksanakan 
berdasarkan amanat undang-undang. Namun kerap kali kesejahteraan 
hanyalah untuk golongan atas. Fakir miskin dan orang-orang berdaya 
hidup rendah tidak mendapatkan kesejahteraan yang dimaksud 
tersebut. Oleh karena itu pembangunan menjadi aspek penting dalam 
rangka meraih kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri 



179

bangsa ini. Paradigma humanis partisipatoris menjadi tonggak utama 
pembangunan dikarenakan pembangunan bersumber dari atas ke 
bawah dan bukan sebaliknya. Dan setiap masyarakat memiliki hak yang 
sama dalam kehidupan bernegara. Dan memang benar bahwasannya 
amandemen pertama hingga keempat tetap menganut sistem negara 
kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD NRI 
Tahun 1945, namun penulis menyadari bahwa dalam praktiknya, ada 
ketidakjelasan mengenai cara untuk meraih negara kesejahteraan 
sebagaimana dicita-citakan dalam preambule UUD NRI Tahun 1945.

Meninjau dari pembangunan kesehatan yang telah dicapai, 
Pembangunan kesehatan di Indonesia mengalami perbaikan. Hal 
tersebut tampak pada angka Indeks Pembangunan Kesehatan 
Masyarakat (IPKM) tahun 2018 yang mengalami peningkatan. Secara 
nasional, tercatat nilai IPKM pada 2013 adalah 0,5404, angka tersebut 
menjadi 0,6087 pada 2018.

Namun data hanyalah sebatas data, penimplementasian 
pembangunan kesehatan harus ditinjau sedemikian rupa agar sebanding 
dengan penerapan jaminan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Di Indonesia jaminan kesehatan itu terlihat dari pemberian BPJS 
Kesehatan / Kartu Indonesia sehat kepada masyarakat di berbagai 
kalangan. Namun ternyata pelaksanaannya masih menuai banyak 
kritikan dan masukan. Koordinator Divisi Kajian dan Pengembangan, 
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Farida Indriani juga menyampaikan 
riset262 yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2016 di 
8 provinsi. Dari hasil riset, KPI menemukan ada proses pendataan 
yang salah sehingga banyak keluarga miskin yang tidak mendapatkan 
layanan. KPI menemukan beberapa masalah yang terjadi di lapangan. 
Salah satunya yaitu adanya peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 
yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun ditolak berobat 
sebagai peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sebab, peserta 
tersebut dinyatakan tidak lagi tercantum dalam peserta PBI atau 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Ketua Bidang Jaminan Sosial, Konfederasi Rakyat Pekerja 
Indonesia (KRPI) Timboel Siregar menyoroti masalah yang ada pada 

262  Dira, https://today.line.me/id/article/Pengelolaan+JKN+oleh+BPJS+Kesehatan+Banji
r+Kritikan-e9oy1x, diakses 21 Agustus 2020, pukul 11.41
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perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta 
BPJS Kesehatan. Sanksi berupa penghentian sejumlah pelayanan 
publik sebenarnya telah disediakan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 86 Tahun 2013. Masalah terjadi karena pemerintah daerah 
yang memberikan layanan publik tidak bersedia memberikan 
sanksi kepada perusahaan. Sebab, pemberian sanksi akan membuat 
perusahaan berpotensi kabur dari daerah tersebut. Beliau menyatakan 
bahwasannya Pemerintah daerah (Pemda) enggan kehilangan PAD 
(Pendapatan Asli Daerah).263

Melihat problematika yang terjadi dengan kenaikan BPJS per 1 
Januari 2020, salah satu pengguna BPJS kesehatan yakni mahasiswi 
Universitas di Bandung yang berasal dari Depok264. Kenaikan ini 
sangat merugikannya. Ia tetap membayar iuran per bulan tetapi tidak 
dapat memakai BPJS saya di Bandung dikarenakan terhalang oleh 
perbedaan daerah.

Terlebih lagi BPJS yang ia gunakan adalah iuran kelas II. Yang 
tadinya Rp51.000 akan menjadi Rp110.000. Ia berpendapat bahwa 
seharusnya dengan hal kecil seperti ini dapat turut ditangani apalagi 
bagi mahasiswa-mahasiswi yang sangat membutuhkan fasilitas ini 
untuk kesehatan dan terlebih lagi baginya yang memiliki kesehatan 
yang kurang baik. Mahasiswi tersebut mengemukakan bahwasannya 
dimanapun ia berada seharusnya ia bisa menggunakan BPJS dan juga 
dilayani oleh pihak Rumah Sakit.

Dari data dan survei yang telah dilakukan oleh berbagai 
komunitas dan organisasi pengamat di atas, nyatanya dalam praktik 
masih banyak kesenjangan yang dilakukan oleh aparat bahkan oleh 
pemerintah daerah itu sendiri. Seperti halnya tadi bahwasannya 
keengganan pemerintah daerah untuk mengurangi apbd daerah untuk 
disalurkan ke dalam bidang kesehatan juga menjadi alasan penulis 
melakukan amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu 
pembangunan yang digagas yakni pembangunan dari daerah ke pusat 
menjadi salah satu solusi pengembangan kesehatan yang lebih baik lagi, 
dan bukan hanya sekedar data, melainkan dalam praktiknya, semua 

263  Ibid. 
264 Dira,  https://mediakonsumen.com/2019/10/08/surat-pembaca/ketidakefektifan-

bpjs-di-daerah-yang-berbeda, diakses 21 Agustus 2020, pukul 11.22
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lapisan masyarakat menjadi sejahtera. Apabila pembangunan tersebut 
dilakukan dari daerah ke pusat, maka anggaran yang akan diberikan 
oleh pusat ke daerah akan semakin meningkat, dan pemerintah daerah 
tidak perlu kuatir dalam mengeluarkan APBD yang mereka miliki 
demi kesejahteraan masyarakat. 

Terlebih lagi, Negara kesejahteraan identik dengan pengurangan 
angka kemiskinan di tiap negara yang menganut sistem kesejahteraan. 
Diketahui dari Badan Pusat statistik bahwasannya persentase penduduk 
miskin pada September 2019 mengalami penurunan 0.19 poin terhadap 
Maret 2019 dan menurun 0.44 persen terhadap September 2018. Selain 
itu jumlah penduduk Miskin pada September 2019 sebesar 24.79 juta 
menurun 0.36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0.88 juta 
terhadap September 2018. Hal tersebut dikarenakan perubahan rata-
rata upah buruh per hari. Rata-rata upah nominal buruh tani per hari 
pada September 2019 naik sebesar 1,02 persen dibanding Maret 2019 
(dari Rp 53.873,- menjadi Rp 54.424,-).  Rata-rata upah nominal buruh 
bangunan per hari pada September 2019 naik sebesar 0,49 persen 
dibanding Maret 2019 (dari Rp 88.637,- menjadi Rp 89.072,-).  Selain 
itu Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan, NTP pada bulan 
Juli 2019, Agustus 2019, dan September 2019 selalu berada diatas 
100 dan terus meningkat, dengan nilai berturut-turut sebesar 102,63; 
103,22; dan 103,88.265

Hal tersebut tentu tidak lepas dari berbagai faktor266 dalam 
rangka penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Yang pertama adalah 
Penurunan Harga Eceran Beberapa Komoditas Pokok, bahwasannya 
pada periode Maret 2019 – September 2019, secara nasional harga 
eceran beberapa komoditas pokok antara lain beras, daging ayam 
ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan ikan kembung mengalami 
penurunan. Kedua, Rata-rata Pengeluaran per Kapita pada Desil 1 
Meningkat, menurut desil pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata 
pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk Desil 1 periode 
Maret 2019 – September 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,01 
persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Garis Kemiskinan 
pada periode tersebut yang sebesar 3,60 persen. Dan faktor terakhir 

265  Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, 2020, hlm.35-37
266  Ibid, hlm. 38
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yakni Pelaksanaan Program BPNT, bahwasannya jumlah Kabupaten/
Kota penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang 
terealisasi pada Triwulan III 2019 mencapai 509 kab/kota. Jumlah ini 
meningkat 289 kab/kota dibandingkan dengan Triwulan I 2019. 

Di samping itu, dari data BPS yang diterima (di tiap provinsi)267, 
33 provinsi mengalami penurunan persentase penduduk miskin 
(Mar’19- Sep’19) :

- 6 provinsi dengan penurunan persentase penduduk miskin 
tertinggi:  Papua (0,98 persen poin); NTB (0,68 persen poin); 
Papua Barat (0,66 persen poin); NTT (0,47 persen poin); Bengkulu 
(0,32 persen poin) Lampung (0,32 persen poin); 

- 1 provinsi yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin 
(Mar’19- Sep’19):  Maluku Utara (0,14 persen poin)

Dari data yang telah terlihat, bagaimana kinerja pemerintah 
untuk terus mengedepankan negara kesejahteraan sebagaimana 
dimaksudkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal positif 
seperti ini harus terus dimajukan yang tentunya mendapatkan 
pembenahan pembenahan. Terkait dengan pemberian jaminan sosial 
ini sudah tertera di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga penulis tidak memiliki 
keraguan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Di samping 
itu, sistem pembangunan humanis partisipatoris yang dikonsepkan 
dalam perumusan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 bisa 
menjadi tonggak penting kemajuan sistem pemberian jaminan sosial 
tiap daerah sehingga tiap lapisan masyarakat sejahtera. Namun hal 
tersebut tidak luput dari kerjasama dan hubungan dengan pemerintah 
pusat sebagai pengatur utama kehidupan bermasyarakat. Tiap daerah 
berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memajukan 
kehidupan tiap anggota masyarakat daerahnya.

Di sisi ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 
(IPK) Nasional tahun 2018 hanya mengalami peningkatan sebesar 
0,25 poin atau meningkat dari 60,81 dari tahun 2017 menjadi 61,06. 
Dari data yang telah disajikan, Status pembangunan ketenagakerjaan 

267  Ibid, hlm. 42.
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nasional masih berada pada kategori menengah bawah.268

Ada sembilan indikator utama yang menjadi tolok ukur 
IPK Nasional269. Indikator tersebut antara lain perencanaan tenaga 
kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan 
kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, jaminan sosial tenaga 
kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, kondisi lingkungan 
kerja dan hubungan industrial. 

Salah satu faktor yang mendorong kenaikan IPK adalah 
meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya 
perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan 
kerja berbasis komunitas. Lalu, adanya penguatan kelembagaan 
membuat indikator hubungan industrial dan kondisi lingkungan 
kerja mengalami peningkatan. Tak hanya itu, program jaminan sosial 
ketenagakerjaan juga masih cukup efektif dalam meningkatkan 
kesejahteraan pekerja di perusahaan.

Di samping itu, Pembangunan manusia di Indonesia terus 
mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 
poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018.
Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019 juga terlihat dari 
perubahan status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Jumlah 
provinsi yang berstatus “sedang” berkurang dari 12 provinsi pada 
tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019. Provinsi Sumatera 
Selatan yang berstatus “sedang” pada tahun 2018 berubah status 
menjadi “tinggi” pada tahun 2019. Hingga saat ini, terdapat 22 provinsi 
yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 
Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2018, 
tidak ada provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah” 
di Indonesia. Hal ini karena pada tahun 2018, status pembangunan 

268 https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-pembangunan-ketenagakerjaan-
indonesia-hanya-naik-025-poin?page=all

269  Ibid. 
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manusia di Provinsi Papua telah berada pada level “sedang”. 

Peningkatan IPM di tingkat nasional juga tercermin pada level 
provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, IPM di seluruh provinsi 
mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga provinsi dengan 
kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua 
Barat (1,51 persen), Provinsi Maluku Utara (1,39 persen), dan Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (1,30 persen). Kemajuan pembangunan manusia 
di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara didorong oleh dimensi 
standar hidup layak, sementara di Nusa Tenggara Timur didorong oleh 
dimensi pendidikan.

Namun Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menerangkan 
bahwa salah satu penyebab Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 
nasional yang tidak naik secara signifikan dikarenakan kemampuan 
atau skill tenaga kerja yang masih rendah. Menurutnya hal tersebut 
ditambah dengan struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang masih 
didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar dan smp, dan masih banyak 
tenaga kerja yang kemampuannya tidak sesuai dengan kebutuhan 
pasar kerja (mismatch). 

Berdasarkan data yang diperoleh, Di Indonesia dari 136 juta 
angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP. Kemudian mismatch 
pendidikan formalnya di atas 50%. Apabila disederhanakan dengan 
10 angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP, 6 orang gugur untuk 
masuk ke pasar kerja. Sisanya 4 orang lulusan SMA, SMK, Diploma 
dan Sarjana. Mismatch di atas 50%, berarti 2 orang. Jadi dari 10 orang, 
hanya 2 orang yang pendidikannya layak dan pendidikannya sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja.

Dari data yang diperoleh tersebut, bahwasannya pembangunan 
sumber daya manusia yang dilakukan sudah tergolong tepat 
dikarenakan indeks kemajuan perkembangan tidak ada yang berstatus 
rendah. Bahkan di tingkat provinsi pembangunan sumber daya manusia 
terbilang sudah cukup efektif. Namun, berdasarkan pernyataan dari 
kementerian ketenagakerjaan yang bahwasannya indeks pembangunan 
ketenagakerjaan tidak naik secara signifikan juga tidak dapat dipandang 
sebelah mata. Ini menunjukkan bahwasannya pembangunan sumber 
daya manusia dari sektor pendidikan juga perlu dilakukan, terlebih 
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oleh pemerintah daerah. Penulis menyampaikan bahwasannya apabila 
pembangunan humanis partisipatoris sebagaimana sudah disebutkan 
di atas terealisasi, tidak dapat dipungkiri bahwasannya pembangunan 
terhadap sumber daya manusia menjadi sangat efektif di tiap provinsi. 

Kebutuhan akan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di 
Indonesia menuntut adanya tindakan baik dari pemerintah maupun 
masyarakat. Di era Revolusi Industri 4.0, Indonesia mendapatkan 
tantangan terbesar. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental 
mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan 
berhubungan satu dengan yang lain. Era ini telah membawa manusia 
mengeksplorasi berbagai bidang dengan pemanfaatan dan kemajuan 
teknologi seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pemenuhan teknologi 
sebagaimana salah satu bentuk pelaksanaan amanat UUD NRI Tahun 
1945 tentu memiliki banyak tantangan karena bangsa Indonesia 
belum memiliki sumber daya yang cukup untuk secara mandiri 
mengeksplorasi dan mengembangkan teknologi. Sedangkan urgensi 
untuk pemanfaatan teknologi sudah mendesak digunakan dalam 
berbagai bidang.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat menunjang 
perkembangan kebudayaan. Teknologi yang dibutuhkan bukan hanya 
teknologi dalam perangkat genggam, namun lebih dari itu adalah 
artificial intelligence yang telah membuat dinamika perubahan global 
dan telah diadaptasi di negara berkembang hingga maju. AI dapat 
digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kedokteran, 
hukum, medis, dan untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat 
lebih lagi. Dapat kita lihat bahwa saat ini sudah adanya ojek atau taxi 
online, pengaduan dan pelaporan kasus bahkan mengurus dokumen 
melalui aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian pakar, pabrik, 
bahkan di bidang seni sekalipun sudah ada teknologi yang membuat 
manusia semakin dimudahkan. Pembangunan manusia saat ini tidak 
dapat terlepas dari adanya teknologi. Melihat urgensi dari teknologi 
di era ini, dibutuhkan payung hukum yang kuat agar teknologi dan 
hukum dapat berjalan selaras dan bersinergi menciptakan kesejahteraan 
masyarakat dan sesuai dengan cita-cita tujuan yang tertera dalam 
pembukaan dan pancasila. 
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Pencantuman pancasila dalam batang tubuh guna adanya 
penegasan ideologi bangsa dan membuat masyarakat lebih terbuka 
dan mengetahui landasan dan falsafah bangsa. Kehidupan berbangsa 
dan bernegara dalam masyarakat Indonesia dewasa ini seringkali 
didapati ketidaksepahaman mengenai ideologi Pancasila yang sering 
menimbulkan penafsiran yang tidak terarah dan berakibat adanya 
usulan perubahan maupun pencabutan ideologi bangsa. Hal lain yang 
menjadi dasar adanya perubahan karena sering terjadi perpecahan 
dalam masyarakat karena tidak adanya wawasan dan praktek nyata 
akan pancasila. Dengan adanya perubahan ini tentunya diharapkan 
adanya pendekatan yang berbeda dalam masyarakat dalam berbagai 
aspek kehidupan sesuai dengan kelima nilai yang ada di dalamnya. 
Penguatan pancasila dapat melahirkan perspektif filsafat bukan hanya 
dalam konteks historis maupun wawasan akademis, namun sebagai 
sebuah pedoman atau sikap hidup dan nilai yang mendalam dalam 
kehidupan masyarakat. Selain ide penegasan kembali Pancasila 
sebagai ideologi bangsa, penguatan DPD juga merupakan hal yang 
menjadi salah satu urgensi amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945. 
Sekarang ini DPD dipandang sebelah mata dikarenakan fungsinya 
yang berada dibawah DPR. padahal seharusnya DPD menjadi salah 
satu tolak acuan daerah dalam menyampaikan aspirasinya sehingga 
seharusnya kedudukan DPR dan DPD seimbang dalam legislatif. 
Tujuan awal dibentuknya DPD dipelopori oleh konflik antar daerah 
yang sering terjadi. Sehingga pada awal mula DPD terbentuk, 
seharusnya yang menjadi wakil dari DPD itu merupakan putra daerah 
yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah bukan 
merupakan ajang untuk meningkatkan kesejahteraan pada birokratnya 
semata, namun untuk menjalankan otonomi daerah diperlukan para 
birokrat handal yang mampu mengenali kebutuhan publik dan mampu 
mengelola sumber daya yang ada secara tepat.270

Jika melihat dari aspirasi daerah, tidak adil jika hanya melihat 
dari sisi lembaga legislatifnya. Peran dalam lembaga eksekutif dalam 
membangun suatu negara sangatlah diperlukan. Pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting. Kedua 
lembaga pemerintahan tersebut sudah seharusnya bekerja bersama 

270  https://news.detik.com/kolom/d-4405000/dua-dekade-otonomi-daerah, diakses 
pada 21 Agustus 2020
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dan membagi tugasnya dengan jelas sehingga tidak timbul kekacauan 
dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. 

Selain penguatan DPD dan otonomi daerah, percepatan 
pembuatan produk hukum yaitu perpu juga merupakan salah satu 
urgensi dari amandemen ini. Dengan adanya percepatan pembuatan 
produk hukum berupa perppu, tentu dampak dari produk hukum 
tersebut pastinya akan lebih cepat dirasakan bagi masyarakat yang 
terdampak. Kekosongan hukum yang terjadi akibat peristiwa 
hukum yang terjadi tentunya harus dengan cepat ditangani, terlebih 
peristiwa yang timbul akibat kegentingan yang memaksa. Peraturan 
pengganti undang-undang memang diperuntukan untuk mengatasi hal 
tersebut, sehingga apabila perubahan akan birokrasi atau sistem  yang 
sebelumnya, dimana perpu tersebut akan efektif berlaku, dan pada 
persidangan selanjutnya baru dibahas dengan DPR selaku perwakilan 
legislatif, disempurnakan menjadi dibahas dalam tempo hitungan hari, 
dimana tentu akan tercipta sebuah kepastian dimana produk hukum 
tersebut akan segera dibahas dan dilegalkan bersama-sama baik oleh 
presiden sebagai lembaga eksekutif pembuat perppu, dan DPR selaku 
lembaga legislatif. Hal tersebut tentunya bertujuan agar perpu tersebut 
memiliki suatu kepastian hukum, dimana tidak akan dicabut / ditolak 
secara tiba-tiba ketika perpu tersebut sudah memiliki kekuatan hukum/
mengikat dan sudah berdampak bagi masyarakat, karena perlu diketahui 
bahwa sampai sekarang belum ada pengaturan mengenai pencabutan 
perpu yang sudah berdampak kepada masyarakat. Pentingnya akan 
kepastian waktu pembahasan, dan juga kepastian akan dampak dari 
produk hukum yang dikeluarkan tersebut. Perlunya percepatan akan 
pembuatan produk hukum tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat 
akibat dari perkembangan dan peristiwa yang terus menerus terjadi, 
seperti yang terjadi baru-baru ini yaitu bencana non-alam pandemi 
Covid-19, dimana akibat dari fenomena tersebut pemerintah berusaha 
menanggulangi dampak dari sektor ekonomi dengan mengeluarkan 
Perppu 1 Tahun 2020. Tentu apabila terdapat percepatan dalam 
proses pembuatan produk legislatif saat dibutuhkan dalam keadaan 
genting tersebut, dimana nantinya DPR (perwakilan legislatif) akan 
berkolaborasi dengan lembaga eksekutif dalam mengesahkan suatu 
produk hukum tersebut, maka secara tidak langsung kebijakan tersebut 
akan lebih cepat, efektif, dan efisien berlaku kepada masyarakat, yang 
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pastinya dapat mencegah adanya kerugian akibat kekosongan hukum 
tersebut.

C. Landasan Yuridis

Amandemen ke-5 ini pastinya dibutuhkan guna meluruskan 
banyaknya permasalahan serta kekosongan hukum yang ada di 
Indonesia, baik dari segi tatanan pemerintahan, model kenegaraan, 
birokrasi, serta prioritas negara yaitu masyarakat yang terkadang sering 
diabaikan, sehingga dari amandemen ke - 5 ini diharapkan terjadinya 
pembaharuan yang segar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tentu 
dari amandemen ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan 
terutama dalam peraturan mengenai perekonomian baik negara maupun 
swasta yang akan berdampak langsung pada pekerja yang jumlahnya 
masif di Indonesia, sehingga akibat dari hal tersebut diharapkan 
terjadinya perubahan berskala besar dalam sistem ketenagakerjaan di 
Indonesia. Tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 atau amandemen 
adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, 
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara 
demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan 
reformasi pada waktu itu, yang dilatarbelakangi oleh praktik 
penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. 
Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga 
mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi.  Selain itu 
adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan 
UUD NRI Tahun 1945 bukannya tanpa masalah. Karena ada sejumlah 
kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti 
inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan 
yang menjadi tidak jelas. Oleh karena itu tentunya dibutuhkan suatu 
perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan baik aspek 
sosiologi, yuridis, serta aspek lainnya yang berkaitan untuk bisa 
melakukan pembaharuan terhadap suatu produk hukum yang krusial 
yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia 
sehingga tentunya produk hukum tersebut dapat menjadi relevan 
dengan kebutuhan masyarakat di zaman yang sangat cepat berkembang 
ini dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang 
terus menerus meningkat menuntut taraf hidup yang lebih baik lagi 
dari sebelumnya. Penegasan Pancasila dalam batang tubuh Undang-



189

Undang Dasar NRI Tahun 1945 seyogyanya untuk mempertegas 
kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini 
dikarenakan untuk menjaga dan ikut serta dalam usaha bela negara, 
yang dimana dalam konteks ini, bela negara bukan hanya mencakup 
bela negara yang bersifat “militeristik” namun juga “non-militeristik” 
seperti penyebaran ideologi-ideologi lain (komunis, fundamentalisme 
agama, dan lain sebagainya). 

Melihat kondisi nyata masyarakat saat ini, Pancasila yang 
terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 khususnya 
alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan tujuan bangsa 
berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum 
terealisasikan secara jelas, terlebih dalam nilai perekonomian yang 
diinginkan oleh pancasila itu sendiri yaitu keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul dalam 
masyarakat karena tidak kuatnya paham akan pancasila bagi setiap 
individunya dalam hidup berbangsa dan bernegara, seperti permasalah 
ideologi fundamentalisme agama yang ingin menjadikan negara 
indonesia negara agama tertentu saja, permasalah toleransi yang 
tak kunjung menemukan titik tengah yang pada akhirnya membuat 
kerusuhan dan perpecahan antar suku dan daerah, dan banyak masalah 
lainnya. Oleh karena itu kami berpikir dan merasa perlu bahwa adanya 
penegasan kembali mengenai pancasila dalam batang tubuh UUD NRI 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pancasila adalah ideologi bangsa.
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BAB V 
ANALISIS (SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, 

DAN MATERI MUATAN)

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

Sasaran perubahan ke-5 (lima) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: 

1. Penegasan pengaplikasian Ideologi Pancasila dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara. Berdasar pada pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 yang tidak secara langsung membahas pancasila, 
penegasan pengaplikasian dilakukan dikarenakan pedoman hidup 
dalam masyarakat belum secara maksimal terealisasi. Lemahnya 
kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hal ini berpengaruh 
terhadap tujuan dan cita-cita negara. Dalam perubahan kelima 
UUD NRI Tahun 1945, ideologi pancasila sebagai dasar kehidupan 
berbangsa dan bernegara dipertegas dalam butir-butir nilai yang 
dijadikan landasan sebagai tonggak perubahan dan pembuatan 
amandemen demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara.

2. Penegasan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 
Penegasan dilakukan dikarenakan saat ini di Indonesia lemahnya 
tingkat kesadaran dan toleransi dalam menjunjung tinggi hak 
kemanusiaan orang lain. Mengacu pada Bab X Pasal 27 dan 
terkhususnya pada Bab XA Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang 
secara langsung membahas tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan 
kelima UUD NRI Tahun 1945 dalam penegasan pelaksanaan Hak 
Asasi Manusia menyasar pada kehidupan rakyat Indonesia yang 
sejahtera didukung oleh negara secara penuh demi kehidupan 
bangsa yang layak.

3. Penegasan Pelaksanaan Sistem Negara Kesejahteraan Berdasarkan 
Pembangunan. Penegasan dilakukan dengan menerapkan konsep 
pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini seirama 
dengan apa yang sudah tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945. Pada perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945, 
negara atau pemerintah memiliki peran sebagai agen utama dari 
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pembangunan nasional. Ide dasar negara kesejahteraan berasal 
dari adanya usaha atau upaya negara untuk mengelola semua 
sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara 
yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

4. Percepatan Produk Legislatif Berupa Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang. Percepatan dilakukan dengan 
menambahkan penyempurnaan dalam Pasal 22 Ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan waktu. Penambahan 
tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian akan pembahasan 
suatu produk hukum berupa PERPU sehingga dampaknya bisa 
lebih cepat terasa, efektif, dan efisien. Sesuai dengan esensi dari 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu dibutuhkan 
dalam keadaan yang ihwal dan memaksa (mendesak) sehingga 
dengan adanya penambahan tersebut, dapat memberikan dampak 
yang nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kolaborasi antar 
lembaga legislatif dan eksekutif dalam membuat suatu produk 
hukum.

5. Penegasan Sistem Otonomi Daerah. Penegasan sistem otonomi 
daerah di Indonesia bisa dilakukan dengan mengkaji ulang hal-
hal mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Pengkajian ulang itu ditinjau dari 
kajian empiris dan data dari masyarakat secara umum mengenai 
penerapan otonomi daerah pasca amandemen keempat UUD NRI 
Tahun 1945. Pengkajian dan perubahan dari segi praktik harus 
berjalan seiringan dengan beberapa perubahan dalam undang-
undang negara republik Indonesia no 32 tahun 2004 dan no 23 
tahun 2014.

6. Peningkatan bikameral efektif dalam lembaga legislatif. 
Peningkatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat 
terealisasi jika ada ketentuan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. 
Selain itu, penambahan kata dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 
NRI Tahun 1945 merupakan sesuatu yang wajib demi menjamin 
fungsi dari DPD. penambahan kata ini dimaksudkan supaya tidak 
terjadi absolute power di dalam lembaga legislatif. Sehingga peran 
DPD dalam kekuasaan legislatif menjadi merata. Penyaluran 
aspirasi daerah ke legislatif menjadi lebih pasti dan pembangunan 
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secara langsung akan menjadi merata sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing daerah. Dengan ditambahnya frasa diharapkan 
peran DPD dalam sistem bikameral Indonesia menjadi efektif. 

7. Pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan 
teknologi. Pembangunan dan pemberdayaan diperlukan agar dapat 
tercapainya pembuatan dan penggunaan teknologi secara maksimal 
di era yang semakin maju ini. Berkaca pada kondisi masyarakat dan 
perkembangan dunia, Indonesia dalam hal penggunaan teknologi 
masih tertinggal. Banyak teknologi yang tersedia namun sumber 
daya manusia tidak dapat mengelolanya. Dalam perubahan kelima 
UUD NRI Tahun 1945, pembangunan sumber daya manusia 
menjadi prioritas utama dalam penggunaan teknologi.  Diperlukan 
adanya sinergitas antara manusia sebagai pencipta dan pengguna 
dengan teknologi sebagai alat. Hal ini beriringan dengan tujuan 
negara dan menyasar pada kesejahteraan masyarakat yang maju 
dan berkembang.

B. Arah dan Jangkauan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Arah dan jangkauan perubahan ke-5 (lima) UUD NRI Tahun 1945 
yaitu: 

1. Melakukan penegasan kembali pengaplikasian ideologi pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih spesifik 
lagi dalam menjadikan pancasila sebagai butir-butir nilai yang 
melandaskan perubahan dan pembuatan amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 serta regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 
Penegasan dilakukan sebagai landasan arah pembangunan untuk 
mencapai tujuan dan cita-cita negara. Pedoman dalam mewujudkan 
masyarakat dan negara yang sejahtera tanpa mengesampingkan 
identitas bangsa.

2. Melakukan penegasan kembali pelaksanaan Hak Asasi Manusia 
di Indonesia. Lebih spesifik lagi dalam menegakan dan menjamin 
hak-hak yang layak dan seharusnya diterima oleh warga negara 
atau rakyat Indonesia. Penegasan pelaksanaan HAM ini dilakukan 
sebagai arah dari pembangunan demi mencapai kesejahteraan 
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bagi seluruh rakyat Indonesia, namun tetap tidak mengabaikan 
hukum yang berlaku serta untuk menjangkau pada lingkup jangka 
panjang pembangunan negara yang bertujuan dalam mewujudkan 
negara kesejahteraan, tanpa mengesampingkan identitas bangsa. 
Pengaturan penegasan ini dimungkinkan dapat menjadi titik balik 
bagi penegakan HAM di Indonesia.

3. Melakukan penegasan kembali sistem negara kesejahteraan 
berdasarkan pembangunan. Upaya dan tujuan yang ingin 
dicapai ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang 
kemudian diwujudkan oleh sebuah negara. Lebih spesifik lagi 
dalam pembangunan yang dikoordinasikan oleh pusat dengan 
daerah secara komprehensif dan berkesinambungan. Penegasan 
sistem negara kesejahteraan berdasarkan pembangunan ini 
dilakukan sebagai arah dari meningkatkan ekonomi nasional dan 
perkembangan daerah lebih terarah untuk menjangkau lingkup 
jangka panjang pembangunan negara yang bertujuan dalam 
mewujudkan negara kesejahteraan, tanpa mengesampingkan 
identitas bangsa.

4. Percepatan Produk Legislatif Berupa Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang. Percepatan produk hukum berupa 
PERPU bertujuan agar esensi dari PERPU yaitu terbit dalam 
keadaan yang genting dan memaksa sehingga dibutuhkan suatu 
produk hukum untuk mengatur keadaan tersebut. Percepatan 
produk hukum berupa PERPU sebagai arah untuk mencapai 
keadilan serta kepastian hukum, terutama dalam mengatasi suatu 
kejadian yang tidak dapat terduga dan dapat mengancam negara 
baik secara internal maupun eksternal, sehingga dengan adanya 
percepatan tersebut, dapat menjangkau lebih luas lagi masyarakat 
yang terdampak dengan adanya kejadian tak terduga, yang genting 
dan memaksa.

5. Penegasan Sistem Otonomi Daerah. Dengan dipertegasnya sistem 
otonomi daerah maka diharapkan pembangunan yang signifikan 
tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja atau di kota-kota 
besar, melainkan pembangunan yang merata. Selain itu penegasan 
mengenai otonomi daerah juga harus didukung dengan pembagian 
tugas yang jelas antara pemerintah pusat maupun daerah. Oleh 
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karena itu, penegasan otonomi daerah ini dapat mengurangi 
tumpang tindih peraturan yang masih banyak terdapat dalam sistem 
hukum negara Indonesia sehingga hal tersebut dapat menghambat 
pertumbuhan pembangunan Indonesia dari segala macam aspek. 

6. Peningkatan bikameral efektif dalam lembaga legislatif. 
Perwujudan dari sistem bikameral yang efektif dapat meningkatkan 
fungsi legislasi. Bikameral efektif dapat menjamin tidak adanya 
absolute power dalam parlemen atau sistem legislatif di Indonesia. 
Bikameral efektif ini juga merupakan suatu perwujudan dari 
kedaulatan rakyat. Dengan aspirasi dari daerah yang tersalurkan 
dengan baik ke pemerintah pusat, maka secara otomatis suara 
rakyat diperhatikan. Sistem legislatif tidak hanya menjadi tempat 
untuk berpolitik saja tapi juga menjadi tempat untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat.

7. Pembangunan sumber daya manusia dalam pemberdayaan 
teknologi. Perwujudan dari pembangunan manusia akan ilmu 
pengetahuan yang menyangkut teknologi dapat meningkatkan 
pemberdayaan teknologi. Teknologi sebagai alat dapat digunakan 
secara maksimal oleh manusia sebagai pencipta dan pengguna untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, mengeksplorasi kekayaan bangsa 
dan memajukan negara. Pembangunan sumber daya manusia ini 
merupakan pion penting dalam mencapai kesejahteraan. Salah 
satu bentuk pengejawantahan dari pengaplikasian pancasila 
sebagai resolusi untuk beradaptasi dan mengatasi perkembangan 
zaman yang cepat. Tercapainya negara kesejahteraan dan dapat 
menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dan bersaing dalam 
kancah global.
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C. Ruang Lingkup Materi Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ruang lingkup materi perubahan ke-5 UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

a. Ketentuan Yang Disempurnakan

i. Penegasan Percepatan Produk Hukum Berupa 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Indonesia menganut sistem trias politica 
milik montesquieu beserta asas check and balances 
dalam pemerintahannya. Trias politica sendiri 
berarti pemisahan serta pembagian kekuasaan antara 
legislatif (membuat peraturan), eksekutif (menjalankan 
peraturan), dan juga yudikatif (penyeimbang antara 2 
lembaga tersebut). Jika menganut sistem trias politica 
murni milik montesquieu, maka seharusnya setiap 
lembaga tersebut tidak bisa saling ikut campur dalam 
menjalankan kekuasaannya masing-masing, akan 
tetapi karena Indonesia juga menganut asas check 
and balances, maka dari itu satu lembaga dengan 
yang lainnya bisa saling mengawasi satu sama lain, 
bahkan terkadang mengintervensi pengambilan suatu 
keputusan dari setiap lembaga tersebut. Oleh karena 
pemahaman trias politica yang dibarengi dengan asas 
check and balances tersebut, walaupun presiden sebagai 
eksekutif yang seharusnya tidak memiliki kewenangan 
legislatif apapun, akan tetapi dalam suatu kondisi 
presiden-pun juga mempunyai kewenangan legislatif, 
salah satu dari produk legislatif presiden adalah perppu. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) merupakan suatu bentuk produk peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden. 
Perppu bisa dikatakan merupakan suatu hak istimewa 
presiden untuk membuat suatu produk peraturan 
perundang-undangan, dengan cara melangkahi DPR, 
yang seharusnya merupakan lembaga legislatif, karena 
peraturan tersebut sangat dibutuhkan saat itu juga 
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untuk mengisi kekosongan hukum yang ada serta 
tidak memungkinkan untuk menunggu pembentukan 
peraturan dari DPR. Walaupun seharusnya legislasi/
pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya 
dilakukan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR, akan 
tetapi dalam beberapa kondisi tertentu (kegentingan 
yang memaksa), presiden sebagai lembaga eksekutif, 
kepala negara serta kepala pemerintahan berhak 
untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan 
yaitu perppu,karena presiden memiliki kekuasaan 
untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara 
bebas  dan sebaik baiknya dalam pemerintahan, yang 
juga tertuang juga  pasal 22 UUD NRI Tahun 1945,  
bahwa perppu adalah hak prerogatif presiden yang 
berarti merupakan pandangan subjektif presiden dalam 
menentukan suatu keadaan ihwal yang genting dan 
memaksa artinya 271. Pengaturan mengenai kegentingan 
yang ihwal dan memaksa bisa ditemukan di pasal 12 
UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam bahaya, darurat 
kesehatan/nasional, dan juga bencana nasional barulah 
perppu dapat terbit.272

Kondisi bahaya dan keadaan keadaan ihwal 
yang genting dan memaksa inilah yang terkadang 
menimbulkan permasalahan dikarenakan belum ada 
tafsiran yang jelas sejauh mana pengertian kegentingan 
tersebut bisa diartikan. Selama ini tak ada batasan yang 
jelas tentang ‘keadaan yang memaksa’. Akibatnya tidak 
ada tafsir tunggal penyebab lahirnya Perppu. Dalam 
konteks inilah lahir putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 
yang menetapkan tiga kategori kegentingan yang 
memaksa. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan 
mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara 
cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-
undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 
terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang 

271  Lihat Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945
272  Lihat Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945
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tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum 
tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 
undang-undang melalui prosedur biasa karena akan 
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan 
keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian 
untuk diselesaikan.273

Pengaturan mengenai keabsahan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dapat 
ditemukan dalam Pasal 22 UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 

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.

Melihat esensi dari penerbitan suatu perppu 
yaitu adalah keadaan yang genting dan memaksa 
sehingga dibutuhkan pengaturan secepatnya akan 
suatu peristiwa hukum sebagaimana situasi peristiwa 
tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu 
akan kurang tepat apabila pembahasan dari perppu 
dibahas dalam persidangan selanjutnya. Dibutuhkan 
urgensi dalam pembahasan perppu baik oleh lembaga 
pemerintahan eksekutif, dan juga legislatif yang dalam 
kondisi ini diwakilkan oleh DPR. Urgensi pembahasan 
tersebut timbul akibat dari kondisi kegentingan yang 

273  Norman Edwin, “Tafsir Kegentingan yang Memaksa Masih Bisa Berubah”, diakses dari 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c17fce43f8/tafsir-kegentingan-
yang-memaksa-masih-bisa-berubah/ pada tanggal 17 Juni 2020, Pukul 21:00
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ikhwal dan memaksa tersebut dimana berarti negara 
dalam keadaan tersebut sehingga pemerintah yakni 
yang diwakilkan oleh presiden mengeluarkan perppu 
untuk mengatasi keadaan tersebut. Lantas melihat 
kondisi tersebut, sudah seharusnya kedua lembaga 
pemerintahan yakni eksekutif dengan legislatif 
berkolaborasi untuk mempercepat pengesahan produk 
hukum tersebut yaitu Perppu. Tentu pada dasarnya, sifat 
Perppu pada saat diterbitkan dalam langsung dijalankan 
pada saat itu juga tanpa menunggu persetujuan oleh 
DPR dikarenakan sifatnya yang mendesak, akan tetapi 
tentu akan lebih bijak apabila ketika membuat sebuah 
produk hukum untuk mengatasi keadaan genting, 
maka ketika draft perppu sudah dibuat oleh lembaga 
eksekutif, lalu diserahkan kepada lembaga legislatif 
yakni DPR, dibahas pada saat itu juga, bukan pada 
persidangan berikutnya. 

Frasa Persidangan berikutnya terkesan 
menyalahi urgensi dari pembentukan perppu tersebut, 
dimana dibutuhkan kecepatan dalam menangani suatu 
peristiwa hukum yang belum memiliki pengaturan 
tersebut, mengingat kata frasa persidangan berikutnya 
pun tidak terlepas dari masa reses dan masa sidang 
DPR. Urgensi pembahasan perppu pun semakin 
realistis ketika dunia dilanda pandemi Covid-19, 
termasuk Indonesia. Salah satu bentuk perppu yang 
baru ini terbit adalah Peraturan Pengganti Perundang-
undangan Nomor 1 Tahun 2020 yaitu tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 
Disease. Hal tersebut muncul dikarenakan beberapa 
bulan belakangan ini dunia dan juga Indonesia sedang 
berusaha menangani serta menanggulangi penyebaran 
virus Covid-19 atau virus corona yang berasal dari 
Wuhan, China. Terbitnya perppu corona tersebut 
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena 
pandemi Covid-19 ini sudah ditentukan oleh Keputusan 
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Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 sebagai 
bencana nasional non alam. Tentu unsur tersebut sudah 
memenuhi pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, dimana 
bencana nasional merupakan satu dari beberapa unsur 
yang bisa membuat perppu dapat diterbitkan. Akibat 
dari pandemi ini, banyak permasalahan yang terjadi, 
khususnya dalam bidang ekonomi sehingga perppu ini 
pun bisa dikatakan berfokus pada pembentukan sebuah 
sistem penanganan yang cepat, dan bisa melewati 
semua birokrasi apabila dibutuhkan, karena pada saat 
ini dibutuhkan pemerintahan serta pengalokasian 
anggaran yang cepat dan tepat, yang tentunya akan 
sulit bisa dilakukan apabila perppu ini belum ada/ tidak 
diterbitkan. Setidaknya ada kurang lebih 405,1 Triliun 
yang dianggarkan untuk menanggulangi pandemi ini, 
terdiri dari insentif kesehatan, perlindungan sosial 
masyarakat, insentif perpajakan, dan juga untuk 
restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM. Mungkin 
apabila melihat secara sekilas maksud dari perppu ini 
adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak 
dengan adanya pandemi ini, namun apabila dilihat 
seksama, dampak dari pemberian bantuan tersebut, juga 
dibarengi dengan pemberian kekuasaan yang sangat 
besar serta krusial kepada lembaga perekonomian yang 
ada di Indonesia. Pemberian kewenangan sebesar itu 
kepada banyak lembaga negara tentu harus dibarengi 
dengan pembahasan oleh DPR selaku lembaga 
legislatif, sehingga kewenangan tersebut bisa terus 
diawasi oleh lembaga legislatif selaku perwakilan dari 
rakyat. Melihat dampak pandemi Covid-19 ini, tentu 
sudah saatnya pembahasan suatu perppu dilakukan 
secara secepatnya, tepat, dan efektif, dan tentunya salah 
satu caranya adalah dengan kolaborasi antar lembaga 
pemerintahan untuk mempercepat pembuatan produk 
perppu untuk mengatasi suatu peristiwa hukum yang 
genting, memaksa, dan membutuhkan pengaturan 
secepatnya.
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Percepatan tersebut dapat dilakukan dengan 
menambahkan ketentuan waktu dalam pembahasan 
suatu perppu dalam ayat (2) dari Pasal 22 UUD NRI 
Tahun 1945 tersebut. Ketentuan waktu tersebut 
tidak luput dari kebutuhan akan urgensi pembahasan 
serta pengesahan suatu perppu, dimana terkadang 
terbentur dengan waktu masa reses dari DPR sehingga 
harus menunggu tahun sidang selanjutnya, yang 
dikhawatirkan, dikarenakan sifat dari perppu tersebut 
langsung efektif ketika diterbitkan, sudah terlalu 
banyak menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat, 
dan akan sangat disayangkan apabila nantinya pada 
saat pembahasan perppu tersebut ditolak oleh DPR, 
sehingga dengan pertimbangan tersebut penambahan 
ketentuan waktu dalam pasal tersebut menjadi lebih 
konsideratif.

Rumusan Naskah Perubahan: 

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 dilakukan maksimal tiga pulun (30) 
hari sejak penerbitan peraturan pemerintah tersebut. 
*****)

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan 
pemerintah itu harus dicabut.

ii. Peningkatan bikameral efektif dalam lembaga 
legislatif

“Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”
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Sila keempat Pancasila merupakan landasan 
terbentuknya Lembaga legislatif di Indonesia. Sila 
keempat menjelaskan bahwa suara rakyat merupakan 
suatu ciri dalam negara demokrasi khususnya Indonesia. 
Makna dari sila keempat adalah bahwa kekuasaan 
tertinggi ada di tangan rakyat, oleh karena itu di 
Indonesia disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat.  Mengacu pada ketentuan Pasal 
22D UUD NRI Tahun 1945 dan Tata Tertib DPD RI 
bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai 
fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang 
dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Secara 
singkat dapat dikatakan DPD memiliki kewenangan 
untuk dapat mengajukan RUU tertentu, ikut dalam 
pembahasan RUU tertentu, dan dapat melakukan 
pengawasan Undang-undang tertentu Kewenangan 
inilah yang seharusnya menjadi dasar pembentukan 
norma umum dalam peraturan perundang-undangan. 
Kelemahan kewenangan DPD dalam UUD NRI Tahun 
1945 menjadi bukti nyata dari lemahnya fungsi legislasi 
dalam DPD. Hal tersebut karena DPD tidak mempunyai 
kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang 
sifatnya mengikat. DPD hanya diberi kewenangan 
untuk mengajukan kepada DPR mengenai RUU, ikut 
dalam pembahasan RUU tertentu dan tidak memiliki 
kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap 
RUU untuk menjadi sebuah undang-undang. Jadi, 
walaupun DPR dan Presiden dalam membentuk undang-
undang terkait dengan kewenangan DPD menggunakan 
posisi alamiah hukum (nalar filsafati hukum) tanpa 
diganggu oleh kepentingan politik manapun tetap saja 
akan menghasilkan kewenangan DPD yang lemah. 
Posisi alamiah hukum tersebut tarik menarik antara nalar 
filsafati dan kebutuhan praktis partai politik, maka hal 
tersebut tentu akan menjadi faktor utama terhambatnya 
kewenangan DPD dalam kehidupan berbangsa dan 
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bernegara.274

Kedudukan DPD menjadi salah satu faktor 
penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena 
dengan diakuinya DPD sebagai Lembaga legislasi maka 
secara otomatis sistem bikameral di Indonesia menjadi 
lebih efektif. Setelah reformasi lembaga-lembaga negara 
dikehendaki tidak memiliki kekuasaan yang absolut untuk 
menghindari adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme 
begitu juga terhadap diri parlemen. Parlemen di Indonesia 
kemudian diubah menjadi sistem dua kamar (bikameral), 
tetapi cenderung memilih kepada yang soft bicameral. 
Oleh pembuat UUD NRI Tahun 1945 kewenangan DPD RI 
dalam legislasi misalnya hanya terbatas pada pengusulan, 
dan pembahasan saja, dan hanya pada rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPD 
RI tidak memiliki kewenangan lain yang berupa ikut 
memutus rancangan undang-undang. Hal tersebut yang 
membuat kesan bahwa hadirnya DPD RI hanyalah sebagai 
pemanis untuk dianutnya prinsip check and balances dalam 
parlemen, yang pada nyatanya kekuasaan DPR RI lebih 
besar dari DPD RI.

Dari sudut pandang yang berbeda, Irman Putra 
Sidin275 berpendapat bahwa: “Nampaknya, antara Presiden, 
DPR dan DPD sesungguhnya adalah bagian dari warisan 
subjek/unsur terbentuknya negara itu yang merupakan 
bagian dari sejarah itu sendiri. Presiden itu sesungguhnya 
adalah ahli waris dari unsur pemerintahan yang berdaulat 
itu dalam terbentuknya suatu negara. Presiden memegang 
kekuasaan pemerintahan. DPR sendiri lahir dari unsur 
hak hak rakyat itu sendiri untuk mengatur dirinya sendiri 
guna melahirkan demos dan kratein. Dimana DPD itu asal 
muasalnya? Asal muasal DPD itu berasal dari subjek/

274  Adventus Toding, DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan 
Versus Penguatan DPD in the structure of The Parliament of Indonesia: the discourse 
of destruction versus Reinforcement, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 2, Juni 
2017, Hlm.308.

275  ibid
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unsur wilayah yang kemudian klaim sejarahnya mengalami 
fragmentasi dengan organisasi [sic] organisasi mandiri 
bahkan otonom guna mengatur dan mengurus dirinya 
sendiri. Hal inilah kemudian menjadikan wilayah berubah 
menjadi cluster disebut daerah sebagai “fiksi yang hidup”, 
yang kemudian melahirkan entitas perwakilan yang punya 
aspirasi yang harus didengar, dan diakomodasi.”

Hal tersebut semakin menguatkan pentingnya DPD 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. sehingga martabat 
DPD sebagai lembaga negara harus dinaikkan melalui 
kewenangan yang setara dengan lembaga negara lainnya 
(Presiden dan DPR). Setara bukan berarti harus sama, 
melainkan sesuai fungsinya masing-masing bukan sebagai 
auxiliary dari lembaga lain.

Perwujudan dari penyetaraan fungsi legislasi DPD 
dilakukan dengan menambahkan beberapa frasa dalam 
Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945.

Rumusan Naskah Asli:

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang 
kekuasaan membentuk undangundang. *)

(2) Setiap rancangan undangundang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. *) 

Rumusan Naskah Perubahan:

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah memegang kekuasaan 
membentuk undang undang. *****) 

(2) Setiap rancangan undang undang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
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Daerah dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. *****)

Penambahan frasa “Dewan Perwakilan Daerah” 
ditujukan agar kedudukan DPR dan DPD menjadi 
setara. Hal tersebut dikarenakan DPD bukan merupakan 
subordinasi dari DPR. Sehingga perwujudan sistem 
bikameral efektif dapat terwujud. Bikameral efektif 
ditunjukkan dengan adanya strong bicameralism. Denny 
Indrayana276 berpandangan bahwa: weak bicameralism 
sebaiknya dihindari karena akan menghilangkan tujuan 
dibentuknya bikameral itu sendiri, yaitu sifat saling 
kontrol antar kamar. Bagaimanapun, dominasi salah satu 
kamar menyebabkan weak bicameralism hanya menjadi 
bentuk lain dari sistem parlemen unikameral Sementara 
itu, di sisi lain, perfect bicameralism bukan pula menjadi 
pilihan ideal karena wewenang yang terlalu imbang di 
antara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, yang seakan-
akan bertujuan melancarkan fungsi control antar kamar 
parlemen, berpotensi menyebabkan kebuntuan tugas-tugas 
parlemen. Karena itu, pilihannya adalah sistem strong 
bicameralism. Penguatan DPD ini harus diwujudkan 
dengan penambahan peran DPD dalam sistem legislasi 
di Indonesia. DPD sudah seharusnya ikut menyetujui 
rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh 
Lembaga legislatif.

Oleh karena itu struktur parlemen Indonesia sudah 
seharusnya menggunakan sifat strong bicameralism salah 
satu caranya adalah dengan melakukan amandemen UUD 
NRI Tahun 1945. Soft bicameralism pada substansinya 
telah kita praktikkan melalui parlemen saat ini. Gambaran 
kewenangan yang dimiliki DPD memperlihatkan bahwa 
DPD merupakan lembaga yang mempunyai legitimasi 
yang berkualitas namun “miskin” kewenangan. Tak heran 
jika berbagai kalangan mengatakan bahwa DPD seolah-
olah merupakan auxiliary terhadap DPR. Bangunan Strong 

276  Ibid 311
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Bicameralism diharapkan mampu menjadi penopang 
utama dalam mewujudkan cita negara terkait dengan 
otonomi daerah.277

Pengembangan konsep pembentukan undang-
undang secara utuh melalui tripartit (antara DPR, DPD, 
dan Presiden) diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
undang-undang di Indonesia. Jadi kewenangan DPD tidak 
lagi hanya sampai kepada pembahasan semata, melainkan 
DPD dimampukan untuk mengeluarkan keputusan yang 
sifatnya mengikat. Keputusan meningkatkan kualitas DPD 
akan berimplikasi juga terhadap 2 (dua) pilihan:

1. DPD diberi kewenangan dalam pembentukan 
undang-undang tertentu;

2. DPD diberi kewenangan dalam pembentukan 
undang-undang (seluruh undang-undang).278

Inti dari penguatan lembaga legislatif adalah 
kewenangan legislasi. Dengan kata lain untuk meningkatkan 
kualitas DPD, maka kewenangan DPD dalam hal legislasi 
perlu diperkuat, yakni dengan memberikan kewenangan 
kepada DPD untuk ikut dalam proses persetujuan bersama. 
Praktik ketatanegaraan selama ini, keikutsertaan DPD 
hanya sampai kepada pembahasan RUU yang berkaitan 
dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan dan agama.279 Karena jika dikaji 
seluruh ketentuan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, 
kewenangan persetujuan RUU menjadi undang undang 
hanya diberikan kepada Presiden dan DPR.

277  Ibid 
278  Ibid 312
279  Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
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Gagasan pengujian terhadap fungsi legislasi DPD 
dan Koalisi Masyarakat mencakup 5 hal. Pertama, agar 
DPD terlibat secara setara dalam penyusunan program 
legislasi nasional. Kedua, rancangan undang-undang yang 
dihasilkan diperlakukan sama dengan RUU dari presiden 
dan DPR. Ketiga, terlibat dalam pembahasan RUU 
tertentu dari awal hingga akhir. Keempat, pembahasan 
RUU tertentu bersifat 3 pihak (tripartit), yaitu DPR, DPD, 
dan presiden. Kelima, sebagai bagian tak terpisahkan 
dari proses pembahasan RUU tertentu, DPD terlibat pula 
dalam proses persetujuan sebuah RUU yang dibahas 
secara tripartit. Sehingga penguatan DPD ini diperlukan 
agar tercipta strong bicameralism seperti yang diharapkan 
oleh cita-cita bangsa yaitu untuk memajukan kesejahteraan 
umum dan keadilan sosial.

Jika melihat putusan MK No. 92/PUU-X/2012280 
kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk 
mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU 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 sesuai dengan 
pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa 
dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, 
sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, DPD 
mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR 
dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

280  Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, h. 244-245.
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lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Sehingga Pasal 22D tidak 
perlu ada perubahan mendasar dikarenakan kata “dapat” 
sudah dijelaskan oleh MK bahwa hal tersebut merupakan 
suatu hak/kewenangan yang dimiliki oleh DPD untuk 
mengajukan RUU kepada DPR.

iii. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Negara Indonesia berpegang teguh konsep negara 
kesejahteraan yang di gagas oleh Founding father bangsa 
Indonesia. Mengacu kepada tujuan negara Indonesia, 
tercantum pada alinea ke IV pembukaan Undang-Undang 
Dasar NRI Tahun 1945 yaitu:

”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 
bangsa 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”.

Menggaris bawahi salah tujuan Indonesia yaitu 
“memajukan kesejahteraan umum”, menjadi pokok dasar 
pemikiran bahasan dalam amandemen ke-5 UUD NRI 
Tahun 1945 ini. Oleh karena kesejahteraan umum sangat 
erat kaitannya dengan bidang ekonomi maka Pemerintah 
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Negara Indonesia bertanggung jawab pada program-
program yang direncanakan dan dilaksanakan dalam 
bidang ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat yang tidak lain untuk mencapai kesejahteraan 
umum (Gunadi: 1990).

Pemerintah dalam pelaksanaannya harus 
memahami bahwasannya kesejahteraan umum tidak 
hanya didapatkan dari jasmani dan ekonomi, namun 
kesejahteraan lahir dan batin. Keamanan, gotong royong 
dan saling menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki 
setiap lapisan masyarakat sehingga makmur dan adil 
sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam preambule 
UUD NRI Tahun 1945. Sesuai dengan cita-cita luhur 
pendiri Bangsa Indonesia bahwasannya perekonomian 
nasional Indonesia didasarkan oleh asas kekeluargaan 
serta menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Yang 
diinginkan dan diamanahkan oleh Pendiri bangsa 
merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan 
aspirasi dan keinginan dan kesejahteraan rakyat.

Sistem ekonomi di suatu negara adalah salah 
satu hal yang sangat berpengaruh atau vital. Bahwa 
pada bahwasannya kekuatan ekonomi suatu negara tidak 
lepas dari peran besar pengaruh sistem ekonomi yang 
dianut dan diterapkan oleh negara tersebut. Berkaca diri 
Indonesia, saat ini menggunakan sistem ekonomi dengan 
asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan apa yang 
tertulis dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 
yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan”. Artinya dalam seluruh 
dunia usaha yang terjadi harus adanya pengamalan asas 
kekeluargaan oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. 
Menurut Bung Hatta, asas kekeluargaan adalah koperasi. 
Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa 
untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang 
tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah 
hendaknya corak koperasi Indonesia,” (Hatta, 1977). Maka 
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berdasarkan penjelasan beliau asas kekeluargaan memang 
identic dengan koperasi. Dengan pengungkapan jati diri 
koperasi sebagai asas perekonomian nasional, maka pihak 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak Swasta 
pun memiliki kewajiban dalam mengamalkan asas yang 
ada demikian. Dengan adanya 2 prinsip koperasi yaitu 
sukarela dan terbuka, maka setiap orang yang memiliki 
kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi 
koperasi itu sendiri. Selain itu asas ini didukung dengan 
prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis, 
artinya setiap anggota memiliki hak dan kedudukan yang 
sama dalam berpartisipasi dalam memajukan koperasi.

Dengan sudah baiknya sistem yang ada, akan 
tetap kurang jika dalam amandemen ke-5 ini konsep yang 
digagas adalah mengedepankan kesejahteraan umum 
melalui pembangunan yang ada. Oleh karena itu perlunya 
hal baru yang sebenarnya sudah termasuk dalam sistem 
yang telah diterapkan yang ada, yaitu ekonomi kerakyatan. 
Secara garis besar apa yang ada pada sistem ekonomi 
Indonesia saat ini sama dengan ekonomi kerakyatan. 
Karena mengedepankan perwujudan kedaulatan rakyat 
dalam bidang ekonomi.

Secara singkat ekonomi kerakyatan adalah suatu 
sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. 
Ekonomi rakyat sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi 
atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang 
mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya, 
menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. 
Ekonomi rakyat biasanya identik dengan keberadaan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Pada dasarnya ekonomi kerakyatan juga dalam 
upaya bentuk penerapan apa yang telah ditetapkan 
sebelumnya juga dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
1. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap warga 

negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan 
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yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya setiap anggota 
masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi 
nasional.

2. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, “Fakir miskin dan 
anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. 
Dalam hal ini setiap anggota masyarakat yang ada, 
dalam artian semua yang kaya maupun fakir miskin 
dan anak terlantar serta golongan lainnya, semua 
orang, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil 
produksi nasional.

3. Setiap warga negara juga berhak berpartisipasi dalam 
mengendalikan dan menjalankan roda perekonomian 
nasional.

Prinsip dasar ekonomi kerakyatan mengharuskan 
masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan ekonomi 
negara. Namun, pemerintah juga memiliki peran besar 
untuk menciptakan iklim dan pertumbuhan dalam dunia 
usaha. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan, antara lain:
1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan 

dengan adanya persaingan usaha yang sehat.
2. Memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, 

nilai keadilan, kepentingan sosial dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama bagi 

semua masyarakat yang bekerja dan berwirausaha.
5. Menjamin perlindungan yang adil terhadap hak 

konsumen maupun pekerja dan pengusaha / instansi.

Dalam penerapan yang ada dalam amandemen 
ke-5 UUD NRI Tahun 1945, dalam mengembangkan 
kesejahteraan umum yang ada maka perlu adanya upaya 
pembangunan yang terarah dalam hal ini. cara yang 
memungkinkan dalam menerapkan hal ini yaitu dengan 
adanya Flexicurity dan pasar bebas berdasarkan konsep 
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negara kesejahteraan pembangunan. Hal ini dilakukan 
dalam upaya mendukung pembangunan dalam segi 
ekonomi yang otomatis berpengaruh terhadap tujuan 
dalam memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu 
dalam penyempurnaan dalam UUD NRI Tahun 1945, 
dilakukanlah perubahan atau amandemen pada Pasal 
33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan 
penambahan frasa “kerakyatan”, dengan tujuan 
menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia merupakan 
sistem ekonomi yang kuat dalam membentuk kekuatan 
ekonomi negara dan menjamin kesejahteraan bangsa.

Naskah asli sebelum perubahan:

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat 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, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pasal ini diatur dalam undang- undang.****)

Naskah setelah perubahan:
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Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan melalui sistem 
kerakyatan. *****)

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat 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, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pasal ini diatur dalam undang-undang.****) 

b. Konsep Yang Perlu Ditegaskan

i. Pancasila 

Penggunaan pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara didasari oleh pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 yang tidak secara langsung 
menyebutkan nilai-nilai dari ideologi pancasila. Hal 
ini merupakan dasar dan pondasi dalam tata peraturan 
dan roda jalannya pemerintahan. Pemahaman pancasila 
tidak terbatas hanya sebagai ideologi bangsa, namun 
juga sebagai filsafat, etika berbangsa, dan nilai. 

Pancasila sebagai etika berbangsa merupakan 
pijakan dan pegangan masyarakat dalam tatanan sosial 
ditengah kemajuan global yang ada. Hal ini mengandung 
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makna bahwa seluruh kegiatan, perilaku, kehidupan 
masyarakat harus bercermin dari nilai-nilai yang ada 
di dalam pancasila. Dari perspektif individu, pancasila 
menjadi nilai atau patokan dasar dalam membangun 
relasi antar masyarakat dalam berperilaku. Dari 
perspektif sosial atau cakupan yang lebih besar, pancasila 
merupakan nilai-nilai dasar yang dijadikan tonggak 
dalam pengelolaan negara dalam bidang ekonomi, 
sosial budaya, politik, dan juga ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Pada kenyataannya hal-hal tersebut belum 
dilaksanakan secara maksimal. Pemerintah Tidak selalu 
berprinsip pada pengertian pancasila. Terjadi kesenjangan 
antar relasi masyarakat, adanya ketidakakuran antar 
golongan, dan banyak hal lainnya. Hal ini dikarenakan 
tidak diterapkannya nilai-nilai kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang tertera di pancasila dalam kehidupan 
masyarakat. Adanya ketidak adilan, ketidak sejahteraan, 
kemiskinan, dan banyak hal lainnya menunjukan bahwa 
pancasila sebagai ideologi harus dipertegas.

Penegasan konsep penerapan pancasila digagas 
agar pembangunan, sistem pemerintahan, hingga 
amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 memiliki 
pijakan yang kuat. Pancasila harus menjamin bahwa 
seluruh pihak pemerintahan menjalankan pemerintahan 
berdasar pancasila agar masyarakat mencapai hidup 
sejahtera. Pancasila juga harus menjamin bahwa seluruh 
masyarakat dapat merasakan keadilan, kesejahteraan, 
dan hak-hak lain yang belum terpenuhi untuk dapat 
mengembangkan diri, memajukan perekonomian, 
mendapatkan fasilitas, dan mendapatkan kebutuhan 
dasar. Dalam rangka perwujudan tujuan dan cita-cita 
negara, diharapkan penegasan pancasila sebagai fondasi 
dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
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ii. Otonomi Daerah

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah 
dan masyarakat dalam suatu daerah mempunyai 
peranan masing-masing dalam meningkatkan kualitas 
pembangunan. Hal ini terutama disebabkan karena dalam 
otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada 
awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini 
menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. 
Penguatan otonomi daerah bukan sekedar memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk berperan tetapi 
masyarakat akan ditempatkan secara bertahap untuk ikut 
terlibat dalam pengambilan keputusan.

Penegasan konsep otonomi daerah juga digagas 
agar pembangunan ekonomi semakin merata. Otonomi 
suatu daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan 
kebijakan ekonomi nasional di daerah. Tidak hanya itu, 
otonomi daerah juga membuka peluang bagi pemerintah 
daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan 
lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi 
ekonomi di daerahnya. Dengan dipertegasnya konsep 
otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai 
prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas 
investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan 
membangun berbagai infrastruktur yang menunjang 
perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian 
otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat 
kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.281 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu 
tahap perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia seperti sudah ditetapkan dalam dasar negara 
Indonesia yaitu Pancasila.

Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan 
politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya 
adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik 
melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat 

281  Syamsuddin Haris, op.cit., hlm.10.
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Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin 
dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah 
adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan 
daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan 
manajemen birokrasi pemerintahan di daerah.

Sedangkan di bidang sosial dan budaya, otonomi 
daerah ada dan digunakan untuk mengayomi nilai-
nilai dan budaya yang ada di masyarakat. Sehingga 
tercipta harmonisasi antara kebudayaan nasional dan 
kebudayaan daerah. Terlebih lagi otonomi daerah akan 
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat 
daerah terhadap penerapan kebudayaan yang beragam di 
dalam Negara Kesatuan ini. Dalam rangka mewujudkan 
tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa 
faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain: faktor 
manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran 
dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan 
partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah, baik 
itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, yang 
akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi 
atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien 
sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan 
daerah.282

iii. Teknologi (Legal Tech/ Artificial Intelligence)

Dalam konsep penegasan legal technology, 
langkah awal pemerintah dan masyarakat harus 
memfokuskan diri dalam pembangunan sumber 
daya manusia yang akan menggunakannya. Dengan 
pembangunan sumber daya manusia yang kuat 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 
maka pemberdayaan teknologi akan menjadi mudah. 
Penggunaan teknologi maupun artificial intelligence ini 
nantinya akan membantu pembangunan baik dalam segi 

282 http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-
masa-kini , diakses pada 24 Agustus 2020, pukul 13:19
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sumber daya, maupun infrastruktur. Hal ini terutama 
disebabkan oleh majunya industri yang saat ini juga 
telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Penguatan 
teknologi bukan sekedar memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk berperan sebagai sumber 
daya manusia yang memberdayakan teknologi, namun 
juga akan terus dilibatkan dalam memajukan bidang-
bidang lain seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan 
kemajuan teknologi yang semakin pesat, dan dengan 
bekal ilmu pengetahuan, teknologi di Indonesia bukan 
hanya sekedar digunakan, namun nantinya akan dapat 
dikembangkan bahkan diproduksi sendiri.

Penegasan pemberdayaan teknologi juga digagas 
agar pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, 
percepatan produk legislatif semakin merata dan 
berkembang. Tidak hanya itu, pemberdayaan teknologi 
juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut 
aktif dalam memaksimalkan pendayagunaan potensi 
memajukan Indonesia secara merata dengan memajukan 
daerah-daerah tertinggal. Dengan dipertegasnya konsep 
teknologi secara luas akan memungkinkan lahirnya 
inovasi-inovasi baru dan membuat Indonesia memasuki 
era revolusi industri selanjutnya yang tengah digagas.

Teknologi sebagai alat dapat digunakan secara 
maksimal oleh manusia sebagai pencipta dan pengguna 
untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengeksplorasi 
kekayaan bangsa dan memajukan negara. Hal yang ingin 
diwujudkan dari penegasan pemberdayaan teknologi 
adalah dapat tercapainya  pembuatan dan penggunaan 
teknologi secara maksimal di era yang semakin maju ini, 
pembangunan sumber daya manusia, upaya memajukan 
daerah-daerah tertinggal. Diperlukan adanya sinergitas 
antara manusia sebagai pencipta dan pengguna dengan 
teknologi sebagai alat. Hal ini beriringan dengan tujuan 
negara dan menyasar pada kesejahteraan masyarakat 
yang maju dan berkembang.
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c. Konsep Yang Perlu Dijelaskan

i. Penegasan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki 
hanya karena status “manusia”. Umat manusia memiliki 
hak asasi manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh 
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan 
semata mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 
Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pemenuhannya, 
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia cukup 
mengecewakan. Masih sulitnya pemerintah dengan Lembaga 
pemenuhan dan pembela HAM berkoordinasi. Maka perlu 
adanya evaluasi mendasar dan mendalam dalam hal ini. 
Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dilakukan 
secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan 
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai 
ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. 
Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. 
Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan 
kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti 
atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan 
itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan 
terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang 
sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai 
Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia 
terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan 
yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka 
Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai 
Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. 

Indonesia sejak era reformasi telah mengalami 
perubahan, salah satu contohnya adalah perubahan dalam 
berpandangan tentang adanya hak dasar yang melekat pada 
setiap umat manusia yakni hak asasi manusia. Salah satu 
unsur yang mendasari pembangunan negara Indonesia 
yakni penegakan hak pembangunan yang melekat pada hak 
asasi manusia. Pengakuan hak atas pembangunan berarti 
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pengakuan bahwa setiap pribadi manusia dan semua bangsa 
mempunyai hak berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan 
menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, sipil, dan 
politik. Batasan-batasan pengertian hak atas pembangunan 
menurut Deklarasi PBB tersebut tersebut dimuat dalam 
Pasal 1 ayat (1) Deklarasi yakni:

“The right to development is an inalienable 
human right by virtue of which every human 
person and all peoples are entitled to participate 
in, contribute to, and enjoy economic, social, 
cultural and political development, in which all 
human rights and fundamental freedoms can 
be fully realized.”

Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi lainnya, yaitu 
setiap pribadi manusia dan semua bangsa mempunyai hak 
berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan menikmati hasil 
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang di 
dalamnya semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
dapat diwujudkan sepenuhnya.] Oleh karena itu menjadi 
penting untuk menegakkan hak atas pembangunan dalam 
rangka membangun konsep negara kesejahteraan dengan 
proses pembangunan.
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BAB VI 
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konstitusi adalah peraturan dasar (staatsgrundgesetz) yang 
membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi penguasa yang absolut 
(machstaat). Konstitusi merupakan peraturan dasar yang merupakan sumber 
bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu 
undang-undang di bawahnya tidak diperkenankan untuk bertentangan 
dengan konstitusi, jika bertentangan, maka akan dikatakan tidak mengikat. 
Pada dasarnya konstitusi setiap negara memiliki corak tersendiri mengenai 
sistem apa yang akan dijalankan oleh negaranya. Tidak dapat dipungkiri 
bahwasannya Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan 
menggunakan sistem demokrasi. Disamping itu, Indonesia juga menganut 
tipe negara kesejahteraan sesuai yang diamanatkan di dalam preambule 
UUD NRI Tahun 1945 yang selaras dengan ideologi bangsa Indonesia 
yakni Pancasila.

Perlu dikatakan bahwa UUD yang telah ada merupakan konstitusi 
atau dasar negara Indonesia yang dibuat memang hanya untuk sementara. 
Hal ini dikarenakan selain sebagai kaidah tertinggi atau grundnorm, 
Konstitusi secara tidak langsung ‘hanya’ memuat singkat berisi prinsip-
prinsip umum serta menyerahkan pengaturan kepada peraturan di 
bawahnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya amandemen UUD 
NRI Tahun 1945 yang sudah dilakukan oleh negara Indonesia. Hal ini 
membuktikan masih adanya kekurangan disetiap perubahan yang ada.

Berdasarkan hal di atas, maka perubahan UUD NRI Tahun 1945 
dapat dikatakan dimungkinkan dan sangat penting secara filosofis, 
sosiologis, dan yuridis. Hal ini dimaksudkan agar konstitusi yang ada 
menyesuaikan masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis, 
tetapi tidak menghilangkan jati diri sebagai pedoman aturan lainnya. 
Serta mewujudkan sistem ketatanegaraan yang mampu menampung hal 
itu semua dalam berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bangsa dan 
bernegara. Berdasarkan Rancangan Perubahan Ke-5 UUD NRI Tahun 
1945, terdapat beberapa hal atau poin yang harus diperhatikan dan yang 
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perlu dikaji serta ditata kembali dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu:
1. Penegasan Percepatan Produk Hukum Berupa Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang. Penegasan Percepatan Produk Hukum 
Berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dengan 
Menegaskan Ketentuan Waktu Dalam Pembahasan Perppu Demi 
Efisiensi Dan Kepastian Hukum.

2. Peningkatan Bikameral Efektif Dalam Lembaga Legislatif. Dalam Hal 
Ini Menyetarakan Kedudukan DPD Dengan DPR Dalam Hal Fungsi 
Legislatif Maka Secara Otomatis Sistem Bikameral di Indonesia 
Menjadi Lebih Efektif.

3. Penegasan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Penegasan Sistem Ekonomi 
Kerakyatan Dengan Menjadikan Suatu Sistem Ekonmi Dengan 
Berbasis Kekuatan Rakyat. Prinsip Dengan Mengharuskan Masyarakat 
Juga Aktif Berperan Dalam Kegiatan Ekonomi Negara.

4. Penegasan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara 
Didasari Oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Yang Tidak Secara 
Langsung Menyebutkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila.

5. Dengan Memaksimalkan Dan Mendistribusikan Pembangunan Dengan 
Otonomi Daerah. Hal Ini Memungkinkan Masyarakat Juga Berperan 
Aktif Terlibat Dalam Kesejahteraan Bersama Dan Pembangunan 
Bangsa.

6. Penegasan Konsep Legal Technology. Pengasan Konsep Legal 
Technology Dengan Memfokuskan Diri Dalam Pembangunan Sumber 
Daya Manusia Yang Akan Menggunakannya.

7. Penegasan Hak Asasi Manusia. Pengasan Hak Asasi Manusia Dengan 
Meningkatkan Taraf Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak 
Orang Lain. Dalam Mendukung Kesejahteraan, Tidak Lepas Dalam 
Pembangunan. Hak Atas Pembangunan Adalah Hak Asasi Manusia 
Yang Tidak Dapat Dipisahkan. Semua Bangsa Dan Masyarakat 
Punya Hak Berperan Aktif Turut Berpartisipasi Atau Berkontribusi 
Dan Meneikmati Hasil Pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan 
Politik Negaranya.
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B. SARAN

Penyesuaian kondisi dalam permasalahan yang dihadapi oleh 
suatu negara yang timbul dalam ketentuan-ketentuan UUD NRI Tahun 
1945 yang masih belum dapat menampung kebutuhan bangsa atau dapat 
dikatakan belum sempurna, dapat diilakukan dengan cara perubahan 
atau amandemen ke-5 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Perubahan yang 
dilakukan merupakan inisiatif para legislator negara ini, yakni Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, didalamnya terdapat Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah, yang memposisikan diri sebagai pemegang 
kuasa dalam menetapakan kontitusi atau UUD NRI Tahun 1945.
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NASKAH RANCANGAN 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 perikemanusiaan dan perikeadilan. 

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. 
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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-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di Ibu Kota Negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 
suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. ***/****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang Dasar. ***/****)
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BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. *)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan 
lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, 
serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 
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lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar 
di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung 
dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 
lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 
untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 
masa jabatannya oleh Majelis 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. ***)

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 lainnya, atau perbuatan tercela; 
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
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(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 
***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam 
sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan 
Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden kepada Majelis 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. ***)
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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 Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. 
Selambat Lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis 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 seadiladilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang 
dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 
Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji dengan sungguh-
sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
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Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, 
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. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

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

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

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 
yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya 
diatur dalam undang-undang. ****)

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 negara diatur 
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dalam undang-undang. ***)

BAB VI

PEMERINTAH 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 melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan 
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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. 
**)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang. *****)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Daerah , 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 tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang 
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 
**)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang 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 dilakukan maksimal tiga pulun (30) hari 
sejak penerbitan peraturan pemerintah tersebut.*****)
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(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 
dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-
undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

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

BAB VIIA***

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

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 dapat mengajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, 
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
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(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 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.***) 

BAB VIIB***

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** ) 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil 
presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** ) 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik.*** ) 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan.*** ) 
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(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 dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** ) 

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
yang lalu.***) 

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***
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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 23 E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri.*** ) 

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** ) 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** ) 

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 
dan diresmikan oleh Presiden.***) 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** 
) 

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** ) 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang-undang.***) 
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BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** ) 

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.***) 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang.** **) 

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah 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.***) 

Pasal 24 B

(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 
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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.*** ) 

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 
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 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.***) 
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Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA**

WILAYAH NEGARA

Pasal 25****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan 
yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya 
ditetapkan 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. 

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 
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(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 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.** ) 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** ) 

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan 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 dihadapan hukum.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
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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 berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.** ) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**) 

(3) Setiap orang berhak 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 dari negara lain.** ) 

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
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memperoleh pelayanan kesehatan.**) 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan.** ) 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**) 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** ) 

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** ) 

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apapun 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.**) 

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 
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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 NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.** ) 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan 
rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** ) 

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan 
laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** ) 

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**) 



255

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam 
usaha 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 
ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 
dengan undang-undang.****) 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional.****) 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menunjang 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.**** ) 
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BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL****

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan melalui sistem kerakyatan.*****)

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat 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, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang.****) 

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak 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 XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 
KEBANGSAAN**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka 
Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

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 alasannya.****) 

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 



258

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.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan 
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )

Pasal III

Dihapuskan *****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 
Pembukaan dan pasal-pasal*****)

Pasal II

Dihapus***** )
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