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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh Terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari 

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

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

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

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

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

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

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

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

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

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

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

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

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

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

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

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

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

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

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

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

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

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

hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 



viii
 

 

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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ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the theoretical basis of the fifth 
amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the 
considerations of the philosophical, sociological, juridical, political and 
historical foundations establishment of the Fifth Amendment Draft of the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the hope that achieving 
an effective and efficient national legal development to accommodate the 
needs of society and achieving the law that is aspired to (Ius Constituendum). 
The method used in this academical manuscripts is based on the legal 
research method, namely the normative juridical method, through this 
research it is concluded that there are 5 concept that need to be defined 
in the amendment of the 1945 NRI Constitution in order to actualize the 
NRI Constitution as a living and working constitution, specifically first, 
to strengthen the Regional Representative Council institutions. Second, 
managing the powers of the Supreme Court and the Constitutional Court. 
Third, affirmation of the function of the Judicial Commission in supervising 
constitutional judges. Fourth, adding Constitutional Complaints as the 
competency of the Constitutional Court, and fifth, the obligation to carry 
out with devotion the values of Pancasila in a patriotic way. Therefore, it 
is necessary to proceed the fifth amendment to the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia as the highest agreement of the Indonesian.

Keywords: Amendment, UUD NRI Tahun 1945, Academical Manuscripts
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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan 
teori perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan apa pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, 
politis, dan historis dari pembentukan Rancangan Perubahan Kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 
harapan tercapainya sebuah pembangunan hukum nasional yang efektif dan 
efisien untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mencapai hukum 
yang dicita-citakan (Ius Constituendum). Metode yang digunakan dalam 
penyusunan naskah akademik ini berdasarkan  metode penelitian hukum 
yaitu metode yuridis normaif, melalui penilitian ini disimpulkan bahwa 
terdapat 5 gagasan yang perlu menjadi materi perubahan dalam UUD NRI 
Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan UUD NRI Tahun 1945  sebagai 
the living and working constitution yaitu Pertama melakukan penguatan 
terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Kedua melakukan penataan 
kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga 
penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi. 
Keempat menambahkan Constitutional Complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi. Dan kelima, kewajiban mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu perlu 
adanya amandemen kelima secara addendum tehadap UUD NRI Tahun 
1945 sebagai kesepakatan tertinggi rakyat Indonesia.

Kata kunci:  Perubahan, UUD NRI Tahun 1945, Naskah Akademik
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa harus memiliki konsepsi dan konsesus bersama 
menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan 
kejayaan bangsa yang bersangkutan. Presiden Soekarno dalam pidatonya 
di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30 September 1960 
yang memperkenalkan Pancasila pada dunia, mengingatkan pentingnya 
konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa. “Arus sejarah memperlihatkan 
dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-
cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu 
menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu dalam bahaya”1

Indonesia merupakan negara yang besar dan sangat majemuk serta 
memiliki ciri khas dan karakteristik yang unik. Untuk itu diperlukan suatu 
konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat dan setara, yang dapat 
menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan Indonesia. Di Indonesia 
kita mengenal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan 
sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara (weltanschauung). 
Pancasila sudah diterima dan ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara 
Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Nilai-nilai pancasila sampai hari ini 
masih kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap 
tercantum di dalam konstitusi negara walaupun beberapa kali mengalami 
perubahan hal ini menunjukan bahwa pancasila merupakan konsensus 
nasional dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ir. Soekarno dalam risalah sidang BPUPKI menyebutkan bahwa 
Pancasila adalah sebagai pandangan hidup (philosophische grondslag) 
bangsa Indonesia.2 Pancasila digali dari nilai-nilai perjuangan, kepribadian, 
dan jiwa bangsa Indonesia yang sudah hidup sejak dahulu. Merujuk pada 
teori yang digagas oleh Hans Kelsen (Stufenbau des Rechts Theorie) dan 
yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky (Die theorie vom stufennordnung 
der rechtnormen), menyatakan bahwa norma-norma dalam suatu negara 

1  Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, Materi Sosialisasi Empat 
Pilar MPR RI, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015 hlm. 2

2  Ir. Soekarno, Lahirnya Panca-sila, Jakarta, Jas merah, 2019, hlm. 12
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dibagi dalam beberapa jenjang, dimana norma yang lebih rendah 
bersumber dari norma yang lebih tinggi. Hans Nawiasky membaginya 
dalam 4 (empat) jenjang yaitu:3

1. Norma Dasar (Staatsfundamentalnorm) atau Grundnorm (Menurut 
Kelsen)

2. Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz)
3. Undang-undang Formal (Formell gesetz)
4. Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom (Verordnung en autonome 

satzung)

Menurut Hamid Attamimi, di Indonesia Pancasila bertindak sebagai 
staatsfundamentalnorm atau norma fundamental.4 Ini berarti bahwa 
Pancasila merupakan dasar berlakunya Undang-Undang Dasar Negara 
Republlik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan keseluruhan 
hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam 
Pancasila dituangkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 yang menjadi dasar negara untuk mencapai tujuan bernegara yaitu 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.5

UUD NRI Tahun 1945 merupakan naskah konstitusi yang tertulis 
dalam satu kodifikasi (written constitution, geschreven constitutie). 
Indonesia pernah mempunyai beberapa versi naskah konstitusi yang 
berbeda, yaitu:6

1. UUD NRI Tahun 1945  periode 1 (1945-1949)
2. Konstitusi RIS Tahun 1949, (1949-1950)
3. UUDS Tahun 1950 (1950-1959)
4. UUD NRI Tahun 1945  Periode 2 (1959-1999)
5. UUD NRI Tahun 1945  Periode 3 (1999-2000)
3  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran 

Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm. 383
4  A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi 
Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287

5  Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6  Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, cetakan ke VIII, 

2009, hlm. 136
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6. UUD NRI Tahun 1945  Periode 4 (2000-2001)
7. UUD NRI Tahun 1945  Periode 5 (2001-2002)
8. UUD NRI Tahun 1945  Periode 6 (2002-sekarang)

Salah satu upaya besar dalam mengubah Undang-Undang Dasar NRI 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 ) terjadi pada tahun 1999-2002 yang 
merupakan hasil dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Perubahan 
Undang-undang Dasar sebanyak empat kali ini, didapatkan dari hasil 
sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
Arah perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945  adalah membatasi 
kekuasaan Presiden dan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
sebagai lembaga Legislatif.7 Arah perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945  
meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, 
menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan 
DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM).8 Arah perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945  meliputi ketentuan 
tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan 
antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan 
Umum.9 Arah perubahan keempat adalah mengenai ketentuan tentang 
kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan 
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan 
kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, 
dan aturan peralihan serta aturan tambahan.10

Sekalipun telah mengalami beberapa perubahan, UUD NRI Tahun 
1945 saat ini dirasakan sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan 
dan perkembangan zaman. Merujuk pada salah satu adagium hukum dari 
Belanda, “het recht hink acther de feiten ann”. Hukum selalu tertatih-tatih 
di belakang peristiwa konkret. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, undang-
undang akan tertinggal oleh fakta,11 sama halnya dengan UUD NRI 
Tahun 1945. Perubahan tetap senantiasa diperlukan untuk mengakomodir 
kebutuhan masyarakat dan mencapai hukum yang dicita-citakan (Ius 

7  Jimly Asshidiqie, Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, 
Malang, Setara Press, 2016, Cetakan ke-II, hlm. 122

8  Ibid., hlm. 123
9  Ibid.,
10  Ibid., hlm. 123-124
11  Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum Buku I Materi Hukum, Jakarta, Komisi Yudisial, 2015, 

hlm.3
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Constituendum).

Menurut Maria Farida Indrati, Indonesia adalah negara hukum, yakni 
negara yang berlandaskan (legal material) dan diperintahkan (legal formal) 
oleh hukum. Hal ini berarti, bahwa suatu produk peraturan perundang-
undangan bukan hanya sekadar tertulis, namun harus bisa dilaksanakan 
dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Adapun beberapa hal yang belum terlaksana secara efektif dan efisien 
yang perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia 
sesuai dengan perkembangan zaman dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1) Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 menjelaskan 
bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah 
yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam suatu negara.12 Namun, dalam pelaksanaannya tidak mungkin 
mengumpulkan seluruh rakyat di suatu tempat untuk menentukan 
jalannya suatu pemerintahan. Di dalam praktik, yang menjalankan 
kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di 
lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat 
itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang 
menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan.13 Sebagai salah 
satu bentuk untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, pada Amandemen 
ketiga UUD NRI Tahun 1945  dibentuklah suatu Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi daerah 
(regional representation). Menurut Kaelan M.S, pembentukan DPD 
adalah sebagai upaya untuk mewujudkan keterwakilan daerah.14 Kaelan 
menjabarkan terdapat tiga alasan yang melandasi pembentukkan DPD, 
yaitu : (i) agar ada keterkaitan kultural, historis, ekonomi dan politik 
antara penduduk dengan ruang (daerah) dan adanya penyebaran 
penduduk Indonesia yang tidak merata di setiap wilayah (dua puluh 
persen penduduk Indonesia tinggal di sekitar sepuluh persen wilayah 

12  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat 
Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, Cetakan ke-V, hlm. 328

13  Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit., hlm. 414
14  Kaelan, M. S, Inkosistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis), Yogyakarta, Paradigma, 
2016, hlm. 135-136
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Indonesia), tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi. 
(ii) dalam rangka mewujudkan mekanisme check and balances. 
Mekanisme ini dianut oleh negara yang demokratis untuk menghindari 
kesewenang-wenangan salah satu lembaga (branch of government), 
atau disalahgunakan lembaga tertentu atau perseorangan. (iii) Adalah 
untuk menghindari adanya monopoli dalam pembuatan perundang-
undangan, sehingga undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga 
legislatur menjadi lebih baik dan sempurna. Dengan sistem ini 
diharapkan akan terbentuk mekanisme check and balances di antara 
dua legislature.15 Maksud dari pembentukan DPD tersebut belum 
terlaksana dengan baik. Bahkan DPD dapat diibaratkan sebagai ‘singa 
ompong’ dalam konstalasi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Alasan 
utama lemahnya peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
adalah karena terbatasnya wewenang DPD yang diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar. Salah satu cara yang paling efektif dan efisien 
untuk memperkuat kedudukan DPD agar sesuai dengan maksud 
awal dibentuknya DPD adalah melalui amandemen kelima Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan 
penguatan kelembagaan DPD dalam Rancangan Perubahan Kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia terdapat 
dua lembaga yang menjalankannya yaitu Mahkamah Agung (MA) 
dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua peradilan itu memiliki 
wewenangnya masing-masing yang seharusnya tidak saling 
bersinggungan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kejanggalan 
dari kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga peradilan itu. 
Walaupun mengenai wewenang MK dan MA telah diatur dalam UUD 
NRI Tahun 1945, namun wewenang tersebut dianggap masih kurang 
tepat dan memerlukan perubahan. MK yang menjadikan substansi dan 
struktur dari sistem hukum sebagai objek utamanya justru menyentuh 
objek dari MA, seperti masalah sengketa hasil pemilihan umum. 
Begitupula MA yang menjadikan sengketa antar subjek hukum sebagai 
objek utamanya, tetapi ternyata MA berwenang dalam pengujian 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap 
undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penataan 
kewenangan antara MA dan MK dalam Rancangan Perubahan Kelima 

15  Ibid., hlm. 136
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial 
adalah lembaga negara yang bersifat mandiri serta memiliki wewenang 
dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat serta perilaku hakim.16 Kehormatan hakim 
adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan 
dipertahankan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan 
fungsi pengadilan. Sedangkan keluhuran martabat hakim merupakan 
tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya 
dimiliki, dijaga, dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak 
atau perilaku yang berbudi pekerti luhur.17 Salah satu bentuk wewenang 
Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah melaksanakan 
pengawasan. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan terhadap seluruh hakim baik dalam lingkungan MA 
maupun MK. Namun, setelah diadakannya pengujian undang-undang 
di Mahkamah Konstitusi, MK berpendapat bahwa Komisi Yudisial 
tidak berwenang untuk mengawasi hakim konstitusi. Hal ini berakibat 
tidak adanya pengawasan terhadap hakim konstitusi, berbeda dengan 
hakim di tingkat peradilan lain. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan 
penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi 
dalam Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

4) MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 
memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Wewenang tersebut 
adalah 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. 
Sedangkan kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jika melihat dari 
fungsi MK sebagai The Guardian of the Constitution dan sebagai The 
Protector of the Citizen’s Constitutional Rights maka masih terdapat 

16  Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
17  Komisi Yudisial, Advokasi Hakim, Jakarta, Komisi Yudisial, 2016, hlm.1
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satu kewenangan yang tidak diberikan kepada MK yaitu constitutional 
complaint. Pada negara hukum modern yang demokratis, constitutional 
complaint merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum 
martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat 
agar aman dari tindakan kekuasaan negara. Constitutional complaint 
merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu 
alat bagi perlindungan hak asasi manusia. Constitutional complaint 
memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam 
penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, 
proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-
hak konstitusional.18 Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penambahan 
Constitutional Complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

5) Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat 
perkembangan zaman saat ini berlangsung dengan sangat cepat. 
Dunia saat ini sedang memasuki era globalisasi dan revolusi 
industri 4.0. Pengertian globalisasi sendiri adalah keterkaitan dan 
ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia 
melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan 
bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara 
menjadi semakin sempit.19 Sedangkan revolusi industri 4.0 sendiri 
adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan 
proses produksi dimana yang semula pekerjaan proses produksi itu 
dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin, sedangkan barang 
yang diproduksi mempunyai nilai tambah (value added) yang 
komersial.20 Perkembangan yang begitu cepat tersebut memberikan 
kebermanfaatan yang luas jika digunakan untuk hal-hal yang 
bermanfaat seperti belajar, meningkatkan Usaha Kecil Menengah, 

18  Vino Devanta Anjas Krisdanar, Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi 
Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia, 
Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 187

19  Nurhaidah, M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, 
Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 3, April 2015, hlm. 1 diakses dari 
laman http://e-repository.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7506/6178 pada tanggal 26 Agustus 
2020

20  Hendra Suwardana, Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental, Jati Unik, 2018, Vol.1, 
No.2, hlm. 110-111 diakses dari laman http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jatiunik/article/
view/117/87 pada tanggal 26 Agustus 2020
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saling menjalin hubungan, dan lain-lain, namun bisa menjadi suatu  
tantangan jika masyarakat menyalahgunakan dalam pemakaiannya. 
Seperti pada penggunaan media sosial Whatsapp, Facebook, Youtube, 
Tik Tok, dan  lain-lain. Realitanya banyak  ditemui siswa  SD  di 
era  industry  4.0  sekarang  sering memposting  kalimat-kalimat 
maupun  foto  dan  video  yang  tidak  baik, hal ini mengakibatkan 
terjadinya degradasi etika dan nilai-nilai karakter.21 Generasi muda 
yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, bahkan seringkali lebih 
mengetahui budaya bangsa lain dibanding budaya bangsa Indonesia 
sendiri. Tak sedikit juga masyarakat yang menggunakan media sosial 
untuk menyebarkan berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate 
speech), serta isu-isu SARA. Di tingkat para penyelenggara negara 
juga dampak buruk globalisasi masih terasa. Praktik-praktik korupsi 
yang masih merajalela, tindakan-tindakan kampanye hitam (black 
campaign), serta politisasi identitas saat mengikuti pemilihan umum 
semakin marak di tengah era digital saat ini. Berdasarkan hal tersebut 
dapat dilihat bahwa nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi 
pedoman dan bintang pemandu (leitstern) bangsa Indonesia mulai 
bergeser dan mulai digantikan oleh budaya-budaya yang masuk dari 
negara lain yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. 
Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan 
keadilan sosial sulit ditemukan lagi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara Indonesia. Hal ini merupakan suatu urgensi nyata yang 
dihadapi bangsa Indonesia, dimana jika para generasi muda penerus 
bangsa sudah tidak lagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta para 
pemimipin juga tidak memberikan teladan yang baik, hal tersebut 
akan menimbulkan banyak permasalahan yang dapat berujung pada 
perpecahan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diperlukan 
adanya suatu kewajiban bagi seluruh warga negara untuk mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
dimuat dalam Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka diperlukan upaya untuk 
21  Hermansyah Trimantara, Urgensi Penguatan Pendidikan Karaktersiswa Sekolah Dasar Pada 

Era Revolusi Industri 4.0, Prosiding Seminar Nasional 2020 “Transformasi Pendidikan Dasar 
di Era Disrupsi dalam Pengembangan Karakter”, hlm. 413 diakses dari laman http://www.
stkippgribl.ac.id/proceeding/index.php/semnas/article/view/76/65 pada tanggal 26 Agustus 
2020
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kembali mengubah UUD NRI Tahun 1945 sebagai kesepakatan tertinggi 
rakyat Indonesia. Perubahan yang dimaksud bukanlah dalam artian untuk 
mengganti keseluruhan bangunan tata hukum yang telah ada saat ini, 
namun untuk menyempurnakan UUD NRI Tahun 1945 yang telah ada. 
Perubahan ini bertujuan untuk menambah, mengurangi, atau mengubah 
beberapa pasal yang dianggap perlu di dalam konstitusi.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penulisan

Sejak amandemen terakhir UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat 
dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat telah berkembang dengan sangat 
pesat. Walaupun pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat 
ketentuan-ketentuan yang bersifat abstrak, namun perubahan UUD NRI 
Tahun 1945 tetap dibutuhkan untuk menjaga agar konstitusi kita tetap 
menjadi the living and working constitution. Dengan banyaknya masalah 
yang timbul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, Konstitusi 
sebagai hukum tertinggi dianggap sudah tidak sanggup lagi untuk 
menopang keadaan saat ini.

Adapun beberapa permasalahan yang dimaksud di atas adalah sebagai 
berikut:
1. Bagaimana landasan teori Rancangan Perubahan Kelima Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, 

dan historis dari pembentukan Rancangan Perubahan Kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

3. Apa sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dari 
Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Metode Penulisan

Penulisan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 
penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang 
berdasarkan pada metode penelitian hukum. Dengan berdasar pada metode 
penelitian hukum, maka penulisan Naskah Akademik Rancangan Undang-
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Undang Dasar Tahun 1945 (RUUD NRI Tahun 1945 ) menggunakan 
metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data adalah melalui studi kepustakaan (library research) 
dan pencarian data melalui internet (online research)  Dalam penulisan 
ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: 
(1) bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 
serta risalah sidang pembentukan dan amandemen UUD NRI Tahun 1945 
, (2) bahan hukum sekunder diambil dari putusan-putusan hakim, buku-
buku literatur, jurnal, tesis, disertasi, artikel, maupun informasi lain yang 
diperoleh dari media massa yang memiliki hubungan dengan penyusunan 
Naskah Akademik RUUD NRI Tahun 1945  dan (3) bahan hukum tersier 
berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah:22 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah 
seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan 
Naskah Akademik RUUD NRI Tahun 1945 . Pendekatan kasus dilakukan 
dengan melihat ratio decidiendi atau legal reasoning dari putusan-putusan 
pengadilan baik yang berada di Indonesia maupun diluar Indonesia yang 
dianggap penting dalam penyusunan Naskah Akademik RUUD NRI Tahun 
1945 . Pendekatan historis dilakukan dengan cara melihat latar belakang 
dan suasana kebatinan saat dibentuknya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945 maupun ketika dilaksanakannya amandemen pada tahun 1999-2002, 
yang kemudian dikaitkan dengan kondisi dan keadaan bangsa sekarang 
ini. Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan 
konstitusi Indonesia dengan konstitusi negara lain, serta membandingkan 
praktik hukum di negara lain dengan praktik hukum yang ada di Indonesia. 
Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melihat doktrin dari para 
ahli hukum, teori-teori hukum yang telah dikenal luas yang dirasakan 
relevan dengan karakterisitik bangsa Indonesia. Metode Penulisan ini 
mengambil bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan, putusan-putusan hakim, serta risalah sidang pembentukan 
maupun amandemen UUD NRI Tahun 1945 . Bahan hukum sekunder 

22  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017, Cetakan 
ke-13, hlm. 133-136
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diambil dari buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel, dan tulisan yang memiliki 
hubungan dengan penyusunan Naskah Akademik RUUD NRI Tahun 1945 
.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Naskah Akademik RUUD NRI 
Tahun 1945  adalah:
1. Mengetahui landasan teori Rancangan Perubahan Kelima Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, 

politis, dan historis dari pembentukan Rancangan Perubahan Kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan 
dari Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui naskah akademik ini, harapan yang ingin dicapai adalah 
terciptanya sebuah pembangunan hukum nasional yang efektif dan efisien, 
serta mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai the living and working constitution. Naskah akademik 
ini pun diharapkan akan berguna sebagai acuan ataupun landasan dalam 
amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 .
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Negara Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Indonesia adalah 
negara hukum.23 Dalam perkembangan konsep negara hukum modern, 
dikenal istilah the rule of law dan rechtstaat. Kedua istilah ini seringkali 
dianggap memiliki pengertian yang sama, namun jika kita melihat dengan 
teliti terdapat beberapa perbedaan antara konsep the rule of law dengan 
konsep rechtstaat. Konsep the rule of law adalah paham negara hukum 
yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo-
saxon. Menurut Albert Venn Dicey dalam bukunya an introduction to the 
study of the law of the constituion, ciri-ciri negara hukum (the rule of law) 
adalah:24

1. Supremasi Hukum (Supremacy of law)
2. Persamaan di depan hukum (Equality before the law)
3. Penjaminan Hak Asasi manusia (Law of the constitution consequence 

of rights of individuals)

Tujuan utama dari penerapan rule of law adalah pembatasan kekuasaan 
otoritas dan pengurangan kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga 
akan menghasilkan suatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak (right 
centered jurisprudence). Sementara konsep negara hukum rechtstaat 
adalah konsep negara hukum yang berkembang di negara-negara yang 
menganut sistem Eropa-Kontinental. Menurut Friederich Julius Stahl, 
terdapat empat unsur rechtstaat dalam arti klasik, yaitu:25

1. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

23  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
24  Lihat lebih lanjut A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 

London, Macmillan Education LTD, 1959, Tenth Edition
25  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 

113
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4. Adanya Peradilan Administrasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, ciri atau unsur negara hukum yang 
dikemukakan oleh A.V. Dicey dan Julius Stahl sudah tidak relevan lagi 
dengan perkembangan negara hukum saat ini. Ciri dan unsur negara 
hukum telah berubah dan berkembang sedemikian rupa mengikuti zaman, 
sehingga menurut Jimly, saat ini terdapat dua belas prinsip pokok sebagai 
pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas 
prinsip tersebut adalah:26

1. Supremasi Hukum (supremacy of law)
2. Persamaan dalam Hukum (equality before the law)
3. Asas Legalitas (Due process of law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Pemerintahan yang Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechtstaat)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Prinsip  negara hukum di Indonesia tidak merujuk secara langsung 
terhadap dua aliran negara hukum, yaitu rechtstaat maupun rule of law, 
namun dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum dengan ciri tersendiri 
melalui elaborasi prinsip negara hukum pada umumnya, yaitu adanya 
perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian 
kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan 
pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan adanya peradilan adminstrasi negara.27

26  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, 
Edisi Revisi, hlm. 154-162

27  Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Sosiohumaniora, Vol. 18 
No.2, Juli 2016, hlm. 137 diakses dari laman http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/
view/9947 pada tanggal 18 Juli 2020
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Menurut Utrecht, negara hukum dibedakan menjadi negara hukum 
dalam arti sempit atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti 
luas atau negara hukum modern. Negara hukum klasik atau negara hukum 
dalam arti sempit menurutnya adalah negara dimana pekerjaan pemerintah 
dengan sendirinya tidak luas, oleh karena pemerintah bertugas hanya 
membuat dan mempertahankan hukum, atau dengan kata lain: hanya 
menjaga keamanan dalam arti kata sempit (keamanan senjata). Dalam 
bentuk negara hukum klasik, diadakan pemisahan antara negara dan 
masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan negara hukum modern 
atau negara hukum dalam arti luas adalah negara yang mengutamakan 
kepentingan seluruh rakyat, dimana lapangan pekerjaan pemerintah 
suatu negara adalah sangat-sangat luas. Pemerintah suatu negara hukum 
modern bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu 
keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. Tipe negara ini terkenal 
juga dibawah nama welfare state, dimana dalam suatu welfare state, masa 
ekonomi liberal telah lampau dan ekonomi liberal itu telah diganti oleh 
suatu ekonomi yang lebih dipimpin oleh pusat, dan pemisahan antara 
negara dan masyarakat ditinggalkan.28

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam 
konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud 
secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu 
sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat 
pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami 
secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, 
niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit 
dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, 
di samping istilah ‘the rule of law’ oleh Friedman juga dikembangkan 
istilah ‘the rule of just law’ untuk memastikan bahwa dalam pengertian 
kita tentang ‘the rule of law’ tercakup pengertian keadilan yang lebih 
esensial daripada sekadar memfungsikan peraturan perundang-undangan 
dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap ‘the rule of law’, 
pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah 
‘the rule of law’ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara 
Hukum di zaman sekarang.29

28  E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta/Cirebon, Ichtiar, 1962, 
hlm. 18-19

29  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses dari laman http://www.jimly.
com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 18 Juli 2020
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2. Teori Konstitusi

A. Pengertian Konstitusi 

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam tata peraturan 
perundang-undangan dari suatu negara. Konstitusi, tidak bisa hanya 
dipahami sebagai produk hukum saja, melainkan haruslah dipahami 
sebagai produk dari gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut 
Mahfud M.D, dengan merujuk pada pendapat K.C. Wheare dalam 
bukunya the modern constitutions, konstitusi merupakan resultante 
(produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi politik, ekonomi, dan 
sosial pada saat dibuat.30 Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, 
yaitu “constituer” berarti membentuk, yang dimaksud ialah membentuk 
suatu negara, dalam bahasa Inggris dipakai istilah “constitution” yang 
dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi, dalam praktek dapat berarti 
lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga 
yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua 
kata, yaitu cume adalah sebuah reposisi yang berarti bersama dengan, dan 
statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang 
berarti berdiri. Atas dasar itu maka kata statuere mempunyai arti membuat 
sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan. Pengertian konstitusi 
menurut bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin, pada intinya 
adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/ menetapkan, lebih 
lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan 
suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, konstitusi dapat 
diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu 
negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara 
yang bersangkutan. 

Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami 
sesederhana itu, tetapi dapat dipahami secara lebih luas lagi, hal itu 
disebabkan karena semakin kompleksnya permasalahan dalam suatu 
negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan saja 
dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya Hukum Tata Negara saja, 
tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Karena itu 
tidak mengherankan jika sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis 

30  Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Depok, Rajawali Pers, 2019, cetakan ke-9, hlm.6
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ketimbang bermuatan yuridis.31

Menurut Eric Barendt dalam bukunya Introduction to Constitutional 
Law, Konstitusi negara adalah dokumen tertulis atau teks yang mana secara 
garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta 
lembaga negara lainnya.32 Sedangkan, menurut Hermann Heller dalam 
bukunya staatsrecht, beliau membagi pengertian konstitusi kedalam tiga 
pengertian yaitu:33

1. Konstitusi dalam pengertian sosial-politik. Pada tingkat pertama 
ini, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide 
konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan 
sosial-politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. 
Konstitusi pada tahap ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-
kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum 
tertentu, melainkan tercerminkan dalam perilaku nyata dalam 
kehidupan kolektif warga masyarakat;

2. Konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap kedua ini, konstitusi 
sudah diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya 
menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam 
pengertian sosial-politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut di 
atas, dianggap harus berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap 
pelanggaran terhadapnya haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang 
pasti;

3. Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Pengertian yang terakhir 
ini merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam perkembangan 
pengertian rechtsverfassung yang muncul sebagai akibat pengaruh 
aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum 
dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Tujuannya adalah 
untuk maksud mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum 
(rechtseineheid), kesederhanaan hukum (rechtsvereenvoudiging), dan 
kepastian hukum (rechtszekerheid).

31 M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi Di Indonesia, Yustisia, Vol.2, No.3, (September-
Desember, 2013), hlm.120

32  Eric Barendt, Introduction to Constitutional Law (Inggris: Oxford University Press, 1998), hal. 
33

33  Jimly Ashidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2009 cetakan ke 
VIII, hlm. 99-100
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Konstitusi sendiri memuat hal-hal pokok dan yang bersifat dasar. 
Konstitusi, tidak boleh mengatur hal yang terlalu teknis dan sebisa 
mungkin hanya mengatur hal-hal yang bersifat abstrak. Mengenai materi 
muatan konsitusi, Sri Soemantri berpendapat bahwa pada umumnya setiap 
konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi muatan: 34

1. Adanya pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dan 
warganya;

2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan negara yang 
mendasar;

3. Adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas 
ketatanegaraan yang juga mendasar.

Menurut Miriam Budiardjo, setidaknya terdapat lima muatan 
konstitusi, yaitu:35

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan di antara ketiganya. 
UUD juga memuat bentuk negara (misalnya federal atau negara 
kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal 
dan pemerintah negara-bagian atau antara pemerintah dan pemerintah 
daerah. Selain itu UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah 
pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah 
dan sebagainya. Dalam arti ini UUD mempunyai kedudukan sebagai 
dokumen legal yang khusus.

2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of rights kalau berbentuk 
naskah tersendiri).

3. Jaminan terhadap HAM dan warga negaranya.
4. Prosedur mengubah UUD (amandemen).
5. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari 

UUD.

34  Sri Soemantri M., “Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan”, Bandung, 
Remaja Rosdakarya, 2014 cetakan pertama, hlm. 10.

35  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op. Cit., hlm. 177
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B. Sejarah Konstitusi

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat 
dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan 
Yunani Kuno politiea dan perkataan bahasa Latin constitutio yang juga 
berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan politiea dan constitutio 
itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat 
manusia beserta hubungan di antara kedua istilah dalam sejarah. Dari 
kedua istilah itu, kata politiea dari kebudayaan Yunani dapat disebut 
yang paling tua usianya. Pengertiannya secara luas mencakup: “all the 
innumerable characteristics which determine that state’s peculiar nature, 
and these include its whole economic and social texture as well as matters 
governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, 
and as inclusive in its meaning as our own use of the word ‘constitution’ 
when we speak generally of a man’s constitution or of the constitution of 
matter”.36

Bersamaan dengan teori negara hukum, sejarah konstitusi telah 
ada sejak zaman Yunani Kuno. Hal ini didasarkan pada teori negara 
hukum yang dikembangkan saat itu oleh Plato dan Aristoteles. Plato 
dalam bukunya Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan 
negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk 
itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu 
seorang filosof (The Philosopher King). The Philosopher King dituntut 
untuk mengajarkan dan mengedepankan kebijakan yang akan menjamin 
terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. 37

Dalam bukunya, The Statesman and The Law, Plato mengemukakan 
pandangannya tentang supremasi hukum. Menurutnya, pemerintahan yang 
mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan 
oleh hukum. Dalam bukunya The Law, Plato menyatakan bahwa hukum 
adalah logismos atau reasoned thought (pikiran yang masuk akal) yang 
dirumuskan dalam putusan negara. Plato menolak pandangan dan 
anggapan bahwa otoritas hukum bertumpu semata-mata pada kemauan dan 
kehendak governing power (pihak-pihak yang memangku kekuasaan).38

36  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. cit, hlm. 71
37  Maskun, Teori Konstitusi, diakses dari laman https://www.negarahukum.com/hukum/teori-

konstitusi.html pada tanggal 15 Agustus 2020
38  Ibid.,
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Aristoteles, murid Plato, juga berpendapat bahwa tujuan negara 
adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life 
possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah 
wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga 
peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. Berangkat dari 
pemikiran tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik 
adalah negara yang diperintah dengan konstitusi.39

C. Klasifikasi Konstitusi

Melihat bentuknya, konstitusi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 
konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis 
yang dimaksud adalah naskah tertulis yang memuat hal-hal pokok 
dan fundamental dalam menjalankan suatu negara, sedangkan yang 
dimaksudkan dengan konstitusi tidak tertulis biasanya merujuk pada 
kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan atau yang lebih dikenal juga dengan 
konvensi ketatanegaraan. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis 
dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi 
disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur 
suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan 
dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang 
biasa.40 

Terhadap klasifikasi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, terdapat 
beberapa pertentangan dari beberapa ahli hukum. Menurut James Bryce 
dalam bukunya Studies in History of Jurisprudence berpendapat bahwa 
konstitusi tidak harus tertulis dalam satu dokumen khusus, sehingga 
tidak tepat jika konstitusi diklasifikasikan menjadi konstitusi tertulis 
dan konstitusi tidak tertulis.41 Lebih lanjut, C.F. Strong dalam bukunya  
A history of Modern Political Constitutions menyebutkan bahwa: “a 
classification of constitutions on the basis of whether they are unwritten 
or written is illusory.”42 Memang tidak tepat ketika klasifikasi konstitusi 
dalam suatu negara dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi 
tidak tertulis. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam suatu negara, tidak 
mungkin terdapat suatu konstitusi yang benar-benar tertulis ataupun yang 
39  Ibid.,
40  Jimly asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit., hlm.118
41  James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1961, hlm.159
42  C. F. Strong, A History of Modern Political Constitutions, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1963, 

hlm.11
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benar-benar tidak tertulis. 

Jika kita melihat suatu negara yang diklasifikasikan memiliki 
konstitusi tertulis, maka sejatinya masih terdapat konstitusi tidak tertulis di 
dalamnya yang terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan 
konvensi ketatanegaraan. Contohnya di Indonesia, sekalipun Indonesia 
diklasifikasikan sebagai negara yang mempunyai konstitusi tertulis, 
namun praktik konvensi ketatanegaraan seperti pidato Presiden pada 
Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 masih dipraktikkan dan 
membentuk konstitusi Indonesia. Sementara itu, jika kita melihat negara 
yang diklasifikasikan memiliki konstitusi tidak tertulis, maka konstitusi 
tertulis masih diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 
Contohnya Inggris, walaupun diklasifikasikan memiliki bentuk konstitusi 
yang tidak tertulis, namun telah ada statuta dan dokumen hukum tertulis 
yang membentuk konstitusi Inggris, misalnya Magna Charta (1215), Bill 
of Rights (1689), dan sebagainya.

Dilihat dari cara mengubahnya, konstitusi dapat diklasifikasikan 
menjadi konstitusi yang kaku (rigid) dan konstitusi yang luwes (flexibel). 
Ukuran yang biasanya dipakai oleh ahli untuk menentukan apakah suatu 
undang-undang dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah: (i) apakah 
terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan 
apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit, dan (ii) apakah naskah 
konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan 
zaman.43

D. Metode Perubahan Konstitusi

Terdapat dua sistem yang sedang berkembang dalam sistem 
perubahan konstitusi di berbagai negara, yaitu renewel (pembaharuan) 
dan amandement (perubahan). Sistem yang pertama ialah, apabila suatu 
konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti pembaharuan), maka 
yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. 
Diantara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman, dan Perancis. 
Sistem yang kedua ialah apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), 
maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen 
tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem 

43  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit, hlm. 113-114
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ini dianut oleh negara Amerika Serikat misalnya.44

Menurut C.F. Strong terdapat empat mekanisme dalam melakukan 
perubahan konstitusi:45

1. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan 
legislatif, akan tetapi dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan 
tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan. 
Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan 
legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu 
(kuorum) yang ditentukan secara pasti. Kedua, untuk mengubah 
konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan 
terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. 
Lembaga perwakilan rakyat yang diperbaharui inilah yang kemudian 
melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. Ketiga, 
adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. 
Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat 
harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan 
syarat-syarat seperti, dalam cara pertama, yang berwenang mengubah 
konstitusi

2. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu 
referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah maka lembaga 
negara yang diberi wewenang untuk mengajukan usul perubahan 
kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan 
konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dahulu oleh badan yang 
diberi wewenangn untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat 
menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak 
usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan 
diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi. 

3. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan 
oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat 
harus dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul 
perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam 
hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada 

44  Yulia Neta, Eksistensi Komisi Konstitusi Independen dalam Melakukan Perubahan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Konstitusi Vol.1, No.1, November 2012, hlm. 122 diakses 
dari laman https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/konstitusi/article/viewFile/117/115 pada 
tanggal 18 Juli 2020

45  Ibid., hlm. 122-124
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pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula 
berasal dari negara-negara bagian. 

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau 
dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya 
untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada 
negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak 
untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta 
wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat 
berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat 
pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga 
negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang 
sampai selesai, dengan sendirinya lembaga itu bubar. 

Hans Kelsen sendiri berpendapat bahwa konstitusi asli dari suatu 
negara merupakan karya dari para pendiri negara tersebut. Dan terdapat 
beberapa cara perubahan konstitusi menurut beliau, yaitu: 46

1. Perubahan yang dilakukan diluar kompetensi organ legislative biasa 
yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada 
sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten 
untuk mnegadakan perubahan-perubahan konstitusi.

2. Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi 
harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara 
anggota tertentu. 

Perubahan Undang-Undang Dasar menurut George Jellinek terbagi 
atas dua cara, yaitu:47

1. Verfassungsanderung, merupakan perubahan undang-undangan 
dasar ynag dilakukan dengan sengaja sesuai dengan prosedur yang 
ditentukan sendiri oleh atau dalam naskah undang-undang dasar yang 
bersangkutan. Misalnya, perubahan UUD NRI Tahun 1945  diatur dan 
ditentukan sendiri prosedurnya dalam Pasal 37 UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. 

2. Verfassungwandlung, adalah perubahan terhadap undang-undang 
dasar dengan cara yang tidak disebutkan atau dengan cara selain yang 

46  Ibid, hlm. 124
47  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana 

Ilmu Populer, 2007, hlm. 80.
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ditentukan sendiri dalam undang-undang dasar tersebut. Misalnya 
perubahan itu dilakukan tidak menurut prosedur yang ditentukan 
dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi 
melalui cara-cara lain yang bersifat istimewa seperti revolusi, coup 
d’etat, convention dan sebagainya. 

K. C. Wheare mengemukakan bahwa ada empat cara untuk mengubah 
Undang-undang dasar, yaitu:48

1. Kekuatan-kekuatan utama (Some primary force) 
2. Amandemen secara resmi (Formal Amendment)
3. Penafsiran Lembaga Kehakiman (Judicial Interpretation)
4. Kebiasaan dan Konvensi Ketatanegaraan (Usage and convention)

Indonesia sendiri menganut metode perubahan konstitusi yaitu dengan 
amandemen, yang dilakukan secara adendum sesuai dengan ketentuan 
Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi:49

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2)  Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.

(3)  Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4)  Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

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

48  K.C. Wheare, Modern Constitutions, London, Oxford University Press, 1960, hlm.121
49  Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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E. Penegakan konstitusi

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut 
adalah, bahwa baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan 
agar roda pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, 
melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah 
rasa keadilan.50 Berkait dengan hal tersebut, maka keberadaan lembaga 
peradilan konstitusi mutlak diperlukan demi pelaksanaan konstitusi yang 
sudah dibuat, karena tidak akan berarti kalau aturan telah dibuat namun 
tidak ditaati, sehingga perlu pemaksaan melalui lembaga peradilan supaya 
dapat diawasi jika terjadi pelanggaran. Dalam negara hukum, hukumlah 
yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang 
sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum 
itu sendiri sesuai dengan prinsip “the rule of law and not of man” yang 
sejalan dengan pengertian “nomocratie”, yaitu kekuasaan yang dijalankan 
oleh hukum “nomos”.51 Keberadaan Peradilan Konstitusi menjadi hal yang 
penting, peradilan konstitusi merupakan wujud nyata untuk mengoreksi 
kinerja antar lembaga negara guna menghindari tindakan yang sewenang-
wenang ataupun penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintah yang 
berujung pada mencapai keadilan bagi masyarakat melalui pemenuhan 
hak konstitusional warga negara.

F. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi atau constitutional interpretation merupakan 
penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi 
atau undang-undang dasar, atau interpretation of the Basic Law.52 
Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas 
constitutional review. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah 
penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum 
(rechstvinding) berdasarkan konstitusi atau undang undang dasar yang 
digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK.

50  SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 15
51  Ni, matul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta, UII Press, 2007, 

hlm. 62
52  Albert H Y Chen, The Interpretation of the Basic Law Common Law and Mainland Chinese 

Perspectives, Hong Kong Journal, 2000, hlm. 1 diakses laman https://heinonline.org/HOL/
LandingPage?handle=hein.journals/honkon30&div=42&id=&page= pada tanggal 26 Agustus 
2020



26

Dalam melaksanakan kewenangannya, peradilan konstitusi 
memerlukan penafsiran konstitusi untuk dapat menegakkan konstitusi 
dengan baik. Penafsiran konstitusi adalah salah satu bentuk penemuan 
hukum (rechtsvinding) dari hakim. Tentunya perlu dibedakan antara 
penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi. Konstitusi adalah bagian 
daripada hukum, sehingga penafsiran hukum lebih luas cakupannya 
daripada penafsiran konstitusi. Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah 
satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis 
adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun 
demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera scripta itu 
sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan 
sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu 
ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ dari suatu peraturan. Usaha 
untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari 
keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang 
bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan 
dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi 
ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka 
mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.53

Menurut Robert C. Post terdapat tiga teori penafsiran konstitusi, 
yaitu:54

a. Penafsiran doktrinal (doctrinal interpretation) 

Teori penafsiran doktrinal yang didasarkan pada konstitusi sebagai 
hukum (the authorithy of law). Konstitusi dianggap mengendalikan 
seluruh kebijakan negara dan merupakan hukum tertinggi. Yurisprudensi 
yang terus berkembangan dari satu perkara konstitusional ke perkara 
konstitusional lainnya yang akan melahirkan penafsiran doktrinal.

b. Penafsiran historis (historical interpretation)

Teori penafsiran historis melekat pada konstitusi sebagai kesepakatan 
politik (the authorithy of consent). Pembentuk konstitusi akan 
menggariskan rancangan konstitusi dan rakyat akan memberikan 

53  Muchamad Ali Safa’at, Penafsiran Konstitusi, hlm. 67 diakses dari laman http://safaat.lecture.
ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf pada tanggal 18 Juli 2020

54  Robert C. Post, Theories of Constitutional Interpretation, Yale Law School Legal Scholarship 
Reposite Paper 209, 1990, hlm. 19-25 diakses dari laman https://digitalcommons.law.yale.
edu/fss_papers/209/ pada tanggal 24 Agustus 2020
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persetujuan bersamanya terhadap konstitusi tersebut. Kesepakatan 
inilah yang memberikan kekuataan bagi konstitusi. Oleh karena itu, 
penafsiran konstitusi harus dilihat berdasarkan penafsiran historis; dan 

c. Penafsiran responsif (responsive interpretation) 

Teori penafsiran responsif meilihat konstitusi sebagai konstitusi yang 
hidup yang memperhatikan komitmen untuk menyejahterakan rakyat 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (the authority of the ethos). 
Penafsiran responsif menuntut hakim untuk mempertimbangkan 
kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat (national self-definition) 
demi kepentingan negara. 

Secara sederhana, pemikiran Robert C. Post atas teori penafsiran 
konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut, “If doctrinal interpretation 
portrays courts as merely the instruments of the law, if historical 
interpretation portrays courts as merely the instruments of an original 
democratic will, responsive interpretation portrays courts instead as 
arbiters of the fundamental character and objectives of the nation.”55

Bobbitt mengidentifikasikan enam macam metode penafsiran 
konstitusi (constitutional interpretation), yaitu:56

(1) Penafsiran tekstual; 

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau penafsiran harfiah ini 
merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan 
dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam 
dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of 
the words in the legislative text). Dengan demikian, penafsiran ini 
menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata 
yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang 
pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

(2) Penafsiran historis (atau penafsiran orisinal); 

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu 
bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada 
sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi 

55  Ibid.,
56  Albert H Y Chen, The Interpretation of the Basic Law Common Law and Mainland Chinese 

Perspectives, Op., Cit, hlm. 5-10
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atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang 
berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan 
pendekatan original intent terhadap norma-norma hukum konstitusi. 
Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan 
penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-
istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya 
digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur 
konstitusi.

(3) Penafsiran doktrinal; 

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan 
dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem 
preseden atau melalui praktik peradilan. Menurut Bobbitt, metode 
penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law 
yang digunakan sebagai pendekatannya.

(4) Penafsiran prudensial; 

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan 
dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu 
aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, prudential 
arguments is actuated by facts, as these play into political and 
economic policies.

(5) Penafsiran struktural; 

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan 
dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan 
konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang 
struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode 
penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan 
mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di 
lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan 
hak asasi manusia. Bobbit mengemukakan, ‘structuralism as a kind of 
macroscopic prudentialism’.
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(6) Penafsiran etikal.

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan 
cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat 
dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini 
dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan 
pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode 
penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan 
pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap 
kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal 
ini, moralitas konvensional (conventional morality) dan filsafat moral 
(moral philosophy) merupakan dua aspek yang sangat relevan sekali 
apabila digunakan sebagai metode pendekatan.

Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi 
ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh 
para ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada 
hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi dua 
kelompok besar, yaitu: metode penafsiran originalism, yang menggunakan 
pendekatan original intent (termasuk pendekatan historis) terhadap norma-
norma hukum konstitusi, dan non originalism. Metode penafsiran mana 
yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim dalam menghadapi perkara-
perkara hukumnya, pada akhirnya berpulang pada hakim. Hakim dalam 
konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan 
hukumnya.

3. Teori Kedaulatan

Dalam pandangan Jack H. Nagel kedaulatan adalah konsep mengenai 
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Seperti dikatakan Nagel, ada dua 
hal penting terkait dengan kedaulatan, yaitu lingkup kekuasaan (scope of 
power) dan jangkauan kekuasaan (domain of power).57 Dalam ilmu hukum, 
dikenal adanya lima teori ajaran mengenai siapa yang berdaulat, yaitu; 
(1) Teori kedaulatan tuhan (Sovereignity of God); (2) Teori kedaulatan 
raja (Sovereignity of the king); (3) Teori kedaulatan negara (State’s 
Sovereignity); (4) Teori kedaulatan rakyat (People’s sovereignity); dan 
(5) Teori kedaulatan hukum (Sovereignity of law)58, yang selengkapnya 
57  Jack H Nagel dalam Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan 

Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Penerbit Ichtiar Van Hoeve, 1994, hlm. 9.
58  Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 
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dijelaskan sebagai berikut.

1) Kedaulatan Tuhan (God Sovereignity)

Teori kedaulatan Tuhan menyatakan atau menganggap kekuasaan 
pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan 
Belanda, raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya raja atas 
kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile 
Selasi) dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih 
Tuhan menjadi raja di Ethiopia”.59 Tuhanlah merupakan sumber 
tinggi dari segala kebijakan rakyat yang dijalankan oleh penguasa 
atau raja. Ajaran ini berkembang pada zaman pertengahan (abad ke-5 
sampai abad ke-15). Paham kedaulatan Tuhan menganggap bahwa 
pemerintah/ negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. 
Dunia beserta segala isinya adalah hasil ciptaan Tuhan. Kedaulatan 
Tuhan melahirkan sebuah negara yang berdasarkan pada teokrasi.

Teori teokrasi ini pada kenyataannya mendapat sanggahan dari 
generasi sekular (paham yang memisahkan agama dan negara).60

2) Kedaulatan Raja (Sovereignity of the King)

Menurut teori ini, adanya negara merupakan kodrat alam. 
Kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh pemimpin/penyelenggara 
negara dianggap berasal dari kodrat alam. Dengan kata lain kodrat 
alam merupakan satu-satunya sumber dari kedaulatan. Setiap hukum 
akan mengikat karena dikehendaki oleh negara menurut kodrat alam. 
Oleh karena itu segala kebijakan negara adalah kebijakan yang benar 
dan berguna bagi rakyat. Rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, seluruh 
kemauan dan kehendak dari rakyat sudah menjadi milik penguasa.

Ajaran kedaulatan raja yang pada mulanya masih diterima oleh 
rakyat, lama kelamaan dibenci karena sifat raja yang sewenang-
wenang. Rakyat tidak mendapat tempat perlidungan lagi dari raja 
dan di sana sini rakyat mulai sadar bahwa keadaan semacam itu tidak 

Tahun 1945 , Yogyakarta, FH. UII Press, 2004, hlm. 33
59  Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, hlm. 2 diakses dari laman http://repository.usu.ac.id/

bitstream/handle/123456789/1581/tatanegara-mirza4.pdf?sequence=1 pada tanggal 15 Agustus 
2020

60  Damang Averroes Al-Khawarizmi, Teori Kedaulatan, diakses dari laman https://www.
negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html pada tanggal 18 Juli 2020
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dapat dipertahankan lagi.61

3) Kedaulatan Rakyat (People’s Sovereignity)

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Tuhan 
maupun kedaulatan raja. Dalam teori ini kedaulatan Tuhan dinyatakan 
sebagai teori yang tidak terealiasi atas kehendak baik (good will) Tuhan. 
Oleh karena raja seharusnya memerintah rakyat dengan adil, dan jujur 
sesuai dengan kehendak Tuhan, namun kenyataan banyak raja yang 
bertindak sewenang-wenang. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran 
yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut 
dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hukum yang berlaku berasal 
dari aspirasi rakyat, serta mengikat penyelenggara negara karena 
dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. Dalam ajaran inilah 
Rousseau mencetuskan idenya bahwa rakyat memiliki dua kehendak 
yakni kehendak rakyat seluruhnya (volunte de tous) dan kehendak 
sebagian dari rakyat (volunte generale).62

Teori kedaulatan rakyat dikenal juga dengan istilah demokrasi. 
Demokrasi merupakan paham atau sistem pemerintahan yang pada 
awalnya (zaman Yunani Kuno) ditolak kehadirannya, karena bukan 
merupakan sistem ideal dan dapat menimbulkan anarki, menurut 
Plato sistem monarki yang terbaik, sedangkan menurut Aristoteles, 
Republik Konstitusional yang terbaik. Beberapa abad kemudian sistem 
demokrasi dipandang sebagai pegejawantahan yang paling tepat dan 
ideal untuk semua sistem organisasi politik dan kemasyarakatan yang 
modern. UNESCO dalam penelitianya menyimpulkan bahwa sistem 
demokrasi merupakan bentuk terbaik dari semua alternatif yang ada 
dan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan komparatif.63

4) Kedaulatan Negara (State’s Sovereignty)

Teori kedaulatan negara dianggap sebagai suatu aksioma yang 
tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah 
yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada 
dalam wilayah suatu negara. Otto Mayer (dalam buku Deutsches 

61  Ibid.,
62  Ibid.,
63  M. Muslih, Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi di dalam UUD RI 1945 Pasca Amandemen dan 

Implemenasinya dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas 
Batanghari Jambi, Vol.12, No.3, Tahun 2012, hlm. 65
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Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki 
kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. Sementara itu Jellinek 
dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara 
sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari siapapun. 
Pemerintah adalah “alat negara”.64

Ajaran kedaulatan negara adalah tidak lain merupakan kelanjutan 
dari ajaran kedaulatan raja dalam susunan kedaulatan rakyat, yang 
berkembang di Jerman dalam rangka mempertahankan kedudukan 
raja yang didukung oleh golongan bangsawan (junkertum), golongan 
angkatan perang (militair), golongan alat-alat pemerintah (birokrasi). 
Dalam ajaran ini rakyat dianggap sebagai elemen negara yang 
membentuk diri menjadi negara. Rakyat adalah negara. Rakyat 
berdaulat otomatis juga negara berdaulat. Konsep ini juga masih 
abstrak, karena yang memegang tampuk kekuasaan juga adalah 
raja sendiri, sehingga sering disebut kedaulatan raja-raja modern 
(moderneverstenso uveriniteit). Negara hanya abstraksi dari kehendak 
sang raja. Ajaran ini kemudian mendapat tantangan dari Krabbe dan 
Dicey yang menghapus abstraksi raja dalam suatu negara dengan 
menggantinya menjadi kedaulatan hukum.65

5) Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan 
semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori 
ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee.66 Teori 
ini mengajarkan, bahwa pemerintahan memperoleh kekuasaannya 
bukanlah dari Tuhan, raja, negara, maupun rakyat, akan tetapi berasal 
dari hukum. Ajaran ini sebenarnya sudah lama diungkapkan oleh 
filsuf Aristoteles, bahwa tak akan bisa diketemukan seorang bijak 
yang dapat menjadi pemimpin, maka yang harus memimpin adalah 
hukum, seorang yang menjadi pemimpin harus bertindak berdasarkan 
hukum.67

64  Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, Loc. Cit.,
65  Damang Averroes Al-Khawarizmi, Teori Kedaulatan, Loc. Cit.,
66  Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, Loc. Cit.,
67  Damang Averroes Al-Khawarizmi, Teori Kedaulatan, Loc. Cit.,
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4. Pembagian Kamar Parlemen

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi, dikenal adanya tiga 
sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Ketiga 
fungsi itu adalah:68

1) Sistem perwakilan politik (political representation);
2) Sistem perwakilan teritorial (territorial atau regional representation);
3) Sistem perwakilan fungsional (functional representationI).

Pemilihan sistem perwakilan yang akan digunakan dalam suatu negara, 
akan menentukan bentuk dan struktur pelembagaan dari sistem perwakilan 
tersebut. Pada umumnya, negara-negara di dunia menggunakan satu sistem 
perwakilan atau paling banyak dua dari tiga sistem perwakilan di atas.  
Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, 
pelembagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar. Artinya 
struktur lembaga perwakilan rakyat yang dipraktikkan oleh negara itu 
mestilah parlemen satu kamar (unikameral). Jika sistem yang dianut itu 
mencakup dua fungsi, maka kedua fungsi itu selalu dilembagakan dalam 
struktur parlemen dua kamar (bikameral).69

Unikameral biasanya digunakan di negara yang memiliki bentuk 
negara kesatuan. Tidak seperti bentuk negara federal dimana kekuasaan 
didistribusikan diantara pemerintah pusat dan daerah, kekuasaan dalam 
negara kesatuan terpusat pada satu unit. Tipe negara kesatuan biasanya 
ditemukan di negara dengan ukuran kecil dengan masyarakat yang 
homogen serta jumlah penduduk yang tidak lebih dari 10 juta orang.70 
Sistem Parlemen Unikameral memiliki beberapa keuntungan yaitu:71

1) Berpotensi mengesahkan Undang-Undang dengan cepat (karena hanya 
diperlukan satu badan untuk membuat Undang-Undang sehingga 
tidak lagi memerlukan kesepakatan dari badan-badan lain)

2) Tanggung jawab yang lebih besar (karena anggota legislatif tidak 
dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang-Undang 
tidak lolos, atau bila kepentingan warga negara terabaikan)

3) Lebih sedikit anggota terpilih yang harus dipantau oleh masyarakat
68  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit., hlm. 305
69  Ibid., hlm.306
70  National Democratic Institute for International Affairs, One Chamber or two? Deciding 

Between a Unicameral and Bicameral Legislature, Legislative Research Series, Paper 3, hlm. 3
71  Ibid.,
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4) Biaya yang lebih rendah untuk pemerintah dan pembayar pajak

Menurut C.F. Strong, sistem parlemen unikameral biasanya cocok 
digunakan oleh negara-negara demokratis yang baru berkembang. Hanya 
adanya satu kamar untuk satu negara kecil membuat proses pengambilan 
keputusan lebih strategis karena tidak perlu adanya koordinasi dengan 
badan legislatif lain.72

Negara Federal hampir selalu mempunyai sistem parlemen bikameral. 
Negara-negara ini biasanya memiliki daerah yang luas dengan jumlah 
penduduk yang banyak, walaupun memang ada pengecualian, contohnya 
Swiss.73 Sistem parlemen bikameral mempunyai beberapa keuntungan 
yaitu:74

1) Secara resmi mewakili beragam pemilih (misainya negara bagian, 
wilayah, etnik, atau golongan); 

2) Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap 
penyusunan perundang-undangan; 

3) Mencegah lolosnya perundang-undangan yang cacat atau terburu-
buru; dan

4) Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas 
lembaga eksekutif.

Menurut C.F. Strong, adanya dua kamar parlemen sangat cocok 
diterapkan dalam bentuk negara federal. Negara federal memiliki lebih 
banyak kepentingan politik yang butuh difasilitasi lewat lembaga 
perwakilan. Banyaknya kepentingan politik disebabkan oleh masyarakat 
yang lebih heterogen karena wilayahnya, golongannya, atau wilayah 
konstitutennya.75

Tabel berikut menggambarkan distribusi dari sistem parlemen 
unikameral dan bikameral di dalam Negara Kesatuan dan Negara Federal.76 

72  C.F. Strong, A History of Modern Political Constitutions, Op. Cit., hlm. 194
73  National Democratic Institute for International Affairs, Op. Cit., hlm. 5
74  Ibid., hlm. 2-3
75  C.F. Strong, A History of Modern Political Constitutions, Op. Cit., hlm. 195-196
76  National Democratic Institute for International Affairs, Op. Cit., hlm.4
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Tabel 2.1.  
Distribusi Parlemen Berdasarkan Bentuk Negara

Distribusi Parlemen berdasarkan Bentuk Negara

Struktur  
Parlemen

Sistem Pemerintahan

Total
Negara Kesatuan Negara Federal

Unikameral 54 1 55

Bikameral 12 16 28

Total 66 17 83

Selain itu, dikenal juga sistem trikameral atau perwakilan tiga kamar, 
yang merupakan badan perwakilan yang di dalamnya terdiri atas tiga 
kamar dimana satu sama lainnya memiliki kedudukan yang sederajat dan 
mempunyai kewenangan masing-masing. Walaupun hampir di seluruh 
dunia tidak ada negara yang mengadopsi sistem ini, namun Indonesia 
menurut Jimly Asshiddiqie menerapkan hal tersebut dengan komposisi 
parlemen saat ini yang terdiri dari DPR, DPD dan MPR. Setelah perubahan 
keempat UUD NRI Tahun 1945 , keberadaan MPR yang selama ini disebut 
sebagai lembaga tertinggi negara itu memang telah mengalami perubahan 
yang sangat mendasar, tetapi keberadaannya tetap ada sehingga sistem 
yang Indonesia anut tidak dapat disebut sebagai unikameral atau bikameral, 
melainkan sistem tiga kamar (trikameral), dasar-dasar yang mendukung 
bahwa menganut sistem parlemen tiga kamar adalah sebagai berikut:77 
1. Ternyata bahwa DPD sama sekali tidak diberi kewenangan legislatif, 

meskipun hanya sederhana sekalipun. DPD hanya memberikan saran 
atau pertimbangan, dan sama sekali tidak berwenang mengambil 
keputusan apa-apa di bidang legislatif

2. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  menyatakan, “MPR terdiri 
77  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit., hlm. 150.
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atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan 
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, tidak seperti 
kongres Amerika Serikat yang dikatakan terdiri atas DPR dan Senat, 
atau Staten General Belanda yang terdiri atas Eerste Kamer dan 
Tweede Kamer. 

3. Ternyata lembaga MPR juga mempunyai kewenangan-kewenangan 
dan pimpinan tersendiri. Dari kedua hal itu, maka MPR dapat disebut 
sebagai institusi tersendiri, sehingga struktur parlemen Indonesia 
seperti dikemukakan di atas dapat disebut sebagai parlemen tiga 
kamar (trikameralisme)

5. Pembagian Kekuasaan, Pemisahan Kekuasaan, Check and 
balances

a. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi 
perhatian dari para pemikir kenegaraan. Pada abad 19 muncul gagasan 
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam 
apa yang disebut konstitusi.78 Immanuel Kant dalam pandangannya 
mengenai negara hukum menyatakan bahwa syarat/ciri negara hukum 
adalah adanya perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Begitu pun 
Friedrich Julius Stahl menyebutkan pemisahan kekuasaan sebagai salah 
satu syarat/ciri negara hukum. Ivor Jennings dalam bukunya “The Law 
and the Constitution”, menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat 
dilihat dari sudut materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti 
materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas 
dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan 
adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak 
dipertahankan secara tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam 
arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sering disebut dengan 
istilah ”separation of power”, sedangkan pembagian kekuasaan dalam arti 
materiil sering disebut “division of power”.79

78  Sunarto, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Masalah-
Masalah Hukum, Jilid.45, No.2, April 2016, hlm.158

79  Ibid.,
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Beberapa teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh para tokoh, 
sebagai berikut: 80

a) Teori John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi 
menjadi 3 (tiga), yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan 
legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif 
adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif 
adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat 
perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang 
dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang 
menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi 
oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang 
memiliki banyak wilayah jajahan. 

b) Teori Montesquieu

Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana 
dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam 
pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk 
membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan 
untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah 
kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. 
Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang 
berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif.

c) Teori Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara 
terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu regeling (membuat peraturan), 
bestuur (pemerintahan dalam arti sempit), rechtspraak (mengadili), 
politie (kepolisian). Di negara modern, tugas pemerintah meliputi 
tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali 
mempertahankan hukum secara preventif (preventive rechtszorg), 
mengadili, dan membuat peraturan (regeling). Tugas pemerintah bukan 
sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan 
kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak justru pemerintah 

80  Ibid., hlm.158-159
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harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan 
persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang.

a. Checks and Balances

Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan 
yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan 
negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, 
sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara 
negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam 
lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme 
checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, 
bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk 
menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah 
institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang 
satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan 
bisa saling mengisi.81

B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan 
dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai 
pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk 
menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.82 Sedangkan, pengertian 
asas menurut KBBI adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan 
berpikir, berpendapat dan bertindak.83 Asas-asas peraturan perundang-
undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam 
menyusun peraturan perundang-undangan. Asas-asas Peraturan Perundang-
undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:
1. Asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dan 
2. Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

81  Afan Gaffar, 2006, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 
hlm 89.

82  http://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.
html, diakses pada tanggal 24 Juli 2020. 

83  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 
2002 Edisi III, hlm.70. 
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Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
baik, yang meliputi:84 

a. Kejelasan tujuan; 
yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai 
tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk 
yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan 
harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan 
Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila 
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 
dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan. 

d. Dapat dilaksanakan; 
yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa 
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut 
di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” 
adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena 
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

84  Lihat Pasal 5 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-
Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
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f. Kejelasan rumusan; 
yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap 
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata 
atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya.

g. Keterbukaan;
yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 
dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, 
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Sementara dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:85

a. Pengayoman;
yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi 
memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman 
masyarakat.

b. Kemanusiaan;
yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat 
dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 
proporsional.

c. Kebangsaan; 
yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap 

85  Lihat Pasal 6 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-
Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan;
yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 
keputusan

e. Kenusantaraan; 
yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa 
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah 
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

f. Bhinneka tunggal ika; 
yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan 
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus 
daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara.

g. Keadilan;
yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan 
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum 
dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, 
ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” 
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
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harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui 
jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat 
dan kepentingan bangsa dan negara.
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BAB III 
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, SOSIOLOGIS,  

POLITIS, DAN HISTORIS

A. Landasan Filosofis

Semangat nasionalisme dari para pemuda membuat arah kemerdekaan 
semakin jelas dan lahirnya Pancasila merupakan lima nilai luhur pandangan 
hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak 
pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari 
oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain 
di dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa 
Indonesia sendiri.86 Pancasila sebagai dasar negara jelas dikehendaki oleh 
seluruh rakyat Indonesia karena Pancasila sebenarnya telah tertanam 
dalam kalbu rakyat, oleh karena itu Pancasila juga merupakan dasar negara 
yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, 
Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan:87

1. Dasar negara kita yang merupakan sumber dari segala sumber hukum 
yang berlaku di negara kita.

2. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan 
kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan 
kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka 
ragam sifatnya.

3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan 
corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tak dapat dipisahkan 
dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan 
bangsa Indonesia dan bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan, 
bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dan yang lain bersifat universal, 
yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi 
kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah 
itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

4. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu 
86  Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, Materi Sosialisasi Empat 

Pilar MPR RI, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018, hlm. 27
87  Muhammad Junaidi, Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum, 

Depok, Rajawali Pers, 2019 hlm. 25-26
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masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 
berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat 
dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan 
dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, 
bersahabat, tertib dan damai.

5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil 
rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan 
yang kita junjung tinggi, bukan sekadar karena ia ditemukan kembali 
dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang 
terpendam sejak berabad-abad yang lalu. Melainkan karena Pancasila 
itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah di uji oleh 
sejarah perjuangan bangsa.

 Sebagai dasar negara, Pancasila dipandang sebagai cita hukum 
(rechtsidee) yang harus diwujudkan dalam seluruh hukum tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis di Indonesia. Menurut Rudolf Stamleer, bahwa 
cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk 
mengarahkan hukum kepada suatu cita-cita yang diinginkan masyarakat. 
Cita hukum berfungsi sebagai suatu bintang pemandu (leitstern) bagi 
tercapainya cita-cita masyarakat. Suatu cita hukum memberikan manfaat 
karena dengan cita hukum maka kita dapat menguji hukum positif yang 
berlaku, melalui cita hukum kita dapat mengarahkan hukum postif ke arah 
suatu keadilan bahkan dengan suatu sanksi (zwangversuch zum richtigen).88 
Norma hukum yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, harus dipahami 
sebagai suatu upaya untuk mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia yang 
tertuang dalam Pancasila.

Adapun yang menjadi landasan filosofis materi muatan Rancangan 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah:

1) Penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 
tujuan negara Indonesia adalah untuk “…melindungi segenap bangsa 

88  Kaelan M.S., Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis), Op. Cit., hlm. 37
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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”. Tujuan negara Indonesia 
tersebut berusaha diwujudkan dengan mengacu pada dasar negara 
yang juga tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 
“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.”89 Jelas dikatakan bahwa Negara Republik 
Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang juga 
lebih lanjut tercantum dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi: 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan”. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia 
merupakan negara yang menganut paham demokrasi yang kemudian 
dalam pelaksanaannya berbentuk demokrasi tidak langsung (indirect 
democracy). Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem demokrasi 
perwakilan di Indonesia harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin 
agar aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik. 

Saat ini, lembaga perwakilan di Indonesia dijalankan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
dimana DPR sebagai penyalur aspirasi poltik (political representation) 
dan DPD sebagi penyalur aspirasi daerah (territorial representation). 
Tetapi melihat kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 
1945 kepada DPR dan DPD, maka terlihat jelas bahwa wewenang 
yang diberikan kepada DPD kurang memberikan pengaruh dalam 
menyampaikan aspirasi daerah. Jika dianalisis seakan-akan DPD 
merupakan suatu lingkungan jabatan yang mandiri dan memiliki 
wewenang sendiri, namun berdasarkan ketentuan pada Pasal 22D, 
pada hakikatnya DPD hanya merupakan badan komplementer.90 

89  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
90  Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945  baru, Yogyakarta, FH UII Press, 

2005, hlm. 62
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Dewan Perwaklian Daerah sebagai salah satu lembaga perwakilan 
di Indonesia dipandang belum mampu menjalankan tugas sebagai 
lembaga perwakilan dengan baik. Kurangnya kewenangan yang 
diberikan oleh Undang-undang Dasar kepada DPD, menjadi alasan 
utama lemahnya peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Atas landasan filosofis tersebutlah perlu dilakukan perubahan Undang-
Undang Dasar terkait pasal-pasal yang mengatur tentang DPD.

2) Penataan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

Menurut Mahfud MD, Pancasila harus dipahami berdasarkan 
filosofi hierarikis piramidal, dimana sila pertama menjadi dasar dari sila 
yang kedua, sila kedua menjadi dasar dari sila yang ketiga, sila ketiga 
menjadi dasar dari sila keempat, sila keempat menjadi dasar dari sila 
ke lima.91 Sehingga dapat disimpulkan, bahwa demokrasi yang dianut 
oleh Indonesia bukanlah bentuk demokrasi yang dianut oleh bangsa 
barat, namun demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasar 
pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan Sosial. Lebih 
lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan 
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sehingga prinsip 
kedaulatan rakyat (democratie) haruslah dijalankan beriringan 
dengan konsep kedaulatan hukum (nomocratie). Untuk itu, UUD NRI 
Tahun 1945 menganut pengertian bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia itu adalah negara hukum yang demokratis (democatische 
rechtstaat) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan 
hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama 
lain.92 Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah adanya proses 
penegakkan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (due 
process of law) yang diwujudkan dalam kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua 
lembaga, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi 
(MK). Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

91  Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 
18

92  Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD NRI 
Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era 
Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003
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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”. Idealnya, pembagian kewenangan dalam 
rangka melakukan satu kekuasaan kepada dua institusi berbeda 
mesti diikuti dengan pemberian batas demarkasi kewenangan yang 
jelas. Dimana, kewenangan institusi yang satu dibedakan secara 
pasti dengan kewenangan lembaga yang lainnya. Sehubungan 
dengan itu, pembagian kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan 
yudikatif secara konseptual dapat dibelah menjadi dua bagian, yaitu 
mahkamah sistem hukum (court of law) dan mahkamah keadilan 
(court of justice). Di mana, dengan pembelahan seperti itu diyakini 
akan mampu menghindari terjadinya benturan antar kedua lembaga 
pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan pembelahan semacam itu, 
institusi pelaku kekuasaan kehakiman diidealkan akan fokus pada 
bidang kewenananganya masing-masing. Secara bersamaan, benturan 
dalam pelaksanaan kewenangan tidak akan terjadi atau setidak-
tidaknya dapat dihindari sedemikian rupa.93 Namun jika melihat lebih 
lanjut, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengadopsi pemisahan yang 
jelas seperti itu. Dimana dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945, dijelaskan bahwa MA memiliki kewenangan untuk menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang94 yang idealnya merupakan kewenangan MK sebagai 
mahkamah sistem hukum (court of law). 

Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (1) dijelaskan bahwa MK 
memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum, yang idealnya adalah kewenangan MA 
sebagai mahkamah keadilan (court of justice). Berdasar dari landasan 
filosofis MA sebagai mahkamah keadilan (court of justice) dan MK 
sebagai mahkamah sistem hukum (court of law), maka tepatlah jika 
diadakan suatu harmonisasi kewenangan antara MA dan MK dengan 

93  Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi (Authority 
Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 
4, Nomor 1 Maret 2015, hlm. 18-19 diakses dari laman http://www.jurnalhukumdanperadilan.
org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/72/83 pada tanggal 23 Juli 2020

94  Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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menambahkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada MK, dan 
menambahkan kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum kepada MA. Namun, berdasarkan 
landasan sosiologis, yuridis, politis, dan historis yang akan dijelaskan 
di bawah, maka selayaknya hanya kewenangan untuk memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang harus ditambahkan 
ke MA, sedangkan kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara dan untuk memutus pembubaran partai politik tetap 
berada di MK.

3) Penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim 
konstitusi

Lebih lanjut, ciri penting dalam setiap negara hukum yang 
demokratis (democratische rechtstaat) ataupun negara demokrasi 
yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) adalah 
adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak 
(independent and impartial). Apa pun sistem hukum yang dipakai 
dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the principles of 
independence and impartiality of the judiciary haruslah benar-benar 
dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (constitutional 
democracy).95 Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada 
pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang 
bersifat triadik (triadic relation) antara negara (state), pasar (market), 
dan masyarakat madani (civil society), kedudukan hakim haruslah 
berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara 
(state) dan warga negara (citizens), hakim juga harus berada di antara 
keduanya secara seimbang.96

Mulianya tugas hakim ini sehingga dalam menjalankan tugasnya, 
hakim dipanggil dengan sebutan yang mulia dan hakim secara 
filosofis sering disebut sebagai wakil Tuhan dalam negara. Dalam 
menjalankan tugasnya, hakim memiliki beberapa prinsip pokok yang 
harus dipegang. Jika kita merujuk pada kesepakatan dalam forum 

95  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit., hlm. 312-313
96  Ibid., hlm. 312
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International Judicial Conference di Bangalore, India, tahun 2001, 
yang kemudian disempurnakan menjadi The Bangalore Principles 
of Judicial Conduct, maka terdapat enam prinsip penting yang harus 
dijadikan pegangan para hakim di dunia. Prinsip-prinsip tersebut 
adalah, impartiality, integrity, propriety, equality, competence, and 
diligence.97 Mulianya tugas dari para hakim harus senantiasa dijaga 
dan ditegakkan agar kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim 
tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Saat 
ini, tugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
dan martabat hakim diemban oleh Komisi Yudisial. Tetapi sejak 
dibacakannya putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tertanggal 
23 Agustus 2006, Komisi Yudisial (KY) tidak lagi mempunyai 
kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi. Hal ini menyebabkan 
tidak adanya lembaga pengawas eksternal yang mengawasi hakim 
konstitusi serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
dan martabat hakim konstitusi. Menurut Mahfud MD perlu ada 
penegasan atas fungsi-fungsi tersebut yang pada pokoknya mengarah 
pada penguatan KY sebagai lembaga pengawasan eksternal dalam 
rumpun kekuasaan kehakiman sesuai dengan original intent yang 
melatarbelakangi pembentukannya di dalam konstitusi. Dalam kaitan 
ini pengawasan atas perilaku hakim oleh KY bukan hanya mencakup 
hakim di lingkungan MA tetapi juga perlu dicakupkan terhadap para 
hakim konstitusi.98

4) Menambahkan Constitutional Complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi

Menurut Julius Stahl, salah satu ciri utama dari negara hukum 
(rechstaat) adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini 
pun terwujud, dimana salah satu agenda utama dari reformasi konstitusi 
di Indonesia pada tahun 1999-2002 adalah untuk memperkuat 
perlindungan dan dorongan terhadap Hak Asasi Manusia.99 Sebagai 
bentuk perlindungan hak asasi dan hak konstitusional warga negara, 

97  THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT 2002
98  Mahfud MD, Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Jurnal 

Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009 diakses dari laman https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/
article/view/3860/3440 pada tanggal 22 Juli 2020, hlm. 447

99  Pan Mohamad Faiz, A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and 
Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court, Constitutional Review, May 
2016, Volume 2, Number 1, hlm. 104
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maka dibentuklah sebuah Mahkamah Konstitusi yang wewenangnya 
adalah:100

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan; 
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

MK juga memiliki satu kewajiban yaitu “memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 
Dasar.”101

Selain memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, MK juga 
memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai:102

1. Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution)
2. Penafsir final konstitusi (The Final Interpreter of the Constitution)
3. Pelindung Hak Asasi Manusia (The protector of human rights)
4. Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of the 

Citizen’s Constitutional Rights)
5. Pelindung Demokrasi (The Protector of Democracy)

Mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar merupakan upaya hukum yang paling banyak digunakan oleh 
pencari keadilan untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Sebagian 
atau keseluruhan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar dapat dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, 
pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi hanya terbatas 
pada pengujian undang-undang dan tidak termasuk bentuk hukum 
lainnya. Dari perspektif pemerintahan yang konstitusional, kewenangan 
yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sekarang, dipercayai belum 
bisa secara optimal melindungi hak-hak fundamental dari warga 
negara. Tidak ada suatu mekanisme yang langsung ke Mahkamah 
Konstitusi ketika warga negara merasa hak-hak fundamental yang 

100  Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
101  Pasal 24 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
102  Harrys Pratama Teguh, Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia (Sebuah Kajian Teori dan 

Praktik Hukum Acara Konstitusi), Yogyakarta, Pustaka Referensi, 2019, hlm. 73-74
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dimilikinya dilanggar oleh putusan, kebijakan, atau tindakan yang 
dibuat oleh pejabat publik atau institusi negara.103 Berdasarkan filosofi 
negara hukum, yang salah satu cirinya yaitu adanya perlindungan hak 
asasi manusia dan sebagai perwujudan fungsi Mahkamah Konstitusi 
sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution), 
Pelindung Hak Asasi Manusia (The protector of human rights), dan 
sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector 
of the Citizen’s Constitutional Rights), maka perlu untuk mengadopsi 
constitutional complaint sebagai salah satu kewenangan Mahkamah 
yang dapat melindungi hak-hak fundamental dari warga negara secara 
optimal dan komprehensif.

5) Kewajiban Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara

Nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu realitas 
objektif yang ada pada bangsa Indonesia sebagai suatu aksidensia, 
yaitu suatu sifat, nilai-nilai, ciri khas yang secara objektif ada pada 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu tidaklah mengeherankan jikalau 
Soekarno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan suatu 
weltanschauung bangsa Indonesia. Dalam hubungan ini bagi bangsa 
Indonesia, bahwa Pancasila ditentukan sebagai suatu dasar filsafat 
dalam kehidupan bersama dalam suatu negara Kesatuan Republik 
Indonesia, bukanlah sekedar merupakan suatu preferensi, melainkan 
suatu realitas objektif. Konstelasi bangsa dan negara Indonesia yang 
secara geopolitik, terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai macam 
suku, ras, budaya dan agama, mengharuskan bangsa Indonesia untuk 
hidup bersama, dalam suatu negara dalam segala perbedaan dan 
keanekaregaman (Bhinneka Tunggal Ika).  Namun demikian dalam 
rangka menghadapi perkembangan zaman terutama dalam menghadapi 
globalisasi dalam hubungannya dengan dunia internasional, prinsip-
prinsip dasar yang merupakan paradigma dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara tersebut menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, 
bahkan tidak mengherankan bangsa Indonesia mengorbankan dasar 
filosofis negara dan bangsa sendiri demi kepentingan yang sifatnya 
pragmatis, hedonis dan sesaat. Konsekuensinya selama bangsa 
Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa di 

103  Pan Mohamad Faiz, A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and 
Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court, Op. Cit., hlm. 105
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atas dasar filosofis nilai-nilai Pancasila, seharusnya segala kebijakan 
dalam negara terutama dalam melakukan suatu pembaharuan-
pembaharuan dalam negara dalam proses reformasi dewasa ini nilai-
nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi baik dalam 
bidang politik, sosial, ekonomi, hukum serta kebijakan hubungan 
internasional dewasa ini, karena Pancasila meletakkan rakyatlah 
sebagai basis ontologis dalam berbagai kebijakan negara.  Berdasarkan 
landasan filosofis tersebut, diperlukan suatu penguatan pengamalan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara warga 
negara yang dimuat dalam ketentuan undang-undang dasar.

B. Landasan Sosiologis

Konstitusi sebuah negara merupakan kulminasi dari shared value 
yang diyakini bersama sebuah bangsa untuk mengorganisir negara sesuai 
dengan kondisi sosial dan politik yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat.104 Konstitusi di sebuah negara tidak dibangun di ruang hampa, 
tetapi lahir dari kondisi sosial dan politik masyarakat yang menyelimutinya 
kemudian menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam konstitusi. 
Pembentukan dan perubahan konstitusi pun merupakan kulminasi kondisi 
sosial dan politik sebuah negara.105 Sehingga secara sosiologis, apabila 
kehidupan sosial dan politik dalam suatu negara berubah, maka sangat 
diperlukan juga perubahan atas konstitusi negara tersebut. Hal ini termasuk 
juga UUD NRI Tahun 1945 yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan tuntutan masyarakat masa kini.

Adapun yang menjadi landasan sosiologis materi muatan Rancangan 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah:

1) Penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam 
perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni 

104  Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, 
hlm. 10

105  Satjipto Rahardjo dalam Muh.Risnain & Sri Karyati, Menimbang Gagasan Perubahan 
Konstitusi dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945, Jurnal IUS, Vol V, 
Nomor 1, April 2017, IUS Kajian Hukum dan Keadilan, hlm. 112 diakses dari laman https://
core.ac.uk/download/pdf/190398404.pdf pada tanggal 18 Agustus 2020
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terdapat pada Pasal 22C, 22D, dan 22E UUD NRI Tahun 1945 yang 
kemudian diatur lebih lanjut pada perubahan keempat UUD NRI Tahun 
1945  yang konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  
dijelaskan bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.106 
Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk:107 (i) memperkuat 
ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah, 
(ii) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan 
daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan 
dengan negara dan daerah, (iii) mendorong percepatan demokrasi, 
pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Dari 
sini dapat dilihat begitu pentingnya DPD dalam mengawal aspirasi dan 
kepentingan daerah sehingga memicu lahirnya kelembagaan DPD. 
Namun yang terjadi setelah DPD terbentuk dan dilantik pada tahun 
2004 tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi 
peran DPR dalam setiap mengambil kebijakan, hal ini terlihat dari 
kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22D.108

Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa konstitusi sangat 
membatasi kewenangan DPD, sehingga kewenangannya sangat 
terbatas dan sangat lemah, bahkan dapat dikatakan Konstitusi 
membuat lembaga DPD seperti singa ompong, kewenangan DPD 
hanya berkisar pada usulan dalam Rancangan Undang-Undang 
(RUU) itupun hanya dalam permasalahan otonomi daerah. Sementara 
itu peran DPR sangat kuat, hal ini berbeda dengan sistem bikameral 
di negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensil seperti 
halnya sistem dua kamar yang dianut oleh konstitusi Amerika Serikat 
yang mengatur posisi senate dan house of representative (DPR), yang 
sama-sama kuat.109

106  Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
107  A.M. fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 , Jakarta, Kompas 

penerbit,

2009, hlm. 314.
108  Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
109  T.A. legowo dkk dalam Miki Pirmansyah, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem 

Bikameral di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014, hlm. 165-166
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Dalam membuat undang-undang misalnya, RUU yang dibuat 
oleh pemerintah mesti disodorkan anggota kongres (Senat dan 
house of representative), lalu harus mendapatkan persetujuan kedua 
dewan secara sendiri-sendiri. Setelah itu baru dibawa ke presiden 
untuk mendapatkan pengesahan. Presiden bisa mem-veto, tetapi bila 
2/3 anggota masing-masing dewan setuju, veto presiden tidak ada 
artinya.110

Menurut UUD NRI Tahun 1945  pasca amandemen yang 
menyebutkan bahwa hanya DPR yang mempunyai kekuasaan 
membuat undang-undang, sedang DPD hanya berwenang mengajukan 
RUU ke DPR. Itu pun hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan 
dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah. Di luar itu, 
DPD tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Hal ini sangat berbeda 
jauh dengan cita-cita awal dibentuknya lembaga perwakilan Daerah, 
yaitu sebagai wadah check and balances di lembaga legislatif yang 
selama ini terlihat begitu sentralistik. 111 Dewan Perwakilan Daerah 
lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan 
menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik 
yang berlangsung sejak era orde lama hingga orde baru telah secara 
signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap 
pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan 
pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya 
bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk:112 1). 
Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh 
daerah. 2). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan 
kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional 
berkaitan dengan negara dan daerah. 3). Mendorong percepatan 
demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan 
seimbang.

Berdasarkan alasan di atas, dapat dilihat begitu pentingnya peran 
DPD dalam mengawal aspirasi dan kepentingan daerah. Namun yang 
terjadi setelah DPD terbentuk dan dilantik pada tahun 2004 tidak ada 

110  Miki Pirmansyah, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia, 
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014, hlm 166

111  Ibid,
112  A.M. fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 , Loc. Cit.,
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kewenangan signifikan yang dapat mengimbangi peran DPR dalam 
setiap pengambilan kebijakan. Fungsi legislatif yang dimiliki DPD 
masih terbatas yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-
undang tertentu saja dan bahkan tidak ikut dalam pengambilan 
keputusan. Demikian juga dalam fungsi pengawasan. Dalam praktik 
legislasi, DPD seringkali tersudut dalam subordinasi DPR. Terdapat 
banyak Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh DPD, yang 
tidak lanjut dibahas oleh DPR. Misalnya saja dalam Program Legislasi 
Nasional periode 2015-2019, tidak ada satupun rancangan undang-
undang yang diajukan oleh DPD yang disahkan menjadi undang-
undang. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPR RI, terdapat 32 
RUU yang diajukan oleh DPD kepada DPR namun hanya 2 RUU 
yang dibahas dan tidak ada yang diundangkan. Selengkapnya status 
dari rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berdasarkan 
data dari DPR RI adalah sebagai berikut.113

Gambar 3.1  
Status Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD

Dalam data tersebut, terdapat 37 RUU yang diajukan oleh DPD. 
Namun, yang ditindaklanjuti oleh DPR hanya 5 RUU, yang terdiri dari 

113  http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list diakses pada tanggal 3 Agustus 2020
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113 http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list diakses pada tanggal 3 Agustus 2020 
114 Pasal 22E Ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 
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2 RUU dalam tahap penyusunan, 2 RUU dalam tahap pembahasan, 
dan 1 RUU dalam tahap pengambilan keputusan.

Sementara dalam konteks rekrutment anggota DPD masih 
terdapat banyak kesalahan dimana dapat melanggar khittah konstitusi 
sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 22 E ayat (4) yang 
dengan tegas mengamanatkan bahwa “peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”.114 
Makna perseorangan tersebut artinya termasuk juga harus terbebas 
dari partai politik. I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa sifat 
perseorangan yang diisyaratkan dalam pengisian jabatan anggota DPD 
secara implisit haruslah bermakna bahwa anggota DPD bebas dari 
kepentingan partai politik manapun secara institusional. Namun pada 
faktanya institusi DPD tetap saja masih diisi dan dimasuki oleh partai 
politik, hal ini menjadi jelas ketika merujuk pada data dari Indonesian 
Parlianmentary Center yang merilis bahwa pada tahun 2017 terdapat 
78 dari 132 anggota DPD terafiliasi pada partai politik. Rinciannya 
adalah sebagai berikut.115

Gambar 3.2  
114  Pasal 22E Ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945
115  https://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-

kemelutkonflik/, diakses pada tanggal 22 Juli 2020
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Grafik anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik pada  
tahun 2017
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Gambar 3.3  
Jumlah anggota DPD yang tersebar pada partai politik yang ada di 

Indonesia

2) Penataan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

Adanya dualisme kewenangan judicial review oleh dua lembaga 
yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara empiris 
cepat atau lambat akan menimbulkan konflik kelembagaan antara 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun secara 
konseptual timbulnya konflik antar lembaga sudah diminimalisir 
dengan ketentuan Pasal 55 UU No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah 
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diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi 
bahwa Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan 
apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan 
tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai 
ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian rumusan tersebut belum mampu mencegah 
secara keseluruhan potensi terjadinya konflik antar lembaga. 
Bagaimana apabila pengujian materi di bawah undang-undang telah 
diuji lebih dahulu oleh MA kemudian karena ada pihak yang tidak 
puas terhadap putusan MA mengajukan judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi dan putusannya berbeda. Rumusan pasal tersebut belum 
mampu mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda terkait dengan 
penangan perkara dengan fokus obyek yang sama. Hal ini pernah 
terjadi pada tahun 2009 terkait dengan perkara metode penghitungan 
sisa suara pemilihan umum tahun 2009.

Kronologis perkara yakni mulai dari adanya Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang 
Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, 
Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan 
Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, DPRD Provisinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Dari pemberlakuan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tersebut, 
Calon Anggota DPR Rl dari Partai Demokrat (Zaenal Ma’arif, SH, 
Yosef B Badeoda, SH.MH., Drs. H.M. Utomo A. Karim T, SH dan 
Mirda Rasyid, SE.MM.) selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2009 
merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak memperoleh kursi 
yang menjadi haknya dalam Pemilu 2009. Maka, mereka yang secara 
yuridis memiliki legal standing mengajukan permohonan Hak Uji 
Materil (HUM) kepada MA, mengingat Peraturan KPU merupakan 
termasuk salah satu objek HUM.

Dalam putusan MA No. 15 P/HUM/2009 Mahkamah menilai 
Pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3 dalam Peraturan itu 
bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 
205 ayat 4. MA dalam putusan Nomor 15P/HUM/2009 meminta KPU 
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membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap 
kedua tersebut. KPU juga diharuskan merevisi Keputusan KPU No. 
259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi.

Menyikapi putusan MA tersebut ada beberapa pihak (sejumlah 
Partai Politik) mengajukan gugatan constitutional review ke 
Mahkamah Konstitusi. Perkara Nomor 110/PUU-VII/2009 diajukan 
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diwakili oleh H. Wiranto, 
S.H dan Yus Usman Sumanegara, S.E., MBA. Perkara Nomor 111/
PUU-VII/2009, yang diwakili oleh Ahmad Yani, SH, MH, Drs. H. 
Zainut Tauhid Sa’adi, M. Romahurmuziy, ST, MT, Drs. Machmud 
Yunus dan H. Muhammad Arwani Thomafi (Partai PPP). Selanjutnya 
Perkara Nomor 112/PUU-VII/2009, Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra) yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc. dan Ahmad 
Muzani. Terakhir Perkara Nomor 113/PUU-VII/2009, Partai Keadilan 
Sejahtera yang diwakili oleh Tifatul Sembiring dan H. M Anis Matta 
dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam amar putusannya, Majelis 
Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Mahfud MD, memutuskan Pasal 
205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional 
bersyarat. Artinya, MK mengukuhkan pasal tersebut sepanjang sesuai 
ketentuan yang ditetapkan MK sekaligus secara tidak langsung 
mementahkan Putusan MA No. 15 P/HUM/2009 terkait pembatalan 
penghitungan kursi tahap dua.

Hal yang paling kentara terlihat adalah terjadinya double counting 
(penghitungan suara ganda) yang berimplikasi pada perolehan kursi 
legislatif. Keputusan MA melegalkan terjadinya double counting 
dengan mengabaikan makna tersurat BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) 
dalam UU tersebut. MA melegalkan partai-partai yang mendapatkan 
kursi pada tahap pertama tetap mendapat kursi pada tahap kedua 
tanpa perlu membandingkan sisa suaranya dengan perolehan suara 
partai-partai yang suaranya tidak melebihi BPP. Hasil urutan partai 
pada perhitungan tahap kedua ini sudah pasti sama dengan urutan 
partai pada perhitungan tahap pertama. Melalui putusan MK No. 110, 
111, 112, 113/PUU-VII/2009, MK telah memberi kepastian hukum 
pada Pasal 205, 211, dan 212 UU Nomor 10/2008 yang sarat dengan 
multitafsir oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.116

116  Achmad Mulyanto, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) 
Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Yustisia Vol.2, No.1, Januari-April 2013, 
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Berdasarkan fakta-fakta empiris di atas, maka akan lebih baik 
terkait pengujian norma dilaksanakan oleh satu lembaga kehakiman, 
agar supaya penafsiran peraturan perundang-undangan yang ada di 
Indonesia tersentral pada satu lembaga, sehingga dapat mencegah 
atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya konflik kelembagaan 
atau putusan yang saling menegasikan antara Mahkamah Konstitusi 
dan Mahkamah Agung.

Terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam tugas dan fungsi 
Mahkamah Konstitusi juga perlu untuk dikaji, dimana dalam hal perkara 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi 
sangat terbebani. Sehingga akan lebih baik ketika kewenangan untuk 
memutus PHPU yang sebelumnya berada di Mahkamah Konstitusi 
dipindahkan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dilansir dari 
mkri.id pada tahun 2019 jumlah perkara PHPU yang diputus oleh MK 
sebanyak 262 perkara.117 Jumlah perkara PHPU tersebut berbeda jauh 
dengan jumlah perkara PUU yang telah diputus maupun sedang di 
proses di MK, dimana pada tahun 2019 hanya terdapat 122 perkara 
PUU.118 Dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, MK 
cenderung menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (Election Court) 
karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak 
volumenya dibandingkan pengujian undangundang (Judicial Review) 
yang merupakan kewenangan utama sebuah MK.119 Berdasarkan hal 
tersebut, maka tepatlah jika kewenangan PHPU diberikan kepada MA.

3) Penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim 
konstitusi

Salah satu hasil dari reformasi konstitusi adalah dibentuknya 
Komisi Yudisial sebagai bagian dari perubahan ketiga terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 . Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat 

hlm.62-64 diakses dari laman https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11070/9902 pada 
tanggal 26 Agustus 2020

117  https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4 diakses pada tanggal 20 
Agustus 2020

118  https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4, diakses pada tanggal 24 Juli 
2020

119  Inosentius Samsul, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan 
Siapa?, hlm. 2, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014 diakses dari laman 
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-6.
pdf pada tanggal 20 Agustus 2020
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mandiri dan mempunyai dua wewenang konstitusional, pertama 
mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan 
kedua, mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.120 Undang-
Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengamanatkan 
bahwa Komisi Yudisial melaksanakan fungsi untuk menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, 
baik hakim dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.121 Namun, pasca putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, 
MK mempersempit pengertian hakim dan objek pengawasan yang 
dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga wewenang Komisi Yudisial 
hanya terbatas pada mengawasi hakim dalam lingkungan peradilan 
yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan tidak 
ada lembaga pengawas eksternal yang mengawasi hakim konstitusi.

Wewenang KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi sangat diperlukan. 
Jika melihat fakta yang ada, pada tahun 2013, terjadi Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) terhadap mantan ketua MK M. Akil Mochtar oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap sengketa 
Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) serta Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU).122 Lebih lanjut pada tahun 2017, salah satu hakim 
Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara karena 
terbukti menerima suap terkait uji materiil Undang-undang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan.123 Dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi, maka 
sudah sepantasnya Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk 
melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi itu sendiri.

120  Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
121  Selengkapnya Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

dinyatakan bahwa “Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua 
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.”

122  https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/29-akil-mochtar diakses pada tanggal 16 Agustus 2020
123 https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis-akbar-divonis8-tahun-

penjara?page=all diakses pada tanggal 16 Agustus 2020



63

4) Menambahkan Constitutional Complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) hadir untuk mengawal Konstitusi 
Negara RI yang didalamnya terkandung perlindungan dan penegakan 
hak konstitusional. Perlindungan hak-hak kontitusional warga 
negara melalui MK hadir melalui kewenangan constitutional review. 
Akan tetapi dalam mekanisme tersebut, MK melindungi hak-hak 
konstitusional warga negara sebatas terhadap hak konstitusional yang 
dilanggar oleh ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, sehingga 
undang-undang tersebut nantinya dinyatakan bertentangan dengan 
konstitusi. Padahal, kemungkinan pelanggaran hak konstitusional 
warga negara tidak hanya melalui ketentuan normatif dalam suatu 
undang-undang. Banyak jalan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran 
hak-hak konstitusional warga negara, baik oleh tindakan dari penguasa 
maupun oleh pihak-pihak lain. Disinilah kita mengetahui pentingnya 
mekanisme Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Hamdan Zoelva, Mahkamah Konstitusi sejak berdirinya 
(2003) sampai pertengahan tahun 2010 banyak menerima permohonan 
pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang 
sebenarnya secara substansial bermuatan Constitutional Complaint. 
Namun, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan 
secara limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945  tidak menyebutkan 
kewenangan Constitutional Complaint, maka banyak dari permohonan 
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) 
dengan alasan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk 
mengadilinya.124

Beberapa perkara yang mendapat perhatian luas yang diperiksa dan 
diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain: Perkara Nomor 016/
PUU-I/2003 (permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali 
Mahkamah Agung), Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (permohonan 
pembatalan dua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang 
saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 (dugaan 
adanya unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah Agung), Perkara 

124  Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan 
Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Media Hukum Vol. 19 No.1, Juni 2012, hlm. 160 
diakses dari laman https://media.neliti.com/media/publications/115047-ID-none.pdf pada 
tanggal 24 Juli 2020
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Nomor 013/PUU-III/2005 (penyimpangan penerapan norma undang-
undang), Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 (penafsiran yang keliru 
dalam penerapan undang-undang), Perkara Nomor 025/PUU-III/2006 
(dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara 
Nomor 007/PUU-IV/2006 (ketidakpastian penanganan perkara di 
peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan), Perkara Nomor 
030/PUU-IV/2006 (kewenangan mengeluarkan izin penyiaran), 
Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (pembuatan kontrak kerjasama 
pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPR), Perkara 
Nomor 026/PUU-V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan 
kepala daerah), Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan 
pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti), 
Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 (kriminalisasi pimpinan KPK), 
dan lain-lain.

Secara substansial permohonan-permohonan tersebut merupakan 
perkara constitutional complaint. Berbagai permasalahan konstitusional 
terkait implementasi undang-undang, kebijakan pemerintah yang 
melanggar hak konstitusional, putusan peradilan umum yang saling 
bertentangan, dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum hingga 
kelalaian pemerintah dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Pemilihan Presiden merupakan beberapa Perkara Pengujian Undang-
undang di Mahkamah Konstitusi yang secara substansi lebih ke arah 
constitutional complaint.

Pada praktiknya di Mahkamah Konstitusi, perkara-perkara tersebut 
menggunakan pengujian undang-undang sebagai pintu masuk untuk 
pemeriksaannya. Bahkan, pada tahun 2010 terdapat perkara mengenai 
Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/
Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina (Nomor 
24/PUU-VIII/2010) diajukan oleh seorang anggota DPR yang secara 
substansial merupakan constitutional complaint. Perkara tersebut 
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dari 
banyaknya jenis perkara demikian, menunjukkan bahwa hingga 
delapan tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk, perkara-perkara yang 
mengandung unsur constitutional complaint tetap berdatangan ke 
Mahkamah Konstitusi. Keadaan tersebut terjadi karena belum ada 
mekanisme atau jalan lain yang dapat diambil para pencari keadilan 



65

atau warga negara yang dilanggar hak konstitusionalnya, sehingga 
para pemohon menggunakan pintu masuk pengujian undang-undang 
agar permasahannya dapat diadili Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan kasus-
kasus seperti itu, kadang memperluas penafsiran putusan Mahkamah 
Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada menyatakan suatu undang-
undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi dengan 
menyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar secara 
bersyarat atau bertentangan dengan pengecualian. Hal ini disebut 
conditionally unconstitutional atau bertentangan dengan konstitusi 
secara bersyarat. Banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang 
demikian, salah satunya putusan Perkara No.147/PUU-VII/2009 
tanggal 30 Maret 2010) mengenai e-voting.125

5) Kewajiban Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membawa dunia 
masuk ke dalam suatu era globalisasi. Dalam suatu era globalisasi 
tidak ada lagi batas-batas yang memisahkan negara, sehingga budaya-
budaya dari luar tidak dapat dilarang dan dengan mudahnya masuk 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Di era yang 
semakin modern ini sungguh disayangkan dimana nilai-nilai luhur yang 
diajarkan oleh para pendiri bangsa sekarang telah memudar karena 
arus globalisasi. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan 
identitas bangsa Indonesia sekarang banyak menemui permasalahan. 
Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dimana seharusnya 
Pancasila menjadi landasan bagi bangsa kita untuk menghadapi dan 
menyelesaikan masalah yang terjadi dijaman globalisasi saat ini dan 
bukan malah tergerus arus globalisasi. 

Salah satu fenomena yang sangat mengejutkan ialah banyaknya 
peserta didik dalam tingkatan lanjut, yang seharusnya sudah 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila, namun ternyata tidak hafal bunyi 
dari Pancasila. Salah satu contoh kasus nyata adalah yang terjadi 
di Banjarnegara, dimana sebanyak 46 siswa yang terdiri dari siswa 
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

125  Ibid., hlm. 160-161
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Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah, berbondong-bondong 
untuk bolos dari sekolah. Tidak sampai disitu, ternyata banyak dari 
para siswa yang membolos tersebut tidak mengetahui bunyi dari 
Pancasila.126 Jika bunyi Pancasila saja tidak diketahui, maka tentulah 
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara tidak mungkin dilaksanakan.

Nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan kekeluargaan yang 
mendasari berdirinya negara Indonesia saat ini juga mulai tergerus 
arus globalisasi. Dimana saat ini bertebaran berita-berita yang 
menunjukkan bergesernya sikap-sikap gotong royong dan mulai 
digantikan oleh nilai-nilai individualisme. Misalnya saja di Kabupaten 
Batang, Provinsi Jawa Tengah, dimana truk bermuatan air kemasan 
botol terguling di jalan karena remnya yang blong. Kesempatan truk 
terguling tersebut digunakan warga sekitar bukan untuk menunjukkan 
nilai-nilai Pancasila, namun warga sekitar malah menjarah isi muatan 
dari truk yang terguling tersebut.127

Tidak berhenti disitu, mengenai kecelakaan yang biasanya terjadi 
di jalan raya, Djoko Setijowarno, seorang pengamat transportasi 
sebagaimana dikutip oleh GridOto.com mengemukakan pendapatnya 
sebagai berikut. “Sekarang masyarakat kita sudah mulai kehilangan 
rasa empati dan simpati terhadap korban kecelakaan” Lebih lanjut 
Djoko menambahkan “Sekarang publik sudah mulai “menikmati” 
suatu kecelakaan. Tiap kali ada kecelakaan selalu diviralkan, dishooting 
bagian-bagian yang mengerikan. Dan dengan bangganya menjadi 
komentator yang menyiarkan secara langsung dan terdepan.”128 
Berdasarkan landasan sosiologis tersebutlah diperlukan adanya suatu 
penguatan nilai-nilai Pancasila yang mewajibkan seluruh warga 
negara Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

126  Berita dengan judul “Terjaring Razia, Puluhan Pelajar di Banjarnegara Tak Hafal Pancasila” 
diberitakan pada tanggal 19 Januari 2018, diakses dari laman https://news.detik.com/berita-
jawa-tengah/d-3823289/terjaring-razia-puluhan-pelajar-di-banjarnegara-tak-hafal-pancasila 
pada tanggal 24 Agustus 2020

127  Berita dengan judul “Truk Terguling, Barang Muatan Dijarah”, diberitakan pada tanggal 
18 September 2019, diakses dari laman https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/
batang/2019/09/18/truk-terguling-barang-muatan-dijarah/ pada tanggal 24 Agustus 2020

128  Berita dengan judul “Separah Inikah Indonesia? Korban Kecelakaan Tidak Ditolong Tapi 
Direkam Foto Video”, diberitakan pada tanggal 28 November 2019, diakses dari laman 
https://www.gridoto.com/read/221934611/separah-inikah-indonesia-korban-kecelakaan-tidak-
ditolong-tapi-direkam-foto-video pada tanggal 24 Agustus 2020
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berbangsa dan bernegara yang dicantumkan dalam undang-undang 
dasar.

C. Landasan Yuridis

 Sri  Soemantri  menyatakan  bahwa  perubahan  UUD NRI Tahun 1945 
pada  dasarnya merupakan  suatu keniscayaan, karena: Pertama, generasi  
yang  hidup  sekarang tidak  dapat  mengikat  generasi yang akan datang, 
Kedua hukum konstitusi hanyalah salah satu bagian dari hukum tatanegara, 
serta  Ketiga  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  konstitusi  atau  
Undang-Undang  Dasar selalu dapat diubah129, selanjutnya Sri Soemantri 
menyatakan, bahwa: prosedur  serta  sistem perubahan  Undang-Undang  
Dasar  1945  seharusnya  merupakan  perwujudan  dua  hal,  yaitu 
menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan 
adanya perubahan.130 Setiap konstitusi tertulis, pada umumnya selalu 
memuat ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri. Begitu juga 
dengan UUD NRI Tahun 1945 , yang mencantumkan ketentuan mengenai 
perubahan Undang-Undang Dasar pada BAB XVI Pasal 37.

Pasal tersebutlah yang menjadi alasan yuridis dapat dilakukannya 
perubahan Undang-Undang Dasar. Dapat disadari bahwa setiap perbuatan 
manusia tidak ada yang sempurna sama halnya dalam pekerjaan pembuatan 
dan penyusunan UUD.  Seperti dinyatakan oleh Moris seorang peserta dan 
penandatangan naskah UUD Amerika Serikat (ditetapkan 1787) bahwa 
“Nothing human can be perfect. Surrounded by difficulties, we did the best 
we could; leaving it with those who should come after us to take counsel 
from experience, and exercise prudently the power of amendement, which 
we had provided…”  (Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-
undangan, 1999).131

Beranjak dari opini tersebut, harus diakui bahwa: Konstitusi  dibuat  
untuk  manusia;  bukan  manusia  untuk  konstitusi (Constitution are made 
for men; not men for constitution), sehingga perubahan  terhadap  konstitusi  
memang  harus  dimungkinkan  namun  mengingat  konstitusi merupakan 

129  Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur Dan 
Sistem-Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945, Bandung, Alumni, 1987, Cetakan ke-IV hlm. 7

130  Ibid., hlm.8
131  Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Ed.,), Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi 

Independen Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm xxxiv
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suatu aturan yang dibuat demi terselenggaranya praktik ketatanegaraan, 
perubahan konstitusi  hendaknya  dilakukan  demi  penyempurnaan  
praktik  ketatanegaraan  dengan mengurangi  besarnya  kerugian  sosial.  
Dalam hal ini, dapat dipahami opini K.C.  Wheare bahwa terdapat empat 
sasaran dalam perubahan konstitusi, antara lain: “Speaking generally it 
would seem that the amending process in most modern Constitutions is 
aimed at safeguarding one or more of four objectives. The first is that the 
Constitution should be changed only with deliberation, and not lightly or 
wantonly; the second is that the people should be given an opportunity 
of expressing their views before a change is made; the third is that, in 
a federal  system, the powers of the units and of the central government 
should not be  alterable by either party acting alone; and the fourth is that 
individual or community rights –should safeguarded”132.

Adapun yang menjadi landasan yuridis materi muatan Rancangan 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah:

1) Penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah dapat dikatakan sebagai lembaga 
atau institusi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan DPD adalah suatu sarana bagi 
daerah untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tingkat nasional, 
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Keanggotaan 
DPD adalah sama untuk setiap provinsi dan jumlah seluruh anggotanya 
tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Anggota DPD 
juga dipilih melalu Pemilihan Umum133. DPD menurut UUD NRI 
Tahun 1945  merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945  yang berbunyi: “Majelis Permusyawararatan Rakyat terdiri atas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang.”

132  K.C.  Wheare, Modern Constitutions, Op. Cit., hlm. 83
133  Lihat Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945
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Dalam UUD NRI Tahun 1945 Kedudukan DPD adalah sejajar 
dengan kedudukan DPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, 
akan tetapi kewenangan yang dimiliki dibidang legislasi maupun 
bidang pengawasan sangat terbatas. Kewenangan bidang legislasi 
DPD adalah dapat mengajukan usul RUU kepada DPR dan turut serta 
membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan 
sumberdaya ekonomi lainnya dan hal-hal yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu DPD juga 
dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, dan 
RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama134. Dalam 
kaitan dengan kewenangan dibidang pengawasan, kewenangan DPD 
hanya terbatas pada 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. Hasil pengawasan tersebut bahkan tidak dapat ditindaklanjuti, 
namun hanya menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.135

Dalam BAB VIIA UUD NRI Tahun 1945 pengaturan terkait 
DPD hanya berisikan penjabaran wewenang pokok dari DPD dan 
tidak memaksimalkan fungsi DPD sebagai cerminan dari perwakilan 
daerah (territorial representation). Dapat dikatakan DPD saat ini 
tidak membawa kemanfaatan yang berarti dalam tatanan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD 
diatur dalam 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 (MD 
3) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (P3). Namun, ketentuan lebih lanjut 
ini sama sekali tidak memberikan dampak terhadap penguatan 

134  Lihat Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945

135  Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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kelembagaan DPD bahkan ketentuan tersebut lebih membatasi 
kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif lebih dibatasi. Beberapa 
pembatasannya yaitu: 
1) Tidak adanya penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

di lingkungan DPD;136

2) UU P3 tidak memberikan ruang bagi DPD dalam mengajukan 
RUU di luar prolegnas;137

3) UU MD3 telah mendistorsi RUU DPD menjadi RUU usul DPR; 
138

4) UU  P3  telah merendahkan kedudukan DPD menjadi  lembaga  
yang sub-ordinat yaitu co-legislator DPR, dan DPD tidak  pernah  
mendapatkan ruang  untuk  ikut  serta  dalam  pembahasan  secara  
aktif  dalam bertemu muka secara langsung  antara DPD dan 
DPR, antara DPD dan Pemerintah, maupun antara DPD, DPR dan 
Pemerintah sekaligus (tripartit) untuk memungkinkan  melakukan 
pembahasan  RUU yang berasal dari DPD  (terkait dengan 
kewenangan DPD), namun pada kenyataannya hanya Pemerintah 
dan DPR saja yang terlibat tanpa  adanya keterlibatan DPD dalam  
pembahasan  secara  penuh.139

5) Membatasi keterlibatan DPD dalam proses pembahasan tingkat 
I suatu RUU dan pada proses pembahasan tingkat I yang terdiri 
atas tiga tahap, DPD hanya dilibatkan dalam dua tahapan saja, 
yakni hanya pada tahap pengantar musyawarah dan pada tahap 
pendapat mini.  Kedua tahapan tersebut merupakan tahap 
pertama dan ketiga dari pembahasan tingkat I, sementara kegiatan 

136  Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya 
menjadikan DPD sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan saja setara dengan komisi 
dan fraksi

137  Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya 
DPR atau Presiden yang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas 
dalam keadaan tertentu

138  Pasal 147 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) 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

139  Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan
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inti pembahasan ada pada tahap kedua, yakni pengajuan dan 
pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM), dan DPD tidak 
diikut sertakan pada tahapan ini serta DPD tidak diikut sertakan 
dalam proses pengambilan keputusan.140

6) Kewenangan DPD untuk “Ikut Membahas RUU” diinterpretasikan 
hanya bersifat relasi pasif antara DPR dan DPD.141

Oleh karena itu, hal ini perlu di atasi dengan cara merekonstruksi 
DPD melalui Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 yaitu 
dengan menjadikan DPD sebagai bagian dari medium strength 
bicameralism system yang nantinya akan memberikan kekuatan 
yang mampu meningkatkan peran DPD sebagai salah satu penopang 
utama dalam mewujudkan cita negara. Penguatan kelembagaan 
DPD akan berimplikasi pada proses pembentukan undang-undang 
(melibatkan DPR-DPD-Presiden) yang harmonis dan berkualitas, 
dalam amandemen ini juga kewenangan DPD akan ditambahkan agar 
mampu terlibat dalam pengajuan, pembahasan, dan persetujuan suatu 
RUU yang disebutkan secara limitatif dalam undang-undang serta 
memperbaiki sistem rekrutmen dari DPD yang bebas dari unsur partai 
politik.

2) Penataan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

Sejak adanya amandemen ke-III UUD NRI Tahun 1945 pada 
tahun 2001 maka secara resmi Indonesia dalam Bab IX UUD NRI 
Tahun 1945 menerima masuknya Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga tinggi negara yang baru. Dengan ini kekuasaan kehakiman di 
Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah 
Konstitusi.142 Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman 
dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

140  Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal  68  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (3)  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

141  Pasal 68 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

142  Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan dan kewajiban MK oleh UUD NRI Tahun 1945 
diakui dalam Pasal 7B dan Pasal 24C yang kemudian diperjelas 
dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu UUD NRI 
Tahun 1945 mengamini adanya kewenangan MA dalam Pasal 24 dan 
Pasal 24A yang kemudian diperkuat dengan adanya pengaturan dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan 
kepada MA untuk dapat melakukan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial 
review). Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki dua 
lembaga yudikatif yang wewenangnya bersilangan dalam melakukan 
judicial review yang mengakibatkan cukup banyak putusan yang saling 
bertentangan dan tidak konsisten karena tidak tersentralnya putusan 
tersebut kepada suatu lembaga, sehingga mengakibatkan masalah 
dan persoalan hukum yang baru terhadap kekuasaan kehakiman di 
Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 diberikan kewenangan untuk dapat memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum yang dalam hal ini MK diberikan kewenangan 
tidak hanya dalam perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih 
anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD tetapi 
juga MK diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil 
pemilihan umum kepala daerah. Hal ini bermula ketika pemilihan 
kepala daerah (pilkada) diubah menjadi pemilihan umum kepala 
daerah (pemilukada) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang kemudian 
oleh UU ini menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian 
dari rezim pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang pada akhirnya berimplikasi 
pada penambahan kewenangan MK untuk dapat memutus perselisihan 
hasil pemilukada.



73

Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kewenangan MK untuk 
memutus perselisihan hasil pemilukada telah diberikan kepada badan 
peradilan khusus, dan saat ini, kewenangan MK untuk memutus 
perselisihan hasil pemilukada hanya bersifat sementara. Selengkapnya 
Pasal 157 ayat (3) menyatakan bahwa: “Perkara perselisihan 
penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa 
dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan 
peradilan khusus”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, MK terlalu 
dibebani dengan kewenangan untuk memutus Perselisihan Pemilu 
dan Perselisihan Pilkada (sampai adanya badan peradilan khusus yang 
menangani perselisihan pilkada), yang nantinya akan berpengaruh 
bagi kualitas Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) MK, yang 
sebenarnya merupakan kewenangan utama MK.

3) Penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim 
konstitusi

Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A dan 
Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 yang dalam ketentuan Pasal 24B 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Komisi Yudisial 
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” 
Maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman 
Indonesia agar setiap warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga 
parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian 
kinerja dan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk 
menjaga dan menegakkakan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim agar dapat mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan 
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.143

143  A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta, ELSAM-Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat, 2004, hlm. 149.
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Tiga tahun setelah keberadaan KY diatur dalam amandemen 
ketiga UUD NRI Tahun 1945 , lahirlah Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Memasuki tahun kedua setelah 
Undang-undang ini diundangkan, Undang-undang ini diuji materi 
ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme constitutional review 
yang dalam putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, MK mempersempit 
pengertian hakim dan objek pengawasan yang dilakukan oleh KY. 
MK menguatkan peran KY dalam mengawasi hakim MA dan hakim-
hakim yang berada di bawah lingkungan MA namun mengecualikan 
hakim konstitusi dari pengawasan KY. Akibat Putusan MK Nomor 
005/PUU-IV/2006, DPR bersama Presiden melakukan perubahan 
terhadap paket UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disarankan 
dalam putusan MK. UU paket kekuasaan kehakiman yang diganti 
adalah : (i) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman144 
menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
(ii) perbaikan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi145 
menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi146; dan terakhir (iii) perbaikan 
UU No. tentang Komisi Yudisial dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial147. Berdasarkan paket UU kekuasaan kehakiman 
tersebut, status quo saat ini hakim yang diawasi secara eksternal oleh 
Komisi Yudisial hanyalah hakim dan hakim ad hoc yang berada di 
lingkungan peradilan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya, tidak termasuk hakim konstitusi.148

Pada tahun 2013 Presiden Republik Indonesia menetapkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian dijadikan Undang-Undang 

144  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4358.

145  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 43316.

146  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5226.

147  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5250

148  Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 angka 5
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Nomor 4 Tahun 2014149 yang pada intinya mengamanatkan KY sebagai 
lembaga yang akan membentuk tim panel ahli atau pengawas untuk 
MK. Namun, penerapan Perpu tersebut tidak berjalan secara lancar 
seperti yang diharapkan, sebab sebelum Perpu tersebut disahkan 
menjadi Undang-Undang, Perpu tersebut telah terlebih dahulu di 
constitutional review kepada MK, yang pada hasilnya berisikan 
bahwa semua hakim konstitusi sepakat untuk tidak menerima pola 
pengawasan eksternal untuk diri mereka dan lebih menginginkan 
adanya suatu majelis pengawasan etik secara internal. Sehingga 
sampai hari ini Mahkamah Konstitusi tidak diawasi secara eksternal 
oleh lembaga manapun, dan hanya diawasi secara internal oleh 
Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah 
Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2 Tahun 2014. Hal ini jauh berbeda dengan yang terjadi pada MA dan 
peradilan yang berada di bawahnya dimana hakim dalam lingkungan 
Mahkamah Agung diawasi secara internal oleh Majelis Kerhormatan 
MA dan juga diawasi secara eksternal oleh KY.

Mengenai dua putusan MK di atas (putusan MK Nomor 005/
PUU-IV/2006 dan putusan MK Nomor 1-2 /PUU-XII/2014), Totok 
Wintarto tenaga ahli Komisi Yudisial mengemukakan tanggapannya 
sebagai berikut. “Dulu KY memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Namun wewenang tersebut 
dilakukan judicial review oleh MK sendiri, dua kali malah. Sehingga 
sekarang Hakim Konstitusi tidak ada lembaga pengawasnya, berbeda 
dengan hakim di tingkat peradilan lain”.150 Mengenai putusan MK 
Nomor 005/PUU-IV/2006, Totok mengemukakan bahwa. “Terkait 
hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang 
lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya. Padahal sebenarnya 
hakim MK tidak boleh memutus sesuatu yang tidak ada di dalam 
permohonan judicial review”.151 Kemudian mengenai putusan MK 
Nomor 1-2 /PUU-XII/2014 Totok juga mengemukakan bahwa 
“Namun, UU tersebut diuji materi oleh gabungan advokat dan 
konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta 

149  Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1-2/PUU-XII/2014
150  Noer dkk, KY Tidak Berwenang Awasi Hakim Konstitusi, berita pada tanggal 24 Januari 

2019, diakses dari laman https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/850/ky-tidak-
berwenang-mengawasi-hakim-konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2020

151  Ibid.,
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sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dengan perkara 
nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dan lagi-lagi hakim MK memutuskan 
untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan 
dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut. Otomatis hingga 
saat ini hakim MK tidak ada yang mengawasi”.152

Berdasarkan hal di atas, pengawasan terhadap hakim konstitusi 
merupakan hal yang sangat dibutuhkan, baik itu pengawasan yang 
berasal dari pihak internal maupun eksternal dari lembaga tinggi negara 
lainnya yang kedudukannya setara dalam konstitusi.  Hakim konstitusi 
merupakan pengawal konstitusi (the guardian of constitution) 
serta penafsir final konstitusi (the final interpreter of constitution) 
yang putusannya bersifat final and binding sehingga dampak dari 
putusannya tidak hanya mengikat terhadap pihak yang berperkara 
saja melainkan mengikat keseluruhan rakyat Indonesia (erga omnes). 
Sebab alasan-alasan itulah maka penting adanya pengawasan secara 
eksternal oleh Komisi Yudisial kepada hakim konstitusi.

4) Menambahkan constitutional complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi

Secara teoritikal Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai 
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final 
konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi 
manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitusional 
warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), 
dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).153 Dalam 
menjalankan tugasnya untuk melindungi  hak konstitusional  warga  
negara, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD untuk 
dapat melakukan constitutional review.154 Selengkapnya kewenangan 
tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang menetapkan bahwa 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar,…”. Namun, dalam proses 
constitutional review, terdapat beberapa kasus yang dimohonkan 
kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah masuk ke dalam ranah 

152  Ibid.,
153  Harrys Pratama Teguh, Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia (Sebuah Kajian Teori dan 

Praktik Hukum Acara Konstitusi), Loc. Cit.,
154  Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
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pengaduan konstitusional (constitutional complaint), sehingga banyak 
permohonan yang bermuatan constitutional complaint tidak dapat 
diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) oleh Mahkamah Konstitusi, 
sebab Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk 
dapat menerima jenis permohonan seperti itu. Dengan tidak adanya 
mekanisme constitutional compalint sebagai kewenangan MK, 
perlindungan hak konstitusional warga negara tidak dapat dijalankan 
secara optimal. Penjaminan hak konstitusional warga negara secara 
tertulis dalam UUD harus dilengkapi dengan adanya mekanisme hukum 
jika ada pejabat publik yang terbukti melanggar hak konstitusional 
warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan constitutional 
complaint sebagai kewenangan MK.

5) Kewajiban Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara yuridis tercantum 
dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 . Menurut Jimly Asshiddiqie, sekalipun memiliki tingkat 
abstraksi yang berbeda, Pembukaan dan batang tubuh UUD haruslah 
dipahami sebagai satu kesatuan UUD NRI Tahun 1945.155 Hal ini 
berarti bahwa saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
telah diakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan mengenai 
Kewajiban setiap orang dan setiap warga negara saat ini telah diatur 
dimana kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (3), sedangkan kewajiban setiap orang diatur dalam Pasal 28J 
UUD NRI Tahun 1945. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah 
sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (1) 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya.156

155  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, 
Op. Cit., hlm. 69

156  Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Pasal 27 ayat (3) 

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara.157

Pasal 28J: 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.158

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD, adalah sebuah 
pernyataan yang tidak memerintahkan adanya tindakan nyata. 
Batang tubuh UUD, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pancasila 
dan Pembukaan konstitusi, haruslah memuat ketentuan mengenai 
kewajiban pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga negara. 
Kewajiban-kewajiban yang termuat baik dalam Pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (3), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, tidak mengakomodir 
adanya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 
warga negara. Sehingga diperlukan suatu pasal yang menegaskan 
pentingnya kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Landasan Politis

Setiap masyarakat yang teratur, yang menentukan pola-pola hubungan 
yang bersifat tetap antara para anggotanya adalah masyarakat yang 
mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang yang berhubungan 
dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian 
pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang secara kolektif menonjol.159 Setiap pembentukan produk peraturan 
157  Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
158  Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
159  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 397-398
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perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar tidak terlepas dari 
kekuatan-kekuatan politik yang mempengaruhi pembentukannya saat itu. 
Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu lembaga yang sama 
sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengait 
dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi 
dari keadaan yang demikian itu adalah, bahwa hukum harus senantiasa 
melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 
masyarakatnya. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik 
hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 
dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan kepada iure constituendo, 
hukum yang seharusnya berlaku.160

Dalam disertasinya yang kemudian dibukukan, Mahfud MD berpijak 
pada asumsi dasar bahwa “hukum merupakan produk politik”. Jika 
didengar secara sekilas “hukum sebagai produk politik” dalam pandangan 
awam bisa dipersoalkan, sebab pernyataan tersebut memosisikan hukum 
sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. Apalagi 
dalam tataran ide atau cita hukum, lebih-lebih di negara yang menganut 
supremasi hukum, politiklah yang harus diposisikan sebagai variabel yang 
terpengaruh (dependent variable) oleh hukum.161 Lebih lanjut Mahfud 
menjelaskan “secara metodologis-ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah 
dari pernyataan tersebut, semuanya benar, tergantung pada asumsi dan 
konsep yang dipergunakan. Ini pula yang melahirkan dalil bahwa kebenaran 
ilmiah itu bersifat relatif, tergantung pada asumsi dan konsep-konsep 
yang dipergunakan”. Dengan asumsi dan konsep tertentu satu pandangan 
ilmiah dapat mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, tetapi 
dengan asumsi dan konsep tertentu yang lain satu pandangan ilmiah dapat 
mengatakan sebaliknya, bahwa, politik adalah produk hukum. Artinya 
secara ilmiah, hukum dapat determinan atas politik, tetapi sebaliknya dapat 
pula politik determinan atas hukum. Jadi dari sudut metodologi, semuanya 
benar secara ilmiah menurut asumsi dan konsepnya sendiri-sendiri.”162

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih 
suatu tujuan sosial tertentu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, 1) 
tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; 2) 
cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai 
160  Ibid.,
161  Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Op. Cit., hlm. 4
162  Ibid.,
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mencapai tujuan tersebut?; 3) kapankah waktunya hukum itu perlu diubah 
dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan? 
4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan 
kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan 
tersebut ?163 Sedangkan menurut Mahfud MD politik hukum adalah “legal 
policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan 
baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum 
lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.164 Perubahan UUD NRI 
Tahun 1945 harus sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang telah berubah untuk mencapai tujuan negara 
Indonesia dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdakaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun yang menjadi landasan politis materi muatan Rancangan 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah:

1) Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan 
reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan 
negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde 
Lama hingga Orde Baru yang telah secara signifikan menimbulkan 
akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang 
sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat 
dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Namun, 
jika melihat kewenangan DPD saat ini, DPD dapat diibaratkan seperti 
‘singa ompong’ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lebih lanjut 
Bagir Manan berpendapat bahwa kedudukan DPD saat ini, pada 
hakikatnya hanyalah berupa badan komplementer (pelengkap) dari 
DPR.165 Menurut Kaelan, “Realitas kewenangan DPD yang demikian 
ini akan membawa prospek suram akan nasib kesejahteraan daerah 

163  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op. Cit., hlm.399
164  Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Op. Cit., hlm. 1
165  Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945  baru, Loc. Cit.,
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di seluruh Indonesia, dalam pengelolaan negara tingkat pusat.”166 
Pandangan Stephen Sherlock mengenai DPD Indonesia adalah 
perbandingan yang sangat aneh yang tidak pernah Ia temukan di 
belahan dunia manapun, dimana DPD adalah percampuran antara 
tingginya legitimasi publik karena dipilih secara langsung dengan 
rendahnya kualitas kewenangan.167 Penguatan DPD penting untuk 
direalisasikan agar kepentingan-kepentingan daerah tetap terwujud 
dalam pengelolaan negara tingkat pusat, dan untuk tetap menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2) Penataan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah 
Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 
diberikan oleh undang-undang.168 Sedangkan Mahkamah Konstitusi 
memiliki wewenang yaitu, 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.169 Idealnya, pembagian kewenangan 
dalam rangka melakukan satu kekuasaan kepada dua institusi berbeda 
mesti diikuti dengan pemberian batas demarkasi kewenangan yang 
jelas. Dimana, kewenangan institusi yang satu dibedakan secara pasti 
dengan kewenangan lembaga yang lainnya. Sehubungan dengan itu, 
pembagian kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif 
secara konseptual dapat dibelah menjadi dua bagian, yaitu mahkamah 
sistem hukum (court of law) dan mahkamah keadilan (court of 
justice). Di mana, dengan pembelahan seperti itu diyakini akan 
mampu menghindari terjadinya benturan antar kedua lembaga pelaku 

166  Kaelan M.S., Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis), Op. Cit., hlm. 142

167  Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm. 79-80
168  Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
169  Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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kekuasaan kehakiman. Dengan pembelahan semacam itu, institusi 
pelaku kekuasaan kehakiman diidealkan akan fokus pada bidang 
kewenanangannya masing-masing. Secara bersamaan, benturan dalam 
pelaksanaan kewenangan tidak akan terjadi atau setidak-tidaknya 
dapat dihindari sedemikian rupa.170

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan 
konsep Judicial Restraint171, ini artinya Mahkamah Konstitusi 
hanya berwenang memeriksa hasil pemilihan umum saja, dan tidak 
memiliki wewenang lebih lanjut untuk memeriksa keseluruhan proses 
berjalannya pemilihan umum. Sedangkan pelanggaran yang terjadi di 
pemilihan umum biasanya terjadi pada keseluruhan proses berjalannya 
pemilihan umum tersebut. Hal ini pun mengundang kekecewaan dari 
beberapa pihak, bahkan beberapa pihak mulai menggunakan istilah 
‘mahkamah kalkulator’ terhadap MK. Seperti dilansir dari news.detik.
com, istilah mahkamah kalkulator pertama kali muncul pada tahun 
2014 yang disinggung oleh Maqdir Ismail yang bertindak sebagai 
tim advokasi pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa.172 
Tindakan seperti ini dapat mencoreng kehormatan, keluhuran, dan 
martabat hakim yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan 
masyarakat pada Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini dapat 
diselesaikan dengan menambah wewenang MK untuk memeriksa 
sampai ke dalam proses berjalannya pemilihan umum, namun seperti 
yang telah dipaparkan dalam landasan sosiologis, perkara Perselisihan 
Hasil Pemilihan Umum terlalu membebani wewenang utama 
Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar. Langkah yang tepat untuk diambil 
adalah memberikan kewenangan untuk memutus perkara Pemilihan 
Kepala Daerah (pilkada) maupun perkara Pemilihan Umum (pemilu) 
kepada Mahkamah Agung.

Begitu pula dengan wewenang Mahkamah Agung untuk 
melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

170  Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi 
(Authority Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court), Loc. Cit.,

171  Lihat lebih lanjut John A. Ferejohn & Larry D. Kramer, Independent Judges, Dependet Judiciary: 
Institutionalizing Judicial Restraint

172 https://news.detik.com/berita/d-4564570/tentang-istilah-mahkamah-kalkulator-yang-
disinggung-bw diakses pada tanggal 23 Juli 2020
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undang-undang terhadap undang-undang. Disebabkan sama-sama 
memiliki kewenangan dalam menguji peraturan Perundang-undangan 
dan hanya berbeda dalam hal jenis peraturan yang diuji, perbedaan 
penafsiran antara MA dan MK akan sangat mungkin terjadi. Menurut 
Saldi Isra, apabila perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang 
tersebut benar-benar terjadi, maka yang semestinya diikuti adalah 
penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, 
penafsiran Mahkamah Konstitusi didasarkan pada norma konstitusi. 
Dalam hal ini, sumber validitas penafsiran MK adalah konstitusi. 
Sementara sumber validasi penafsiran MA adalah undang-undang 
itu sendiri. MA sesuai kewenangan tidak dapat memasuki ranah 
penafsiran konstitusi.173 Namun hal tersebut, dapat menimbulkan 
ketegangan politik antara MA dan MK, dimana secara tidak langsung 
MK berhak membatalkan putusan MA mengenai pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang. Sehingga tepatlah jika kewenangan pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang diberikan kepada MK agar supaya tidak terjadi ketegangan 
politik antara MA dan MK.

3) Penegasan Fungsi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim 
Konstitusi

 Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 , kedaulatan rakyat 
tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan 
kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Dengan kata lain, 
kedaulatan sekarang tidak terpusat pada satu lembaga tetapi disebar 
kepada lembaga-lembaga negara yang ada. Ini berarti bahwa 
seluruh lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, 
MK, KY, dan BPK) memiliki kedudukan yang sama. Agar tidak 
terjadi penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan 
kesewenang-wenangan (abuse de droit) dari seluruh lembaga tinggi 
negara, maka diberlakukanlah sistem check and balances.

Berdasarkan putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, MK berpendapat 
bahwa sebagai supporting institution yang khusus dibentuk sebagai 
lembaga pengawas eksternal bagi lembaga kekuasaan kehakiman 

173  Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi 
(Authority Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court), Op. Cit., hlm. 27
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yang tetap berada di dalam lingkup kekuasaan kehakiman, maka 
hubungan antara KY dan MA tidak dapat dibangun dalam kerangka 
checks and balances. MK berpendapat bahwa checks and balances 
hanya dapat dibangun oleh lembaga-lembaga negara yang utama 
(main state organs, principal state organs) yaitu antara MPR, DPR, 
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan 
Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi. Mengenai Pendapat 
MK tersebut, Mahfud MD mengemukakan pendapatnya sebagai 
berikut. 174

 “Pandangan MK bahwa KY hanyalah supporting institution 
yang seperti itu dapat diterima dalam kaitannya dengan kekuasaan 
kehakiman dalam arti bahwa KY bukanlah lembaga pemegang 
kekuasaan kehakiman seperti MA dan MK. Tetapi dapatlah ditegaskan 
bahwa sebagai lembaga pengawas eksternal kedudukan KY bukan 
supporting melainkan dapat juga disebut sebagai main institution. 
Sebab itu sebagai lembaga negara kedudukan KY tidaklah berada 
di bawah MK maupun MA, tetapi tugas dan wewenangnya tetaplah 
bersifat penunjang (supporting) bagi kekuasaan kehakiman.”

Lebih lanjut Saldi Isra juga berpendapat bahwa sejak selesainya 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945  (1999-2002), pembedaan lembaga-
lembaga negara tidak lagi didasarkan kepada pembagian hierarkis 
berupa lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Setelah 
perubahan, lembaga-lembaga negara dibedakan sesuai dengan 
fungsi dan kewenangan konstitusional masing-masing. Menurutnya, 
pertimbangan hukum Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 kembali 
“menghidupkan” pola hubungan antarlembaga negara yang 
hierarkis.175 Dapat disimpulkan bahwa mengenai pendapat MK bahwa 
hubungan KY dengan lembaga lain tidak dapat dibangun dalam 
kerangka check and balances, masih dapat diperdebatkan dan tidak 
disetujui sepenuhnya oleh para ahli-ahli hukum tata negara Indonesia.

Namun, lebih lanjut MK berpendapat bahwa Komisi Yudisial tidak 
lagi berwenang mengawasi hakim konstitusi. Hal ini pun membuat 

174  Mahfud MD, Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Loc.Cit.,
175  Saldi Isra, Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa 

Depan Komisi Yudisial), diakses dari laman https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-
jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-
implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html#_ftn15 pada tanggal 4 Agustus 2020
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tidak adanya lembaga eksternal yang mengawasi MK sebagai 
lembaga, maupun pengawasan terhadap hakim konstitusi. Memang 
terhadap putusan dari hakim tidak boleh diadakan suatu intervensi dari 
pihak manapun. Hakim harus selalu senantiasa bersikap independen 
(independent) dan imparsial (impartial). Namun pengawasan yang 
dimaksud adalah dalam ranah etika hakim dan dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat, serta perilaku 
hakim konstitusi. Penguatan kewenangan KY untuk mengawasi 
hakim konstitusi, diperlukan untuk menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran dan martabat hakim, serta perilaku hakim, 
serta mewujudkan adanya pengawasan dan keseimbangan kekuasaan 
antara seluruh lembaga tinggi negara. Dapat dilihat bahwa adanya 
suatu keistimewaan tersendiri bagi hakim konstitusi yang membuat 
MK terlihat seakan-akan sebagai lembaga super body dan diberikan 
perlakuan khusus dibandingkan dengan MA dan badan peradilan di 
bawahnya.

4) Menambahkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi

 Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima 
secara universal sebagai a moral, political, and legal framework 
and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan 
bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. 
Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan 
hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di 
setiap negara yang dapat disebut rechtstaat.176 Indonesia sendiri telah 
menjamin perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam BAB 
XA Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan 
pendapat Maria Farida Indrati, Indonesia adalah negara hukum, yakni 
negara yang berlandaskan (legal material) dan diperintahkan (legal 
formal) oleh hukum. Hal ini berarti, jika hak konstitusional warga 
negara yang telah diatur dalam UUD dilanggar atau diabaikan oleh 
tindakan pejabat publik, maka diperlukan suatu mekanisme hukum 
yang dapat menjamin perlindungan hak konstitusional, karena 
penjaminan hak konstitusional tidak cukup hanya sebatas pengakuan 
tertulis dalam sebuah dokumen, namun harus ada perlindungan yang 

176  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Loc. Cit., hlm. 343
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nyata bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif politik hukum yang diartikan sebagai arahan 
pembuatan hukum (legal policy) yang harus dijadikan pedoman untuk 
membangun atau menegakkan sistem hukum yang diinginkan, maka 
constitutional complaint dapat dipandang sebagai salah satu instrumen 
untuk menjamin ketepatan arah itu atau sebagai pengawal ketepatan 
isi dalam pembuatan hukum. Dalam politik hukum, constitutional 
complaint berperan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah 
sebuah hukum yang dibuat sesuai atau tidak dengan kerangka pikir 
legal policy untuk mencapai tujuan negara.177

5) Kewajiban Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara

Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 
tercantum dengan jelas tujuan negara Indonesia yaitu untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Haruslah 
dipahami, bahwa keseluruhan pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan 
yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD NRI Tahun 
1945. Dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan, UUD NRI 
Tahun 1945 menduduki tingkatan tertinggi dalam sistem hukum 
Indonesia. Hal ini berarti, jika ada perubahan dalam undang-undang 
dasar maka keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
secara otomatis akan berubah. Landasan politis dari kewajiban 
seluruh warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari yang dimuat dalam undang-undang 
dasar adalah dalam rangka agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi 
pertimbangan dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-
undangan. Kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila 
yang dicantumkan dalam undang-undang dasar, akan mengikat para 
pembuat peraturan perundang-undangan secara pribadi, serta dapat 

177  Najichah, Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan 
Hak Konstitusi di Indonesia), IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 
2012, hlm. 302, diakses dari laman https://core.ac.uk/reader/229718862 pada tanggal 25 Juli 
2020
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menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas 
dan dapat mempercepat akselerasi dalam mencapai tujuan negara 
Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945.

E. Landasan Historis 

 Sejak awal pembentukan UUD NRI Tahun 1945 , para perancang 
Undang-Undang Dasar pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ataupun pada sidang 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menyadari UUD 
tersebut hanyalah bersifat sementara. Soekarno selaku Ketua PPKI dalam 
pengesahan UUD NRI Tahun 1945  pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam 
pidatonya mengatakan “Tuan-Tuan semua tentu mengerti, bahwa Undang-
Undang Dasar kita yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang 
Dasar Sementara. Ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat. Nanti ketika 
kita sudah bernegara didalam suasana lebih tenteram, kita tentu akan 
mengumpulkan kembali Majlis Permusyawaratan Rakyat yang dapat 
membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna”.178

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam membentuk 
suatu konstitusi yang sempurna adalah dengan melaksanakan amandemen 
terhadap UUD NRI Tahun 1945 . Indonesia sendiri telah melakukan 
amandemen sebanyak empat kali mulai dari tahun 1999 sampai tahun 
2002, yaitu:179

 Perubahan pertama dilakukan dalam sidang tahunan MPR Tahun 1999 
yang meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 
14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 22 UUD NRI 
Tahun 1945 . Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945 (UUD NRI Tahun 1945 ) adalah membatasi kekuasaan Presiden dan 
memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga Legislatif.

 Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 
yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), 
Pasal 20 A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 

178   Anwar. C, Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan Dalam UUD NRI Tahun 1945 , 
Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 131-134

179  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Op. 
Cit., hlm. 122-124
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28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, 
Pasal 28J, BAB XII, Pasal 30, BAB XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36 
C UUD NRI Tahun 1945 . Perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah 
negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan 
pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan 
yang terperinci tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

 Perubahan ke tiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 
mengubah dan menambahkan ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat (2) dan 
(3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1), dan (2), Pasal 6A ayat 
(1),(2) ,(3), (4), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 
17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, 
Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), 
Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 
23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), 
Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan 
(4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD NRI Tahun 1945 
. Materi Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945  meliputi ketentuan 
tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan 
antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

 Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 
2002. Perubahan dan atau tambahan dalam perubahan keempat tersebut 
meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 
ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B; pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, 
Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); 
BAB IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4); 
Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); aturan peralihan pasal I, II, dan III; 
aturan tambahan Pasal I dan II UUD NRI Tahun 1945 . Materi perubahan 
pada perubahan ke empat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara 
dan hubungan antara lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan 
Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan 
tentang perekonomian dan kesejahtraan sosial, dan aturan peralihan serta 
aturan tambahan. Dalam amandemen ini juga dijelaskan bahwa DPD 
adalah bagian dari MPR, juga dijelaskan mengenai pengantiian presiden 
dan juga pernyataan perang, damai dan juga perjanjian dengan negara 
lainnya.
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Namun ketika melihat kembali situasi dan kondisi negara pada saat 
amandemen tersebut dilakukan, jelas terlihat bahwa amandemen terhadap 
UUD NRI Tahun 1945  tidak dilakukan dalam kondisi yang kondusif, 
melainkan dilakukan dengan sangat terburu-buru dengan kondisi yang 
terkekang oleh tuntutan dari berbagai golongan di masyarakat. Amandemen 
pada tahun 1999-2002 merupakan tindak lanjut dari gerakan reformasi 
yang terjadi pada tahun 1998, dimana sebagian besar rakyat Indonesia 
menginginkan adanya perubahan secara besar-besaran dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Situasi dan kondisi yang kondusif merupakan 
syarat mutlak (conditio sine qua non) dalam rangka tercapainya suatu 
amandemen yang efektif dan efisien.

Adapun yang menjadi landasan historis materi muatan Rancangan 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah:

1) Penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan 
daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi 
pertama Indonesia (UUD NRI Tahun 1945 ), dengan konsep utusan 
daerah di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang 
bersanding dengan utusan golongan dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD NRI Tahun 
1945 , yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR 
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-
golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” 
Pengaturan yang longgar dalam UUD NRI Tahun 1945  tersebut 
kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik 
Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk 
Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan 
bekerja berdampingan dengan DPR-RIS. Selanjutnya, dalam UUD 
Sementara 1950 (UUDS 1950) tetap mengakomodasi Senat yang 
sudah ada sebelumnya, selama masa transisi berlangsung. UUDS 
1950 secara khusus mengamanatkan adanya pemilihan umum 
(Pemilu) dan pemilihan anggota Konstituante untuk membuat UUD 
yang definitif yang akan menjadi landasan bentuk dan pola baru 
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pemerintahan Indonesia. Penting untuk dicatat, adanya Senat dalam 
UUDS 1950 hanya diberlakukan selagi Pemilu yang direncanakan 
belum terlaksana. Dalam sistem perwakilan UUDS itu sendiri, Senat 
ditiadakan karena bentuk negara tidak lagi federal. Setelah UUD RIS 
1949 dan UUDS 1950, Indonesia kembali ke UUD NRI Tahun 1945  
melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensinya, utusan daerah 
kembali hadir. Dekrit ini diikuti dengan dikeluarkannya Penetapan 
Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPR Sementara 
(MPRS) dan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1959 tentang Susunan 
MPRS. Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1959 ini menetapkan bahwa 
MPRS terdiri dari anggota DPRS (hasil Pemilu 1955) ditambah 
utusan daerah dan golongan karya. Anggota MPRS (kecuali yang 
berasal dari anggota DPRS) tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan 
melalui penunjukan oleh Soekarno. Kemudian Soekarno memangkas 
fungsi, kedudukan, dan wewenang MPRS melalui Ketetapan MPRS 
No. 1 Tahun 1960 sehingga MPRS hanya bisa menetapkan GBHN, 
tanpa bisa mengubah UUD. Pada masa pemerintahan Soeharto, 
skema ini tidak berubah. Utusan daerah sebagai anggota MPR hanya 
bekerja sekali dalam lima tahun, untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden, serta menetapkan GBHN. Tidak ada hal lainnya yang dapat 
dilakukan oleh utusan daerah selama lima tahun masa jabatannya. 
Akibatnya, efektivitasnya sebagai wakil daerah dalam pengambilan 
keputusan tingkat nasional dipertanyakan. Bila dibandingkan dengan 
konsep parlemen dua kamar (bicameral system) yang menjadi 
rujukan perwakilan daerah, keberadaan utusan daerah ini berada di 
luar konteks. Perkembangan pemikiran yang signifikan muncul pada 
pembahasan amandemen UUD NRI Tahun 1945  pada tahun 1999-
2002. Perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945  disahkan pada 
Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14-21 
Oktober 1999 dan perubahan kedua dilakukan pada Sidang Tahunan 
MPR yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Setelah 
perubahan kedua tersebut, MPR masih memandang perlu untuk 
melanjutkan ke perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 . Dalam 
perubahan ketiga inilah muncul gagasan untuk membentuk parlemen 
yang menganut sistem bikameral, yang kemudian melahirkan secara 
legal formal DPD yang ada sekarang.180

180 http://gudangpikiran.weebly.com/ilmu-pemerintahan/sejarah-dpd-dewan-perwakilan-
daerah diakses pada tanggal 27 Agustus 2020
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Landasan pembentukan DPD RI merupakan implementasi dari 
keinginan masyarakat untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan 
sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses 
pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan 
langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berawal 
dari indikasi nyata  dimana pengambilan keputusan yang bersifat 
sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan 
dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman 
keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional, hal ini diakibatkan 
karena keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI 
selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 
Dasar NRI Tahun 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab 
tantangan-tantangan tersebut.181 Hal ini tergambar jelas dalam sidang 
Badan Pekerja Majelis Permusyawarayan Rakyat (BP-MPR) ke-1 
dalam Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 , dimana salah satu 
anggota tim ahli hukum Sri Soemantri mengemukakan pendapatnya 
sebagai berikut.182

“Jadi mengapa sistem dua kamar itu perlu kita pikirkan sekarang 
ini? Selama 56 tahun merdeka, sering terjadi gejolak di daerah-daerah, 
sering terjadi ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah-
daerah. Memang di dalam Undang-Undang Dasar itu ditampung 
masuk menjadi anggota MPR sebagai Utusan Daerah. Apakah tidak 
lebih tepat kalau hal itu diformalkan sebagai satu lembaga yang 
berdiri sendiri. Inilah kira-kira yang perlu mendapat pertimbangan 
terutama Bapak-bapak dan Ibu anggota PAH I. Jadi keberadaan Dewan 
Perwakilan Daerah itu, barangkali dilihat dari segi sejarah terjadinya 
berbagai macam pergolakan di daerah ini juga perlu mendapat 
perhatian sungguh-sungguh.”

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah juga dimaksudkan untuk 
membangun suatu sistem check and balances untuk mengimbangi 
Dewan Perwakilan Rakyat. Theo L. Sambuaga yang mewakili 
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam rapat BP-MPR kesatu 

181  https://dpd.go.id/ diakses pada tanggal 25 Juli 2020
182  Tim penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 , Naskah 

Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Latar 
belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002), Buku III Lembaga Permusyawaratan dan 
Perwakilan Jilid 2, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, 
hlm. 1319
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menegaskan kedudukan DPD sebagai satu dari dua badan yang 
menjadi komposisi MPR, selain DPR sebagai berikut.183

“…Tapi, yang ingin ditonjolkan dengan membangun sistem 
perwakilan dengan dua badan dewan seperti ini adalah prinsip 
demokratisasi, transparansi, checks and balances dan kedaulatan 
rakyat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh lembaga-lembaga yang 
mendapat kepercayaan oleh rakyat.”

Dapatlah dilihat bahwa tujuan utama dibentuknya DPD saat 
ini, belum dapat tercapai dengan baik. Hal ini diakibatkan karena 
kedudukan DPD sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif tidaklah 
diakomodir dengan kewenangan yang memadai, sehingga keberadaan 
DPD pada dasarnya hanya sebagai komplementer dari DPR saja. 
Terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar 
dapat dipahami karena saat itu, para perumus undang-undang dasar 
lebih mengutamakan kuantitas pembentukan undang-undang agar 
dapat mengakomodir perubahan sistem hukum besar-besaran pasca 
perubahan UUD NRI Tahun 1945  (1999-2002). Hal ini tergambar 
jelas dari pendapat Jimly Asshiddiqie dalam rapat BP-MPR I:184

“Nah, dengan catatan menurut pendapat kami, jangan kita meniru 
seperti di Amerika, terlalu berat. Kalau di Amerika setiap undang-
undang harus disetujui oleh dua dua lembaga ini. Sedangkan kita 
dalam sejarahnya Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat ini kan berasal dari MPR minus Utusan Golongan. Kalau 
selama ini RUU hanya cukup dibahas oleh DPR kalau nanti juga 
harus dibahas oleh DPD, itu berarti dua per tiga MPR, berarti jauh 
lebih berat. Padahal kita mengetahui bahwa produksi undang-undang 
setelah lima puluh tahun ini banyak sekali yang harus kita bangun dan 
kembangkan.”

Jika kita melihat saat ini, maka keadaan sistem hukum Indonesia 
saat ini (walaupun masih terdapat beberapa kekurangan) sudah lebih 
stabil dari saat perubahan UUD NRI Tahun 1945  dilakukan (1999-
2002). Saat ini, alasan pemberian kewenangan DPD yang sangat 
terbatas tersebut sudah tidak relevan lagi, dan memerlukan tinjauan 

183  Ibid., hlm. 1126
184  Ibid., hlm. 1284
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kembali agar mewujudkan tujuan pembentukan DPD sebagai pembawa 
aspirasi daerah dan untuk melaksanakan check and balances dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan undang-undang harus 
dialihkan secara bertahap untuk lebih mengedepankan kualitas yang 
dapat mengakomodir seluruh kepentingan rakyat Indonesia, daripada 
hanya mengedepankan kuantitas belaka.

2) Penataan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

 Mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus 
sengketa perselisihan  pemlihan umum, dapat dilihat secara historis 
bahwa tujuan utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk 
melaksanakan judicial review. Hal ini dapat dilihat dari pendapat 
Bambang Widjojanto selaku juru bicara Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia yang mengemukakan usulnya sebagai berikut.185

 “Nah, ini saya mau tarik lagi kemudian di soal sekarang kita tidak 
punya siapa yang bisa mengkontes suatu produk undang-undang 
yang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Tadi 
ada pertanyaan saya ada dalam posisi yang setuju undang-undang 
pun dicounter melalui judicial review? Apakah bertentangan dengan 
UndangUndang Dasar atau tidak. Itu sebabnya di Mahkamah Agung 
harus ada satu peran lagi yang disebut Mahkamah Konstitusi.”

 Tujuan utama dibentuk Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia adalah untuk melaksanakan pengujian undang-undang 
terhadap undang-undang dasar. Ketika tujuan utama dibentuknya 
Mahkamah Konstitusi tersebut mulai terganggu dengan pemutusan 
perkara perselisihan hasil pemilihan umum, maka sudah seharusnya 
kewenangan memutus perkara perselisihan pemiihan umum tersebut 
diberikan kepada Mahkamah Agung.

 Sedangkan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
dasar terhadap undang-undang dasar, sejak pembahasan perubahan 

185  Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 , 
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku VI Kekuasaan 
Kehakiman, Edisi Revisi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
2010, hlm. 447
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pertama UUD NRI Tahun 1945  BAB IX tentang kekuasaan kehakiman, 
jelas terlihat bahwa original intent dari kewenangan judicial review 
kekuasaan kehakiman tidak dirancang untuk diberikan kepada dua 
lembaga yudikatif yang wewenangnya bersilangan. Hal ini tergambar 
jelas dari pendapat Fraksi TNI/Polri (F-TNI/Polri), yang diwakilkan 
oleh Hendi Tjaswadi yang selengkapnya sebagai berikut.186

 “Mengenai Mahkamah Agung, judicial review kami setuju dan ini 
berkaitan dengan checks and balances tadi, jadi antara DPR dengan 
Mahkamah Agung, dan berpatokan kepada Undang-Undang Dasar. 
Jadi yang dijadikan patokan oleh MA untuk judicial review adalah 
Undang-Undang Dasar. Kemudian level-nya adalah undang-undang 
ke bawah. Jadi bukan hanya PP tapi undang-undang ke bawah dan ini 
juga bisa me-refer kepada perubahan Tap XX/MPRS/1966 barangkali 
nanti kalau ada perubahan.”

Hal ini juga disetujui oleh Patrialis Akbar yang kemudian 
menyampaikan rumusan pasal-pasal mengenai kekuasaan kehakiman 
dalam hal judicial review, yang sejelasnya sebagai berikut:187

 ” Mahkamah Agung mempunyai kewenangan judicial review 
terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan seluruh peraturan 
di bawah perundang-undangan.”

Dapat dilihat bahwa gagasan untuk menyatukan judicial review pada 
satu lembaga peradilan telah ada sejak awal, lebih lanjut dalam Rapat 
Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 , muncul gagasan untuk 
memberikan seluruh kewenangan judicial review kepada Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini tergambar jelas dari pendapat Jimly Asshiddiqie 
yang mewakili Tim Ahli dalam rapat perubahan ketiga UUD NRI 
Tahun 1945 , yang selengkapnya adalah sebagai berikut.188

 “….Kemudian, kami mengusulkan untuk merinci ketentuan Pasal 
24 ini, ada tambahan Pasal 24A. Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji 
materi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang, memberi putusan atas pertentangan atau 

186  Ibid., hlm. 43
187  Ibid., hlm. 49
188  Ibid., hlm. 496
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persengketaan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah dalam menjalankan 
peraturan perundang-undangan, serta menjalankan kewenangan lain 
yang diberikan oleh undang-undang.”

Berdasarkan landasan historis di atas, maka tepatlah jika kewenangan 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
dasar terhadap undang-undang dasar diberikan kepada MK dan 
diakomodir dalam Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Penegasan Fungsi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim 
Konstitusi

 Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial (KY), pembentukan 
lembaga pengawas peradilan sudah pernah digagas sebelumnya 
lewat Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan 
Kehormatan Hakim (DKH).  MPPH yang telah diwacanakan sejak 
tahun 1968 memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan 
dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/
atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, 
kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para 
hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh 
Menteri Kehakiman. Sayangnya, gagasan tersebut menemui 
kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. Sementara Dewan Kehormatan Hakim yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 memiliki 
kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, memberikan 
rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta 
menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.189 

 Kemudian pada amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tahun 
2001, disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan 
mengenai Komisi Yudisial ini diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 
Tahun 1945. Pencantuman Komisi Yudisial di dalam konstitusi 
dianggap sebagai tindakan tepat, mengingat bahwa ide awal dari 

189  https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history diakses pada tanggal 30 
Juli 2020
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pembentukan Komisi Yudisial adalah bahwa pengadilan telah menjadi 
lembaga yang diyakini sangat korup (judicial corruption) dan 
penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai 
keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara 
sistematis, sehingga muncul istilah “mafia peradilan”. Praktik-praktik 
tersebut semakin bergejolak ketika pengawasan internal tidak mampu 
mengendalikannya secara maksimal. Oleh karena itu, Komisi Yudisial 
kemudian dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan sistem 
pengawasan eksternal demi menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia.

 Pengaturan Komisi Yudisial dalam UUD NRI Tahun 1945 juga 
tidak terlepas dari upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman 
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagai konsekuensi logis 
dari dianutnya paham negara hukum yang salah satunya diwujudkan 
dengan cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan 
menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk 
tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang 
hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, 
jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Dalam 
kerangka inilah Pasal 24B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 
NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 
hadir dan mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut Komisi 
Yudisial.190

 Patut disayangkan, ketika Komisi Yudisial selaku organ 
konstitusional (constitutionally based power) yang diharapkan dapat 
membereskan persoalan pengawasan hakim (selain berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung) harus menerima kenyataan 
pahit bahwa wewenang pengawasan tidak dapat diimplementasikan 
sesuai amanat konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan 
inkonstitusionalitas payung hukum wewenang pengawasan Komisi 
Yudisial terhadap hakim konstitusi.

190   A. Ahsin Thohari, “Peranan Komisi Yudisial dalam Rangka Mewujudkan Gagasan Checks and 
Balances System di Cabang Kekuasaan Kehakiman”, (makalah disampaikan dalam Diskusi 
Mimbar Konstitusi dengan tema “Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan: Menyambut 
Terbentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia”, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan 
Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Puslitka MK RI, di Hotel Millenium, 
Jakarta, Kamis, 28 April 2005), hlm. 1.
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4) Menambahkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 
perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul 
pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas 
demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia 
merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.191 
Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian 
menjadi demokrasi, pembentukkan Mahkamah Konstitusi menjadi 
sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem 
kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam 
penyelenggaraan pengujian konstitusional (constitutional review) 
terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai 
hukum dasar tertinggi Negara.192

Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah 
lembaga peradilan (judicial review) akan terus berkembang. Bermula 
dari Amerika (1803) dalam perkara Madison versus Marbury hingga 
pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). Pokok-
pokok pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah mempengaruhi 
“cara” berhukum di banyak negara.193 Indonesia sendiri telah 
mengimplementasikan judicial review lewat Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia yang telah terakomodir pada amandemen ketiga 
UUD NRI Tahun 1945 . Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa 
pada umumnya mekanisme pengujian hukum (Judicial Review) ini 
diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan 
mengimbangi (check and balances) kecenderungan kekuasaan yang 
ada pada genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi 
sewenang-wenang.194

191  Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 
Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm. 50

192  Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, 
Makasar, PT Alumni, 2008, hlm. 130

193  Achmad Mulyanto, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan 
(JudicialReview) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yustisia 
Vol.2 No.1 Januari – April 2013, hlm. 58 diakses dari laman https://jurnal.uns.ac.id/
yustisia/article/view/11070/9902 pada tanggal 30 Juli 2020

194  Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, 
No. 1, November 2012, hlm. 8 diakses dari laman https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/
article/view/2081/2045 pada tanggal 30 Juli 2020
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Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi 
sebagai hukum tertinggi dalam negara dapat ditegakkan sebagaimana 
mestinya. Berangkat dari pemikiran ini maka tidak heran Mahkamah 
Konstitusi disebut dengan Pengawal Konstitusi. Kehadiran 
Mahkamah Konstitusi cukup memberikan kontribusi yang signifikan 
dalam mengawal hak-hak konstitusional warga negara yang selama 
rezim pemerintahan orde baru tidak pernah mendapat ruang yang 
cukup dalam penuntasannya.195 Dalam rapat perumusan Mahkamah 
Konstitusi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 , pembentukan 
Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu wujud nyata dari 
perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara. 
Lebih lanjut pembentukan Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai 
penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan 
hak konstitusional yang telah dijamin konstitusi, serta sebagai 
sarana penyelesaian beberapa masalah yang terjadi dalam praktik 
ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan.196 Dalam rapat 
tersebut tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirumuskan 
sebagai berikut: 197

Pasal 24C ayat (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. Pasal 
24C ayat (2): Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 
Dasar.

Berdasarkan kewenangan tersebut, ketika sewaktu-waktu terdapat 
pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin 

195  Solidaman Bertho Plaituka, Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi 
Manusia di Republik Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1 Juni 2016, hlm. 111

196  Tim penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 , 
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, (Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002), Buku VI Kekuasaan 
Kehakiman, Edisi Revisi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
2010, hlm. 592-593

197  Ibid., hlm. 595
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dalam konstitusi dan pelanggaran tersebut berasal dari ketentuan 
perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 
untuk melakukan pengujian undang-undang (constitutional review) 
terhadap undang-undang tersebut.

Salah satu tugas dari pengujian konstitusional adalah untuk 
melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan 
hak-hak konstitusional warga negara tersebut yang dijamin oleh 
konstitusi.198 Ciri utama dari sebuah negara hukum adalah dengan 
adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal 
ini pun dicerminkan ke dalam salah satu amanat konstitusi Indonesia 
yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi 
dan menegakan hak konstitusional warga negaranya sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis199, hal ini berarti bahwa negara 
melalui perangkatnya tidak bisa melanggar hak konstitusional warga 
negara tersebut. Karena hak konstitusional warga negara merupakan 
hak dasar yang wajib untuk dillindungi oleh negara.

Pada kenyataannya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah 
Konstitusi saat ini belum cukup untuk melindungi segenap hak 
konstitusional warga negara Indonesia. Pelanggaran terhadap Hak 
Asasi Manusia tidak hanya terjadi lewat peraturan perundang-
undangan saja, melainkan memiliki dimensi yang sangat luas. 
Namun pada saat ini tidak ada mekanisme yang dapat mengakomodir 
apabila terjadi pelanggaran hak konstitusional yang tidak diakibatkan 
oleh suatu muatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika 
membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada umumnya berlaku di 
negara lain, maka masih terdapat kewenangan Mahkamah Konstitusi 
yang belum terakomodir di dalam konstitusi Indonesia, diantaranya 
adalah pengaduan konstitusional (constitutional complaint).

198  I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum 
Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 
274

199  Pasal 28I ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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5) Kewajiban Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidak lahir secara 
mendadak pada tahun 1945 melainkan melalui proses yang panjang 
dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat 
pengalaman bangsa lain di dunia.200 Proses sejarah konseptualisasi 
Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang setidaknya 
dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan  
untuk mencari sintesis antar Ideologi dan gerakan seiring dengan 
proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama.201 
Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama 
Pancasila, yaitu rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada 
pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh 
panitia sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan 
rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 
yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.202

Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno 
menawarkan rumusannya tentang 5 prinsip yang menurutnya 
merupakan titik persetujuan segenap elemen bangsa. Rumusan 
kelima prinsip itu adalah, pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, 
internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau 
demokrasi. Keempat Kesejahteraan Sosial. Kelima, Ketuhanan yang 
berkebudayaan.  Setelah menawarkan kelima sila tersebut, Soekarno 
juga menawarkan alternatif yang ia sebut sebagai Trisila dan Ekasila. 
Trisila terdiri dari yang pertama Sosio nasionalisme, yang kedua 
sosio-demokrasi, dan yang ketiga, ketuhanan. Sedangkan ekasila 
sendiri terdiri dari satu sila saja yaitu sila gotong-royong.203

Setelah itu dibentuklah Panitia Sembilan yang diketuai oleh 
Soekarno yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai 
perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945. Konsep rancangan pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. 

200  Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, Materi Sosialisasi Empat 
Pilar MPR RI, Op. Cit., hlm. 27

201  Ibid.,
202  Ibid., hlm. 40-41
203  Ir. Soekarno, Lahirnya Panca-sila, Op, Cit., hlm. 35-37
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Konsep dasar negara yang lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1945 
ini ternyata tidak disetujui oleh kaum minoritas. Kaum minoritas 
mempersoalkan bunyi kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang dianggap 
sebagai suatu bentuk tindakan diskriminasi terhadap golongan 
minoritas. Mengenai hal tersebut, Muhammad Hatta dalam memori 
nya menuturkan perkataan sebagai berikut.204

“Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat 
mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi 
tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi 
pokok undang-undang dasar berarti mengadakan diskriminasi 
terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, 
mereka lebih suka berdiri diluar Republik Indonesia.”

Lebih lanjut Hatta mengatakan,205

“Pembukaan undang-undang Dasar adalah pokok-pokok, sebab 
itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tidak ada 
kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar itu hanya mengikat 
sebagian rakyat Indonesia, sekalipun terbesar, itu dirasakan oleh 
golongan- golongan minoritas sebagai diskriminasi.”

Akhirnya pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, 
kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah. 
Frasa yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah 
menjadi frasa Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suatu konsensus 
yang telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan partisipasi 
dari berbagai unsur dan golongan, Pancasila merupakan nafas 
dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tetap menyatukan 
selururh bangsa Indonesia. Ketika saat ini nilai-nilai Pancasila mulai 
tergerus arus globalisasi, dikhawatirkan akan timbul permasalahan-
permasalahan yang bisa berujung pada perpecahan bangsa Indonesia. 
Berdasarkan landasan historis tersebutlah diperlukan adanya suatu 
kewajiban bagi seluruh warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimuat 

204  Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, Materi Sosialisasi Empat 
Pilar MPR RI, Op. Cit., hlm. 38-39

205  Ibid., hlm. 39
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dalam undang-undang dasar.
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BAB IV 
ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR  

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

(SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,  
DAN MATERI MUATAN)

A. Sasaran

 Sasaran yang ingin dicapai dari perubahan kelima UUD NRI Tahun 
1945 adalah, terciptanya suatu pembaharuan hukum nasional untuk 
mencapai sistem hukum Indonesia yang efektif dan efisien. Sesuai dengan 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, UUD NRI Tahun 
1945 berada di tingkat tertinggi hierarki peraturan perundang-undangan. 
Rangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah satu 
kesatuan sistem hukum yang simultan dan tidak terpisahkan satu dengan 
yang lain. Aturan yang terendah bersumber pada aturan yang lebih tinggi di 
atasnya, dan aturan lebih tinggi tersebut bersumber dari aturan yang lebih 
tinggi lagi sampai pada aturan yang paling tinggi (UUD NRI Tahun 1945). 
Berdasarkan hal tersebut, dengan mengubah Undang-Undang Dasar, maka 
secara otomatis akan tercipta pembaharuan hukum nasional yang efektif 
dan efisien dalam seluruh tatanan hierarki peraturan perundang-undangan 
Indonesia.

B. Jangkauan dan Arah pengaturan

1. Penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia

Jangkauan dari penguatan DPD dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia adalah yang pertama, memperkuat kelembagaan DPD dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan sistem bikameral 
sedang (medium-strength bicameral system) serta untuk mengoptimalkan 
sistem check and balances dengan menambah kewenangan legislasi dan 
pengawasan DPD, kedua, penegasan independensi anggota DPD sebagai 
penyalur aspirasi daerah.

Arah pengaturan dari penguatan DPD adalah yang pertama, menambah 
kewenangan DPD untuk memberikan persetujuan terhadap RUU tentang 
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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; 
kedua, mengubah syarat keanggotaan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Penataan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

Jangkauan dari penataan kewenangan Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi adalah pertama, mewujudkan mekanisme 
penyelesaian keseluruhan sengketa pemilihan umum yang efektif dan 
efisien; kedua, mengoptimalkan kewenangan constitutional review di 
Mahkamah Konstitusi.

Arah pengaturan dari penataan kekuasaan kehakiman Indonesia 
adalah yang pertama, memberikan kewenangan Mahkamah Agung 
perihal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi; kedua, 
memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan 
Hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Agung; ketiga, menambahkan 
kewenangan MA untuk menyelesaikan keseluruhan sengketa pemilihan 
umum.

3. Penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim 
konstitusi

Jangkauan dari penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan 
hakim konstitusi adalah yang pertama, menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi; kedua, 
menciptakan lingkungan peradilan yang bersih, transparan dan dapat 
dipercaya; serta yang ketiga, mengoptimalkan sistem check and balances 
dalam kekuasaan kehakiman.

Arah Pengaturan dari penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam 
pengawasan hakim konstitusi adalah menegaskan kewenangan Komisi 
Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945.
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4. Menambahkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi

Jangkauan dari constitutional complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi adalah sebagai instrumen untuk mengakomodir 
perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap pelanggaran 
konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atau tidak tersedia lagi 
jalur penyelesaian hukum.

Arah pengaturan dari constitutional complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi adalah menambah kewenangan constitutional 
complaint pada Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai 
perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap pelanggaran 
konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atau tidak tersedia lagi 
jalur penyelesaian hukum.

5. Kewajiban Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara

Jangkauan dari kewajiban mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dalam rangka penguatan nilai-
nilai Pancasila sebagai karakter dan identitas negara dalam keseluruhan 
kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh warga negara Indonesia.

Arah pengaturan dari kewajiban mengamalkan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan mengatur pasal 
baru dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan seluruh warga negara 
untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

C. Materi Muatan

1. Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia

a.  Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia saat ini

Amandemen ke- III UUD NRI Tahun 1945 melahirkan DPD sebagai 
salah satu lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum guna menjembatani aspirasi daerah, perekat yang diharapkan 
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mampu memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI, dan 
sebagai pendukung terlaksananya mekanisme check and balances dalam 
lembaga perwakilan agar produk perundang-undangan yang dibuat lebih 
bersifat aspiratif. Menurut Bagir Manan, alasan di balik lahirnya DPD 
sebagai lembaga negara adalah:206

a. Gagasan merubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar atau 
bikameral. DPR dan DPD digambarkan serupa sistem perwakilan 
seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari senate sebagai perwakilan 
negara bagian, dan House of representatives sebagai perwakilan 
seluruh rakyat.

b. Gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya 
politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula 
di pandang sebagai “koreksi” atau “penyempurnaan” sistem utusan 
daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut ketentuan Pasal 
2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  sebelum perubahan.

DPD adalah lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi kepentingan 
daerah di pusat (bottom-up). Namun, pada hakikatnya yang dimaksud 
dengan daerah itu bukanlah pemerintahan daerah, melainkan rakyat 
pemilih dari daerah provinsi yang bersangkutan. Artinya, DPD dan DPR 
pada hakikatnya sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat, hanya 
bedanya, anggota DPR mewakili aspirasi politik dari rakyat (political 
representation) sedangkan DPD mewakili aspirasi daerah (territorial 
representation).

Menurut Sri Soemantri dalam rangka menjalankan wewenangnya, 
DPD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan 
fungsi pengawasan. Hal itu secara jelas diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 
Tahun 1945 sebagai berikut:207

a. Fungsi Legislasi

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan:
1. Otonomi Daerah;
2. Hubungan Pusat dan Daerah;

206  Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945  baru, Op. Cit., hlm. 59
207  Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Op. Cit., hlm. 228-229
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3. Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan daerah;
4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
5. Hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan pusat dan daerah.

Apabila fungsi legislasi akan dijalankan, dalam undang-undang 
perlu dijelaskan makna kelima fungsi tersebut. Yang juga perlu 
dipikirkan adalah bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh 
Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini akan berkaitan dengan hak dan 
kewajiban anggota DPD.208

b. Fungsi Pertimbangan

Seperti diatur dalam UUD NRI Tahun 1945  Pasal 22D ayat (2), 
DPD juga mempunyai fungsi pertimbangan. Fungsi ini oleh DPD 
disampaikan kepada DPR. Hal ini berkenaan dengan:
1. Rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara
2. Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama.

Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pertimbangan 
itu dibahas dalam DPD. Apakah keputusan tentang substansi 
pertimbangan tersebut setelah dibahas melalui musyawarah harus 
diakhiri dengan mufakat? Apakah dapat juga diputuskan melalui 
pemungutan suara? Apakah pertimbangan itu disampaikan kepada 
DPR, pada waktu lembaga negara ini sedang membahas rancangan 
undang-undang?209

c.  Fungsi Pengawasan

Fungsi ini tercantum dalam perubahan ketiga UUD NRI Tahun 
1945  Pasal 22D ayat (3). Dalam ketentuan tersebut dikatakan, DPD 
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai:
1. Otonomi Daerah;
2. Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan daerah;
3. Hubungan Pusat dan Daerah;

208  Ibid.,
209  Ibid., 
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4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
5. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pajak;
7. Pendidikan;
8. Agama.

Hasil pengawasan tersebut oleh DPD disampaikan kepada 
DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.210 Namun 
demikian, fungsi serta kewenangan DPR dan DPD secara yuridis-
konstitusional tidak setara, sehingga dalam implementasinya, 
kedudukan DPR jauh lebih kuat terutama dalam fungsi pembentukan 
undang-undang (legislatif) sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 , bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Berdasarkan 
ketentuan ini, maka DPR memiliki hak inisiatif mandiri dalam 
pembentukan undang-undang, sehingga ketimpangan fungsi dan 
kewenangan antar DPR dan DPD menjadi semakin nyata. DPD tidak 
mempunyai kekuasaan menentukan dalam pembentukan undang-
undang sebagaimana layaknya suatu lembaga perwakilan yang 
anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedudukan dan fungsi 
DPD yang seperti itu menjadi pertanyaan besar. Mengingat umumnya, 
kadar keterwakilan seorang anggota DPD lebih tinggi dibandingkan 
dengan seorang anggota DPR,211 yang satu merupakan cerminan 
representasi politik di DPR (political representation), sedangkan 
yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional 
(regional representation) di DPD. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945  
(hasil amandemen), jelas terlihat bahwa DPD tidaklah mempunyai 
kewenangan membentuk undang-undang. Karena itu, kedudukannya 
hanya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap fungsi DPR, sehingga 
DPD paling jauh hanya dapat disebut sebagai co-legislator, dari pada 
legislator yang sepenuhnya.212

210  Ibid.,
211  Bintan R. Saragih, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Penyambung Suara Daerah Tinjauan 

Terhadap Eksistensi DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 ), Makalah disampaikan pada Diskusi 
Ilmiah dalam rangka merayakan 80 Tahun Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri, Universitas 
Padjajaran, 22 April 2006, Hlm. 5.

212  Janedjri M. Gaffar, Dkk., Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia, Jakarta, Sekjen MPR, 2004, hlm. 35.
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Jika melihat maksud dari pembentuk Undang-Undang 
(original intent) dari UUD NRI Tahun 1945, maka pembentukan 
DPD dimaksudkan untuk menerapkan sistem parlemen dua kamar 
(bikameral), namun tidak sama persis seperti yang diterapkan di 
Amerika Serikat. Pembentukan DPD tidak dimaksudkan untuk 
membentuk suatu sistem bikameral yang kuat (strong bicameral 
system) namun DPD lebih diarahkan untuk membentuk suatu sistem 
bikameral yang lemah (soft bicameral system). Pada pembahasan 
perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 , Jimly Asshiddiqie selaku 
anggota tim ahli hukum ketika menjelaskan fungsi DPD dibandingkan 
dengan DPR mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.213

“…Nah, dengan catatan menurut pendapat kami, jangan kita 
meniru seperti di Amerika, terlalu berat. Kalau di Amerika setiap 
undang-undang harus disetujui oleh dua dua lembaga ini. Sedangkan 
kita dalam sejarahnya Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat ini kan berasal dari MPR minus Utusan Golongan. 
Kalau selama ini RUU hanya cukup dibahas oleh DPR kalau nanti 
juga harus dibahas oleh DPD, itu berarti dua per tiga MPR, berarti 
jauh lebih berat. Padahal kita mengetahui bahwa produksi undang-
undang setelah lima puluh tahun ini banyak sekali yang harus kita 
bangun dan kembangkan…”

Lebih lanjut Jakob Tobing perwakilan dari fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.214

“Kemudian karena memang kita mempunyai suatu diversity yang 
besar maka harus ada memang pengimbangan-pengimbangan dalam 
hal ini unsur pluralistis itu masuk dalam bentuk Dewan Perwakilan 
Daerah. Dan oleh karena nature-nya demikian dia tidak mempunyai 
suatu bobot politik yang sama. Oleh karena itu makanya yang dipilih 
adalah soft type bicameralism dan di lain pihak tentang adanya otonomi 
yang betul-betul efektif. Jadi masalah pemilihan tipe bicameralism 
yang lembut ini, ini ada hubungannya dengan pemahaman tentang 
kebangsaan, negara kesatuan, dan otonomi, dan persamaan hak di 

213  Tim penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 
, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, (Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002), Buku III Lembaga 
Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2, Loc. Cit.,

214  Ibid., hlm. 1292
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depan hukum dan perundang-undangan. Tetapi di sini langsung 
bahwa ini harus strong. Kebetulan yang sifatnya strong-strong begini 
itu adanya di negara-negara federal. Coincidence ini tentunya tidak 
begitu saja, ada konsep yang ada di belakangnya.” 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jimly Asshddiqie 
di atas, alasan mengapa Indonesia diarahkan untuk menerapkan 
soft bicameral system adalah dalam rangka untuk memudahkan 
pembentukan produk undang-undang yang saat itu sangat diperlukan 
untuk dibangun dan dikembangkan guna memenuhi tuntutan reformasi 
hukum secara besar-besaran di Indonesia. Melihat keadaan Indonesia 
saat ini, alasan untuk menerapkan soft bicameral system seperti yang 
diterapkan pada tahun 2001, tidak relevan lagi. Indonesia saat ini sudah 
berada dalam kondisi yang lebih stabil, sehingga yang seharusnya 
lebih diutamakan adalah kualitas dari suatu undang-undang daripada 
banyaknya jumlah undang-undang yang akan dibentuk.

b.  Penguatan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Latar belakang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan MPR 
Nomor 4/MPR/2004 tentang Laporan Badan Pekerja MPR RI mengenai 
Hasil Kajian Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 
, menegaskan bahwa keberadaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan 
Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk:215

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

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

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

215  Jamaludin Ghafur, Penguatan Lembaga DPD MelaluiAmandemen Ulang Lembaga MPR, 
Departemen Kajian PSHK FH UII Yogyakarta, JURNAL HUKUM Vol. 14 No. 3 Juli 2007 hlm. 
406 diakses dari laman https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1079/1817 pada tanggal 
1 Agustus 2020
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Kelahiran DPD RI juga dimaknai sebagai optimalisasi lembaga 
perwakilan yang ada dalam sistem katatanegaraan Indonesia, selain itu 
DPD hadir untuk melengkapi kebutuhan sistem parlemen dua kamar 
sebab mengingat perlunya jaminan mekanisme check and balances dalam 
lembaga perwakilan itu sendiri. Hal ini selaras dengan pendapat R. Hogue 
dan Martin Harrop yang mengatakan; “the main justification for having 
two (or occasionally more) chambers within an assembly are first, to 
present disticnt interest within society and secondly to provide checks and 
balances within the legislative branch.” Pembenaran yang paling utama 
kenapa perlu ada dua kamar dalam satu rumah parlemen adalah pertama, 
menegaskan perbedaan kepentingan dalam masyarakat; dan kedua, 
untuk memastikan adanya mekanisme check and balance dalam cabang 
kekuasaan legislatif.216

Kewenangan DPD yang diatur dalam Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) 
UUD NRI Tahun 1945 , menentukan bahwa DPD memiliki kewenangan 
yang sangat terbatas untuk memberikan pertimbangan, mengajukan usul 
saran kepada DPR dan mengawasi pelaksanaan UU tertentu. Adapun 
hubungan DPD dan DPR secara yuridis adalah sebagai berikut: 
1) Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 

22D ayat (1) oleh DPD kepada DPR. 
2) DPD bersama dengan DPR 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) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, serta 
memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK kepada DPR.217

4) DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 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 menyampaikan 

216  R. Hogue dan Martin Harrop dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme 
Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm 139

217  Pasal 192, UU No. 17 Tahun 2014 Jo. UU No. 42 Tahun 2014 Jo. UU No. 2 Tahun 2018 Jo. UU 
No.13 Tahun 2019
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hasil pengawasannya itu kepada DPR, kecuali tentang pelaksanaan 
undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, 
DPD tidak dapat mengawasi pelaksanaannya dan hal tersebut menjadi 
pertanyaan seputar kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) dan 
(2).

Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi legislasi sepenuhnya 
berada pada DPR, sedangkan fungsi legislasi DPD terbatas hanya 
dalam mengajukan dan ikut membahas RUU. Selain itu DPD tidak 
memiliki fungsi penganggaran yang sepenuhnya dan hanya memberikan 
pertimbangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan 
rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 
agama. Lebih lanjut dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU 
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, 
DPD tidak dapat menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, melainkan 
hanya menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. 
Apabila ditelaah dengan lebih cermat, substansi kewenangan DPD yang 
diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 , terlihat bahwa DPD tidak 
memiliki wewenang membentuk undang-undang bersama dengan DPR 
dan Presiden, dan juga tidak mempunyai wewenang di dalam membahas 
dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),218 
dan hanya terbatas sampai kepada memberikan pertimbangan.

Jika dilihat dalam konstitusi, maka terdapat dua aspek kelemahan 
wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Pertama, ruang lingkup 
kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah diatur secara terbatas, dimana 
Dewan Perwakilan Daerah hanya mempunyai wewenang 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. Kedua, Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang 
untuk turut memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-
undang melainkan sekadar mengusulkan dan ikut membahas saja. Jadi, 
pada hakikatnya Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuasaan 

218  Jimly Asshiddiqie, Lembaga Perwakilan Rakyat Tingkat Pusat, Makalah, Yang Disampaikan 
Pada Seminar Nasional Tentang “Menuju Sistem Perwakilan Bikameral” 2004, Hlm. 14-15
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legislasi.219 

Lemahnya peranan DPD sebagai perwakilan daerah mengaburkan 
tujuan utama yang ingin diciptakan melalui sistem parlemen dua kamar 
(bikameral) di dalam sistem parlemen Indonesia. DPD hanya menjadi 
bentuk lain dari “Utusan Daerah” dengan kewenangan terbatas yang diatur 
dalam konstitusi. Menurut Mahfud MD, DPD hanya sekadar lembaga 
formalitas konstitusional belaka220, bahkan lebih lanjut menurut Bagir 
Manan, DPD hanyalah badan komplementer (pelengkap) dari DPR saja.221

Susi Dwi Harijanti dalam tulisannya Reformasi Sistem Perwakilan 
Indonesia menjelaskan bahwa terdapat tiga variasi dari sistem bikameral: 
strong bicameralism (sistem bikameral kuat), medium-strength 
bicameralism (sistem bikameral sedang) dan weak bicameralism (sistem 
bikameral lemah). Bikameral kuat terjadi jika kekuasaan masing-masing 
kamar seimbang (simetris) dan komposisi kedua kamar terdiri dari 
perwakilan yang berbeda dengan cara pengisian yang berbeda pula. Jika 
kekuasaan kedua kamar tidak seimbang, namun komposisi dan cara 
pengisiannya berbeda atau sebaliknya disebut sebagai bikameral sedang. 
Sementara itu, bikameral lemah jika kedua kamar memiliki kekuasaan 
yang tidak seimbang dan komposisi serta cara pengisian kedua kamarnya 
sama. 222 

Masih dalam tulisan tersebut, Susi Dwi Harjanti berpendapat bahwa 
variasi strong bicameralism adalah yang paling tepat diterapkan di 
Indonesia, sedangkan variasi medium-strength bicameralism dan weak 
bicameralism tidak cocok dan janggal jika diterapkan di Indonesia.223 
Produk peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang ini haruslah 
mulai lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Maka dari 
itu, persetujuan DPD diharapkan dapat menciptakan kualitas dalam 
pembentukan UU. Namun, yang harus dipertimbangkan adalah walaupun 
saat ini kondisi Indonesia sudah lebih stabil dibandingkan pada reformasi 
219  Yuda AR, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema ke Kompromi, Jakarta, 

Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 291.
220  Moh. Mahfud, Perdebatan Hukum Tata Negara, Jakarta, LP3ES, 2007, hlm. 68
221  Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945  baru, Loc. Cit.,
222  Susi Dwi Harijanti, Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia, PSKN - FH Universitas 

Padjajaran, Jurnal Konstitusi Volume I Nomor 1 November 2009, hlm.17 diakses dari laman 
http://pskn.fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/jurnal_konstitusi-PSKN-FH-Unpad-
Vol.-1-No.-1.pdf#page=9 pada tanggal 27 Agustus 2020

223  Ibid., hlm. 22
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tahun 1998, dengan adanya amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 
, perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia pasti akan terjadi 
dan memerlukan pranata serta dasar hukum yang cepat untuk dapat 
mengakomodir perubahan tersebut. Sedangkan fakta empiris yang ada saat 
ini DPR belum dapat dikatakan produktif dalam membuat undang-undang, 
dimana DPR setiap tahunnya tidak mampu untuk menyelesaikan Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) yang sudah disepakati.

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk meningkatkan efektivitas dan 
pemberdayaan DPD dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, ada 
beberapa prinsip yang kiranya perlu menjadi pegangan: 224

1. Dalam bidang legislasi kedudukan DPD tidak perlu sepenuhnya setara 
atau sama luasnya dengan DPR.

2. Kewenangan legislatif DPD cukup terbatas pada bidang-bidang yang 
sekarang sudah tercantum dalam UUD, dan itupun tetap bersama 
(share) dengan DPR (tidak mengambil alih).

3. Kewenangan legislasi DPD tersebut dapat dirumuskan dengan berbagai 
cara, seperti yang telah berlaku di negara-negara lain, mulai dari hak 
menolak (veto), mengembalikan ke DPR atau hanya menunda.

4. Namun dalam hal kewenangan pengawasan (oversight) DPD harus 
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan DPR, agar supaya 
pengawasan tersebut bisa efektif. Untuk menghindari terjadinya 
duplikasi dengan DPR dapat diatur pembagian kewenangan dan 
tanggung jawab pengawasan antara kedua lembaga tersebut. Misalnya, 
pengawasan DPD lebih terfokus di daerah dan DPR di pusat.  

Untuk itulah DPD RI harus diposisikan sebagai salah satu bagian 
dalam Badan Kekuasaan Legislatif yang berhak dan berwenang 
mengajukan, membahas, serta menyetujui rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi yang bersifat kedaerahan 
dengan memperhatikan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden. Terhadap RUU yang diajukan Pemerintah dan DPR, DPD RI 
juga berhak dan berwenang menolak rancangan dan usul amandemen 
atas suatu undang-undang dan Rancangan Undang-Undang tertentu yang 
berkaitan erat dengan kepentingan dan aspirasi lokal.225

224  Ginanjar Kartasasmita dalam Jamaludin Ghafur, Penguatan Lembaga DPD Melalui 
Amandemen Ulang Lembaga MPR, Op. Cit., hlm. 406-407

225  Usulan ini antara lain dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, 
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Salah satu konsekuensi penguatan DPD dalam menjalankan fungsi 
legislasi adalah adanya potensi ditemukan jalan buntu (deadlock) dalam 
pembuatan suatu undang-undang. Contohnya DPD telah menyetujui suatu 
RUU namun DPR dan/atau Presiden tidak kunjung menyetujui RUU 
tersebut atau sebaliknya DPR dan/atau Presiden telah menyetujui suatu 
RUU namun tidak kunjung disetujui oleh DPD. Mekanisme penyelesaian 
deadlock antara DPR dan DPD khususnya dalam pembuatan undang-
undang perlu untuk dilembagakan. Jika suatu RUU tentang 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; disetujui 
oleh DPD namun tidak disetujui oleh DPR dan/atau Presiden, maka RUU 
tersebut diberikan kepada DPD untuk dibahas dalam sidang paripurna 
DPD. Jika dalam sidang paripurna 2/3 anggota DPD menyetujui RUU 
tersebut, maka RUU tersebut menjadi undang-undang.  Namun jika DPD 
yang tidak menyetujui RUU tentang 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, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan lagi 
dalam persidangan tahun itu. 

Melihat juga fakta empiris yang terjadi saat ini, dimana DPR belum 
produktif dalam membuat undang-undang dan bahkan di setiap tahun 
tidak mampu menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang 
sudah disepakati. Pada tahun 2018, DPR hanya mampu menyelesaikan 1 
(satu) RUU dari 49 (empat puluh sembilan) RUU yang menjadi prolegnas 
prioritas. Bahkan pada tahun 2019, dari 55 (lima puluh lima) RUU yang 
menjadi prolegnas prioritas tidak ada satupun RUU yang diselesaikan oleh 
DPR.226

   

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konpress, 2005, hlm. 176
226  http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas diakses pada tanggal 4 Agustus 2020
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c. Penegasan Independensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Istilah independen atau independensi merupakan serapan dari kata 
independence yang dalam Black’s Law Dictionary ialah not subject to the 
control or influence of another, not associated with another entity, or not 
dependent or contigent on something else (Tidak ada seorangpun yang 
dapat mengontrol atau mempengaruhi yang lain, tidak memiliki kaitan 
dengan entitas yang lain, dan atau tidak terpengaruh dari suatu yang 
lain).227 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan definisi 
independen maka sering pula digunakan beberapa istilah lainnya seperti: 
kemandirian, kebebasan, atau kemerdekaan. Mandiri memiliki makna 
dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau 
lembaga lain;228  Bebas memiliki makna lepas sama sekali tidak memiliki 
ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala bentuk aktifitasnya; 229 
dan merdeka memiliki makna tidak terikat, tidak bergantung kepada orang 

227  Komisi Yudisial, Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab, 
Jakarta, Buletin Komisi Yudisial Juni-Juli Edisi Vol. IV No. 6, 2010, hlm. 16 diakses dari laman 
https://media.neliti.com/media/publications/152071-ID-fungsi-pengawasan-komisi-yudisial-
terhad.pdf pada tanggal 3 Agustus 2020

228  https://kbbi.web.id/mandiri diakses pada tanggal 3 Agustus 2020
229  https://kbbi.web.id/bebas diakses pada tanggal 3 Agustus 2020
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atau pihak tertentu.230 Dengan demikian, independensi dapat dikatakan 
merupakan suatu keadaan menjalankan tindakan sendiri dimana kita tidak 
terikat dengan kepentingan pihak ataupun organisasi tertentu termasuk 
dalam membuat suatu keputusan.

Dalam khitah konstitusi, DPD dirancang sebagai pengawal aspirasi 
masyarakat daerah. Sehingga dalam konsep perwakilan di Indonesia 
dibedakan secara tegas antara DPR sebagai political representation 
dan DPD sebagai teritorrial represntation. Hal ini dapat dilihat dari 
pola rekrutmen keanggotaan DPD, yang mana DPD dipilih melalui 
jalur perseorangan sedangkan DPR dipilih melalui jalur partai politik. 
Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 23E ayat (4) UUD NRI 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”. Frasa 
“Perseorangan” tersebut harus dimaknai terbebas dari partai politik karena 
sifat perseorangan yang disyaratkan dalam pengisian jabatan anggota 
DPD secara implisit harus bermakna bahwa anggota DPD bebas dari 
kepentingan partai politik manapun secara institusional. Sejalan dengan 
penguatan wewenang DPD dalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, 
diperlukan suatu penegasan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi 
daerah dimana saat ini menurut data dari Indonesian Parliamentary Center, 
pada tahun 2018 terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang berafiliasi dengan 
partai politik. 231

Dari paparan di atas, menunjukkan begitu perlunya penegasan 
independensi institusi DPD. Mengingat DPD membawa aspirasi dan 
kepentingan daerah yang sangat penting dan harus sebisa mungkin bebas 
dari kepentingan politik, maka DPD harus dirancang secara independen 
dan terbebas dari kepentingan politik manapun. Jika seorang anggota DPD 
bersikap independen dalam menjalankan tugasnya, maka ia akan mewakili 
rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah 
tanpa memiliki beban terhadap pihak manapun.

230  https://kbbi.web.id/merdeka diakses pada tanggal 3 Agustus 2020
231 https://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-

konflik/, diakses pada tanggal 03 Agustus 2020
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2.  Penataan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

a.  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem 
kekuasaan negara modern. Cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary 
merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena 
itu, dikatakan oleh John Alder, “the principle of separation of powers is 
particulary important for the judiciary”.232 Bahkan, boleh jadi, karena 
Montesquieu sendiri adalah seorang hakim, dalam bukunya L’Esprit des 
Lois’, ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem 
antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan 
yudisial. Apapun sistem hukum dan sistem pemerintahan yang dianut, 
pelaksanaan the principles of independence and impartiality of the judiciary 
haruslah benar-benar dijamin disetiap negara demokrasi konstitusional 
(constitutional democracy). Hal ini menghendaki agar para hakim dalam 
memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang 
dapat bebas dari pengaruh dan kehendak politik para perumus undang-
undang dasar dan undang-undang itu sendiri.233

Sebelum dilakukannya Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945  
tahun 2001, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan 25 UUD 
NRI Tahun 1945 . Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  menyatakan 
bahwa “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA dan 
badan-badan kehakiman lain menurut undang-undang.” Ayat (2) pasal 
tersebut menyatakan bahwa “Susunan dan kekuasaan badan kehakiman 
itu diatur dengan undang-undang.” Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945  
menyatakan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan 
sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam penjelasan 
Pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 , dinyatakan secara tegas bahwa 
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas 
dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pada tahun 2001 dilakukan 
perubahan ke tiga UUD NRI Tahun 1945  yang juga mengubah pasal-pasal 
yang berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat 
(2) UUD NRI Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman saat ini dijalankan oleh 

232  Alder and English, Constitutional and Administrative Law, London, Macmillan, 1989, hlm. 
267. 

233  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit., hlm. 310-311
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dua lembaga tinggi negara yakni MA dan MK. Selengkapnya Pasal 24 ayat 
(2) menetapkan sebagai berikut.234 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

b. Kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang menjalankan 
fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama-sama dengan 
Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, 
menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, MA 
membawahi peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan peradilan 
tata usaha negara.235 Wewenang Mahkamah Agung secara eksplisit diatur 
dalam Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut. “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.”236 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya mahkamah agung mempunyai 
fungsi, yaitu:237

1.  Fungsi peradilan 

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 
pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan 
hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar 
semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan 
secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan 
Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada 
tingkat pertama dan terakhir:

234  Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
235  Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
236  Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
237  https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi diakses pada tanggal 4 Agustus 

2020
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−	 Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

−	 Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 
Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)

−	 Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan 
muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan 
peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang 
Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, 
yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-
undangaan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan 
ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat 
yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 
Tahun 1985).

2. Fungsi pengawasan 

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar 
proses peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan 
dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim 
dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-
undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). Mahkamah 
Agung juga melakukan pengawasan:

- Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan 
perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam 
hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap 
perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang 
hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi 
peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi 
kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung 
Nomor 14 Tahun 1985).

- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut 
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peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 
Tahun 1985).

3. Fungsi pengaturan

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang 
belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung 
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum 
yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 
Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 
Tahun 1985). Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri 
bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur 
undang-undang.

4.  Fungsi memberi nasihat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara 
lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). 
Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala 
Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-
undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan 
Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat 
(1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan 
pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga 
rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum 
mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada undang-undang dan 
peraturan pelaksana yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung 
berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada 
pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No.14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5.  Fungsi administrasi

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, 
susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-
undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 
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Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Lebih lanjut mengenai hubungan Mahkamah Agung dengan 
lembaga tinggi negara lainnya diatur dalam UUD. Dalam hubungannya 
dengan Presiden, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada 
Presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi.238 Dalam hubungan 
antara Mahkamah Agung dengan DPR, MA memiliki kewenangan 
untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang, sehingga ketika akan memberikan tafsiran dari 
suatu undang-undang, MA harus memahami dengan baik maksud dari 
pembentuk undang-undang di DPR. Sedangkan hubungan MA dan KY 
diatur secara eksplisit dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. “Komisi Yudisial bersifat 
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”239

c. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia

Salah satu bentuk penegasan dari prinsip negara hukum yang dianut 
oleh negara Indonesia yaitu adanya perlindungan maupun pemenuhan 
terhadap hak-hak dasar manusia (fundamental rights). Implikasi dari 
hal tersebut adalah dengan terbentuknya lembaga baru yang bernama 
Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga 
tinggi negara yang baru dibentuk pasca Amandemen UUD pada tahun 
1999-2002. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi 
gagasan tentang negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan 
konstitusi sebagai hukum tertinggi. Melalui kewenangannya untuk 
mengadili masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi sekaligus 
kewenangan untuk “memaksakan” penataan terhadap ketentuan-ketentuan 
konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menjadikan konstitusi sebagai a 
living document yang memberi bentuk dan arahan kekuasaan politik dalam 
suatu negara, bukan sekedar sekumpulan kalimat-kalimat simbolik atau 
aspirasional.240

238  Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
239  Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
240  Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers”, Journal of 

Democracy, Volume 17, Number 14, October 2006, hlm. 126
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Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan 
pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan 
terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) 
dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature). Kedua mahkamah 
ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara 
Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini 
terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai 
struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak 
sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara 
horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan 
peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.241 Dalam menjalankan 
fungsinya, berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah 
Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan 1 satu kewajiban:242

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945;
a) Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang 

Mahkamah Konstitusi dan telah dilengkapi dengan PMK Nomor: 
06/PMK/2005;

b) Subyek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah:
i. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok 

orang yang mempunyai kepentingan sama;
ii. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;

iii. badan hukum publik atau privat; atau
iv. lembaga negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang 
diberikan oleh UndangUndang Dasar 1945;

241  Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia, diakses dari laman https://mkri.id/index.php?page=web.
Berita&id=11779#:~:text=Keduanya%20sama%2Dsama%20merupakan%20pelaku,dan%20
peraturan%20perundang%2Dundangan%20lainnya. pada tanggal 4 Agustus 2020

242  Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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c)  Obyek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah undang-
undang yang meliputi pengujian secara formil, yaitu pengujian 
mengenai apakah pembentukan dan bentuk undang-undang sesuai 
atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945, dan pengujian secara materiil, yaitu pengujian mengenai 
apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 
1945.

2)  Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara; 
a)  Diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-undang 

Mahkamah Konstitusi;
b)  Pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, 
sedangkan termohonnya adalah lembaga negara yang mengambil 
kewenangan lembaga negara lainnya;

c)  Obyek sengketa adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945.

3)  Memutus pembubaran partai politik;
a)  Diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang 

Mahkamah Konstitusi;
b)  Pemohonnya adalah pemerintah, sedangkan termohonnya adalah 

partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan;
c)  Alasan pembubaran adalah ideologi, asas, tujuan, program, dan 

kegiatan parpol yang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945;

d)  Jika permohonan dikabulkan, parpol yang bersangkutan dibatalkan 
pendaftarannya sebagai badan hukum pada pemerintah.

4)  Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
a)  Diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undangundang 

Mahkamah Konstitusi dan dilengkapi dengan PMK Nomor: 04/
PMK/2004 dan PMK Nomor: 05/ PMK/2004;

b)  Pemohonnya adalah perorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan 
Daerah, partai politik peserta pemilu, dan Pasangan calon presiden/
calon wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden, 
sedangkan termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum;
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c)  Obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu oleh Komisi 
Pemilihan Umum;

5)  Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
a)  Diatur dalam Pasal 80 sampai dengan 85 Undang-undang 

Mahkamah Konstitusi;
b)  Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui oleh 

2/3 dari minimal 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
hadir dalam sidang paripurna;

c)  Alasan impeachment adalah: 
i)  presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum karena 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela, dan 

ii)  presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat 
berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;

d)  Putusan menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti 
atau tidak terbukti.

d. Memberikan kewenangan memutus sengketa perselisihan 
pemilihan umum kepada Mahkamah Agung

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa, salah satu 
wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.243 Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-
Undang No. 10 Tahun 2016, walaupun hanya sampai terbentuknya badan 
peradilan khusus, MK juga berwenang untuk memutus perkara perselisihan 
penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota (pemilukada). Dilansir dari mkri.id, situs resmi Mahkamah 
Konstitusi, jumlah perkara PHPU (Presiden, legislatif, DPD) pada tahun 
2019 yang diputus oleh MK adalah sebanyak 262 perkara. Jumlah perkara 
ini berbanding jauh dengan jumlah perkara PUU di MK pada tahun 2019, 
dimana jumlah perkara PUU di MK hanyalah sebanyak 90 perkara yang 
telah diputuskan, dan terdapat 30 perkara yang sedang dalam proses 
pemeriksaan. Dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, MK 
cenderung menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (Election Court) karena 
243  Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya 
dibandingkan pengujian undang-undang (constitutional review) yang 
merupakan kewenangan utama sebuah MK.244

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, jika berpegang pada konsep 
judicial restraint, maka kewenangan MK dalam PHPU hanya mengenai 
perselisihan hasil saja dan tidak termasuk perselisihan penyelenggaraan 
pemilu. MK hanya memeriksa dalam tataran yang bersifat sangat teknis 
dan hanya hitung-hitungan saja. Kurangnya wewenang MK dalam 
perselisihan pemilihan umum menyebabkan tidak efektinya penyelesaian 
perselisihan pemilihan umum. Untuk dapat mengefisienkan penyelesaian 
perselisihan hasil pemiihan umum, MK harus diberikan kewenangan untuk 
memeriksa keseluruhan penyelenggaran pemilihan umum. Namun jika 
wewenang tersebut ditambahkan, maka MK akan sangat terbebani dengan 
sengketa-sengketa perselisihan pemilihan umum dan akan mengganggu 
tugas utama MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang 
dasar (constitutional review). Solusi yang tepat adalah, memindahkan 
kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan umum secara keseluruhan 
kepada MA.

e. Memberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-
undangan dibawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-
Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi

Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa salah 
satu kewenangan Mahkmah Agung adalah untuk menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.245 
Kewenangan untuk melakukan judicial review tersebut, dianggap kurang 
tepat jika diberikan kepada Mahkamah Agung. Jimly Asshiddiqie 
dalam salah satu jurnalnya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Dan 
Pengujian Undang-Undang, kembali menegaskan keinginan awalnya 
untuk memberikan seluruh kewenangan judicial review pada Mahkamah 
Konstitusi. Selengkapnya Jimly berpendapat sebagai berikut.246

244  Inosentius Samsul, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan 
Siapa?, Loc. Cit.,

245  Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
246  Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang, JURNAL HUKUM. 

Vol. 11 No.27, September2004, hlm. 5, diakses dari laman https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/
article/download/4881/4321 pada tanggal 20 Agustus 2020
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“Semula, formula yang saya usulkan adalah seluruh kegiatan ‘judicial 
review’ diserahkan kepada MK, sehingga MA dapat berkonsentrasi 
menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil 
bagi setiap warga negara. Akan tetapi, nyatanya UUD NRI Tahun 1945  
tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan di bawah 
UU kepada MA.”

Adanya dualisme kewenangan untuk menguji peraturan perundang-
undangan di MA dan MK dapat menimbulkan inkonsistensi dan 
ketidakselarasan dalam putusan MA dan MK. Menurut Saldi Isra, apabila 
perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang tersebut benar-benar 
terjadi, maka yang semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan 
oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, penafsiran Mahkamah Konstitusi 
didasarkan pada norma konstitusi. Dalam hal ini, sumber validasi 
penafsiran MK adalah konstitusi. Sementara sumber validasi penafsiran 
MA adalah undang-undang itu sendiri. MA sesuai kewenangan tidak dapat 
memasuki ranah penafsiran konstitusi.247 Namun, jika melihat lebih dalam 
apabila perbedaan penafsiran tersebut benar-benar terjadi, maka akan 
terjadi suatu ketegangan politik antara MA dan MK, dimana secara tidak 
langsung MK akan dapat membatalkan putusan MA mengenai pengujian 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-
undang. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka tepatlah jika 
kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang dasar terhadap undang-undang dasar diberikan seluruhnya kepada 
MK.

3.  Penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim 
konstitusi

a.  Kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia

Perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari pembahasan mengenai 
kekuasaan kehakiman terlebih dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selalu menempatkan 
kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas 
dari kekuasaan lainnya.

247  Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi 
(Authority Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court), Op. Cit., hlm. 27
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Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ketiga 
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan 
dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun 
Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya memperoleh 
justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas di dalam 
konstitusi/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Komisi Yudisial dalam 
struktur ketatanegaraan RI dapat dilihat dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 
1945 . Dalam Pasal 24B ayat (1) ditegaskan bahwa: Komisi Yudisial 
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung 
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kedudukan 
Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945  sebagai lembaga 
yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.248 
Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka rule of law 
dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena 
itu, diperlukan lembaga tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan 
yang dilakukan dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang 
sudah ada selama ini (sebelum amandemen UUD), yaitu adanya Majelis 
Kehormatan Hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan.249

Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural 
kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa, meskipun 
secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat 
penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi 
Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi 
bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah 
lembaga penegak norma hukum (code of law), melainkan lembaga 
penegak norma etik (code of ethics), karena komisi ini hanya berurusan 
dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, 
bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman 
secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan 

248  Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945
249  Jimly Asshiddiqie, 2006, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta, Konpress, 

hlm.152-153
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internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan 
hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan 
Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi ethical auditor ini bersifat 
internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka 
mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi external 
auditor yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya.250

Awalnya kehadiran Komisi Yudisial disambut dengan baik oleh MA. 
Dalam Sambutan Rakernas MA, Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan 
Tingkat Pertama Kelas IA Seluruh Indonesia di Denpasar, Bali 19-22 
September 2005, Ketua MA saat itu, Bagir Manan mengatakan:251

“Sekarang kita mempunyai KY yang saya yakin akan lebih 
memperkuat upaya membenahi tingkah laku tidak terpuji dari hakim. 
Meskipun KY tidak berwenang meneliti dan memeriksa putusan hakim 
dan tindakan-tindakan teknis yustisial lainnya, tetapi kewenangan yang 
ada disertai kerjasama yang erat dengan MA, akan sangat memberdayakan 
(empowering) usaha kita menghapus secara tuntas perbuatan tercela para 
hakim atau petugas pengadilan lainnya. Saya berjanji akan memanfaatkan 
semaksimal mungkin temuan KY mengenai perbuatan tidak terpuji para 
hakim dan lain-lain pejabat pengadilan“.

Dapat disimpulkan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim hanyalah dalam tataran perilaku serta etika dari para hakim 
Mahkamah Agung dan tidak dalam ranah teknis yudisial Mahkamah 
Agung.

b.  Komisi Yudisial sebagai penjaga dan penegak kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi 

 Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan 
menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan.252 Melalui putusannya 
250  Wim Voermans, Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative Models of Judicial 

Commissions; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi, dalam Suparto, 
Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya 
dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 
ke-47 No.4 Oktober-Desember 2017, hlm. 500 diakses dari laman http://jhp.ui.ac.id/index.php/
home/article/download/1585/1462 pada tanggal 6 Agustus 2020

251  Saldi Isra, Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa 
Depan Komisi Yudisial), Loc. Cit.,

252  N. Gary Holten and Lawson L. Lamar, The Criminal Court: Structures, Personnel and Processes, 
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seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut 
kebebasan warga negara, menyatakan sah tidaknya tindakan sewenang-
wenang pemerintah terhadap warga negaranya, sampai dengan 
memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Sikap hakim yang 
dilambangkan dalam Kartika, Cakra, Candra, Sari dan Tirta merupakan 
cermin perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip 
Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan, kebijaksanaan dan kewibawaan, 
berkelakuan tidak tercela, serta kejujuran. Hakim dituntut untuk berperilaku 
baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing 
hakim.253

Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung 
upaya menegakkan peradilan yang handal dan merealisasikan paham 
Indonesia sebagai negara hukum. Melalui Komisi Yudisial diharapkan 
dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat 
sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan 
yang diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat 
serta perilakunya.254

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode 
Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi 
Yudisial bersama Mahkamah Agung255 serta memiliki tugas yaitu:256

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; 
b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran 

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; 
c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 
secara tertutup; 

d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik 
New york, McGraw-Hill, 1991., hlm. 93

253  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, Serta Tata 
Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim, 2005., hlm. 42

254  Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, 
2015, hlm. 161-162

255  Pasal 19A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

256  Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.
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dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan 
e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. 

Keberadaan Komisi Yudisial menimbulkan kekhawatiran di 
kalangan pelaku kekuasaan kehakiman, karena bisa menimbulkan dan 
membahayakan kemandirian atau kebebasan hakim dalam memutus 
perkara, padahal kalau dicermati antara kemandirian hakim atau yang 
sering disebut dengan kebebasan hakim merupakan hal yang berbeda 
dengan perilaku hakim. Kebebasan hakim dalam memutus perkara 
berkaitan dengan teknis yudisial, dan merupakan sesuatu yang universal 
dalam sistem negara hukum. Sedangkan perilaku hakim terdapat dalam 
ranah non yudisial, yakni setiap tindakan, atau perbuatan hakim yang 
dapat mempengaruhi integritas dan komitmen hakim untuk mewujudkan 
peradilan yang mandiri dalam rangka mencapai tujuan hukum, yakni 
keadilan.257 Untuk membedakan kapan suatu proses pengawasan (dan 
penjatuhan sanksi) dilakukan terhadap aspek teknis-yudisial, secara 
sederhana dapat dijelaskan dari hal-hal (bukti-bukti) yang dijadikan 
dasar untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran. Dianggap masuk ke 
ranah aspek teknis-yudisial jika bukti yang dijadikan dasar penentuan ada 
tidaknya pelanggaran adalah dokumen-dokumen yang dibuat hakim dalam 
menjalankan tugasnya, termasuk putusan pengadilan. Jika bukti yang 
dijadikan dasar penentuan ada/tidaknya pelanggaran adalah keterangan 
saksi-saksi, rekaman sidang pengadilan, pernyataan hakim di media massa 
atau dokumen yang dibuat di luar fungsi yudisial, maka hal ini masuk 
ranah perilaku.258

Keberadaan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim saat ini tidak 
terlaksana dalam lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam 
putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, MK menyatakan bahwa KY tidak 
lagi berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
257  Muhammad Fauzan, Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik 

Indonesia dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Dinamika 
Hukum, Vol.8, No.1, (Januari 2008), hlm.46

258  Rifqi S. Assegaf, “Pengawasan Putusan dan Profesionalisme Hakim oleh Komisi Yudisial dan 
Independensi Peradilan” dalam Susi Dwi Harijanti (ed), Negara Hukum Yang Berkeadilan, 
Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH 
UNPAD), 2011., hlm. 137
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martabat, serta perilaku hakim konstitusi. Dengan dikeluarkannya putusan 
MK No. 005/PUU-IV/2006, menurut Majelis Eksaminasi Putusan MK No. 
005/PUU-IV/2006 yang diadakan oleh Pusat Studi Antikorupsi Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada dan Indonesian Court Monitoring, 
hakim konstitusi dapat dikatakan anti akuntabilitas.259 Filosof kenamaan 
John Emerich Edward Dahlberg Acton atau yang dikenal dengan Lord 
Acton mengemukakan “power tends to corrupt, and absolute power 
corrupts absolutely.” Ketika kekuasaan yang berada pada hakim konstitusi 
tidak diimbangi dan diawasi, penyalahgunaan kekuasaan (detournement 
de pouvoir) dan kesewenang-wenangan (abuse de droit).

c. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memperkuat check and 
balances

Mahkamah Konstitusi lewat putusan No. 005/PUU-IV/2006, 
menyatakan bahwa hubungan antar Komisi Yudisial dengan Mahkamah 
Agung, tidak bisa dipahami dalam konteks check and balances. MK 
berpendapat bahwa hubungan check and balances hanya bisa dibangun 
dalam kerangka separation of powers yaitu antara kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif, sedangkan KY sendiri sebagai supporting 
institution dalam lembaga kehakiman, tidak termasuk dalam ranah 
kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selengkapnya MK 
berpendapat sebagai berikut.260

“...menurut Mahkamah Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945  dengan jelas 
membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, 
eksekutif, dan judikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR 
dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan 
Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga 
negara yang utama (main state organs, principal state organs). Lembaga-
lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan 
pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state 
functions, principal state functions), sehingga oleh karenanya lembaga-
lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama 
(main state organs, principal state organs, atau main state institutions) 
yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “checks and 

259  Eksaminasi Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada dan Indonesian Court Monitoring dalam Saldi Isra, Op. Cit.,

260  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 178-179
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balances”.

Dengan demikian, prinsip “checks and balances” itu terkait erat 
dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of powers), 
dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antar semua 
jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, memahami 
hubungan antara lembaga negara dalam perspektif “checks and balances” 
di luar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (separation of 
powers), seperti dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan KY, adalah 
tidak tepat. Walaupun benar bahwa KY dapat diberi peran pengawasan, 
maka pengawasan itu bukanlah dalam rangka checks and balances dan 
juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan 
hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim.”

Saldi Isra, dalam tulisannya “Putusan Mahkamah Konstitusi No 
005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)” 
tidak sependapat dengan argumentasi yang dibangun dalam putusan MK 
tersebut. Selengkapnya Saldi Isra berpendapat sebagai berikut.261

“Sejak selesainya Perubahan UUD NRI Tahun 1945  Generasi Pertama 
(1999-2002), pembedaan lembaga-lembaga negara tidak lagi didasarkan 
kepada pembagian hierarkis berupa lembaga tertinggi negara dan lembaga 
tinggi negara. Setelah perubahan, lembaga-lembaga negara dibedakan 
sesuai dengan fungsi dan kewenangan konstitusional masing-masing. 
Namun, pertimbangan hukum Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 kembali 
“menghidupkan” pola hubungan antar lembaga negara yang hierarkis.”

Lebih lanjut, Saldi Isra juga mengkritisi bangunan argumentasi Mahkamah 
Konstitusi yang merancukan antara konsep separation of power dengan 
konsep check and balances.262

“Kalau dibaca dengan teliti pertimbangan hukum di atas, Hakim 
Konstitusi merancukan begitu saja antara separation of power dengan 
checks and balances. Dalam separation of powers, pembagian secara 
kaku atas tiga cabang kekuasaan menjadi benar adanya, sedangkan dalam 
checks and balances pembagian seperti itu bukan menjadi hal yang mutlak. 

261  Saldi Isra, Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa 
Depan Komisi Yudisial), Loc. Cit.,

262  Ibid.,
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Oleh karenanya, ada pernyataan agak “berbahaya” bagi diskursus ilmu 
hukum bila interpretasi MK ini dijadikan patokan dalam kontekstualisasi 
prinsip checks and balances di Indonesia. Dikatakan “berbahaya” karena 
pertimbangan itu menyempitkan pemahaman checks and balances pada 
teks konstitusi, bukan pada prinsip-prinsip.

Dalam hal ini, John A. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff 
menjelaskan bahwa memang ada tiga pendekatan yang digunakan untuk 
memahami tempat dan hubungan lembaga-lembaga negara, yaitu (1) 
“separation of powers”, (2) “separation of functions”, dan (3) “checks and 
balances”. Terkait dengan pendekatan tersebut, Peter L. Strauss (1984) 
dalam tulisannya “The Place of Agencies in Government: Separation of 
Powers and Fourth Branch” menjelaskan bahwa unlike the separation of 
powers, the checks and balances idea does not suppose a radical division 
of government into three parts, with particular functions neatly parceled 
out among them. Rather, focus is on relationship and interconnections, 
on maintaining the conditions in which the intended struggle at the apex 
may continue (tidak seperti konsep pemisahan kekuasaan, ide dari check 
and balances tidak seharusnya secara mendasar membagi pemerintahan 
menjadi tiga bagian, dengan fungsi yang terbagi secara rapi. Namun, 
terfokus pada hubungan timbal balik, untuk mempertahankan kondisi 
dimana dimaksudkan untuk saling koreksi di tingkat tertinggi bisa terus 
berlanjut).”

Hubungan antara KY dengan MA dan MK, dapat dibangun dalam 
kerangka check and balances. Check and balances haruslah dipahami 
sebagai suatu bentuk untuk mewujudkan negara yang bersih dan stabil, 
dan tidak bisa disamakan dengan kerangka bangunan separation of powers 
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekalipun check and balances 
dipahami dalam prinsip separation of powers, pendapat bahwa KY lebih 
rendah secara kedudukan dari MA dan MK, menurut Mahfud MD adalah 
pendapat yang keliru. Mahfud berpendapat bahwa argumen MK yang 
menyatakan bahwa kedudukan MA dan MK yang tidak setara dengan KY 
dapat diterima dalam konteks menjalankan kekuasaan kehakiman, dimana 
KY hanya sebagai supporting institution dan MA serta MK sebagai 
main institution. Namun, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga 
pengawas eksternal, KY bukan supporting institution dan dapat juga 
disebut sebagai main institution. Mahfud berkesimpulan bahwa sebagai 
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lembaga negara, kedudukan KY tidaklah berada di bawah MA dan MK, 
tetapi tugas dan wewenangnya tetaplah bersifat penunjang (supporting) 
bagi kekuasaan kehakiman.263 Lebih lanjut Aidul Fitriciada Azhari, Ketua 
Komisi Yudisial tahun 2016-2018 mengemukakan pendapatnya mengenai 
check and balances sebagai berikut. “Harus diingat bahwa secara filosofis 
check and balances tidak dapat dinilai dari kuat lemahnya kewenangan 
namun yang penting adalah dapat menyatukan common of interest dari 
banyak orang demi kepentingan yang lebih besar.”264 Pengawasan hakim 
konstitusi, haruslah dipandang sebagai suatu upaya untuk mewujudkan 
kepentingan umum yang lebih besar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
hubungan antara MA, MK, dan KY dapat dibangun dalam kerangka check 
and balances dan terpisah dari konsep separation of powers. Sekalipun 
hubungan antara MA, MK, dan KY dipahami dalam konsep separation of 
powers, pendapat bahwa KY secara institusi berada di bawah MA dan MK 
adalah tidak tepat.

d. Pentingnya Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dalam 
sistem peradilan konstitusi Indonesia, hal ini karena hakim konstitusi 
sebagai pengawal tegaknya konstitusi. Oleh karena itu hakim konstitusi 
juga perlu diawasi secara eksternal, mengingat pada praktiknya 
pengawasan hakim konstitusi hanya pada tataran pengawasan internal 
yang dilaksanakan oleh dewan etik hakim konstitusi. Padahal pada Praktik 
penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak 
faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal 
(fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan.265

263  Mahfud MD, Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Loc.Cit.,
264  Aidul Fitriciada Azhari, dalam seminar Nasional and Call for Paper dengan tema “Pemilu 

2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Berintegitas”, Fakultas Hukum 
Universitas Muhammdiyah Ponorogo, 2018

265  Hak Ada 2 (dua) aspek yang terkait dengan permasalahan keberadaan lembaga peradilan 
ini: Pertama, lembaga peradilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (judicial 
corruption) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan 
seperti perdagangan perkara (mafia peradilan). Lihat A. Ahsin Thohari, “Desains Konstitutsional 
Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. VII 
No. 1 Maret 2010, hlm. 60-80. Kedua, Pengawasan kepada para hakim termasuk hakim agung 
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) telah memunculkan berbagai permasalahan 
pada diri hakim, termasuk Hakim Agung. Permasalahan ini berkenaan dengan integritas dan 
kepribadian para hakim pada umumnya. Mahkamah Agung RI, 2003, Cetak Biru Pembaruan 
Mahkamah Agung RI, Jakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan LeIP, The Asia 
Foundation, USAID & Kemitraan, hlm. 93.
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UUD NRI Tahun 1945  secara rinci tidak memberikan penjelasan 
mengenai hakim mana saja yang dimaksud dalam makna hakim Pasal 24B 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  dalam kalimat ”dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, tetapi 
berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  bahwa kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, maka istilah 
hakim adalah keseluruhan hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan 
Kehakiman; pembedaan jenis-jenis hakim hanyalah dimaksudkan 
untuk membedakan fungsi dari masing-masing jenis hakim tersebut, 
untuk Hakim Agung fungsinya adalah untuk menjalankan Kekuasaan 
Kehakiman di tingkat Mahkamah Agung, Hakim Tinggi menjalankan 
Kekuasaan Kehakiman di tingkat Pengadilan Tinggi (Banding); Hakim 
Negeri menjalankan Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan Tingkat I, 
Hakim Konstitusi menjalankan Kekuasaan Kehakiman yang menjadi 
ruang lingkup Mahkamah Konstitusi dan hakim Ad Hoc menjalankan 
Kekuasaan Kehakiman pada bidang-bidang tertentu, dengan demikian 
hakim konstitusi adalah juga hakim. Kedua, merujuk pada Aturan 
Peralihan UUD NRI Tahun 1945 , menyatakan Mahkamah Konstitusi 
dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk 
segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan 
demikian, karena Hakim Agung menjalankan tugas sebagai Hakim 
Konstitusi atau dengan kata lain Hakim Agung bertindak sebagai Hakim 
Konstitusi, sehingga karena Hakim Agung termasuk dalam pengertian 
hakim, maka Hakim Konstitusi dalam konteks ini juga termasuk dalam 
pengertian hakim.266 Sehingga hakim konstitusi sejatinya merupakan objek 
pengawasan dari Komisi Yudisial.

Terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal 
Hakim Konstitusi tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan: Dari ketentuan 
mengenai Komisi Yudisial “....dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam 
konsepsi UUD NRI Tahun 1945  dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang 
perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga 
bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial yang merupakan pengembangan 

266  Titik Triwulan Tutik, Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut 
UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.2, (Mei 2012), hlm.308-309
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lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang 
ditarik ke luar...” oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi Yudisial 
ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subyek yang 
diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi 
dan hakim di seluruh Indonesia.267

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, juga mengatakan: “... Berdasarkan 
penafsiran harfiah, hakim konstitusi pun pula dimasukkan ke dalam 
pengertian hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 . Oleh karena itulah UU KY menganut pengertian 
yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata ‘hakim’ dalam Pasal 24B ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945  secara luas sehingga mencakup seluruh hakim 
dalam lingkungan MA dan semua hakim pada MK ....”. Dengan demikian, 
KY berfungsi sebagai lembaga pengawas MK, melalui kewenangannya 
untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku para hakim konstitusi sebagaimana mestinya”.268

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sangat 
penting adanya pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi. Dan 
pengawasan eksternal tersebut dapat dijalankan oleh Komisi Yudisial yang 
bersifat mandiri.

4. Penambahan Constitutional Complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

a. Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of the citizen’s 
constitutional rights

Karakteristik utama dari negara konstitusional modern adalah 
konstitusionalisme, yang berarti bahwa administrasi negara berdasarkan 
dan (karena itu) tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, 
konstitusi harus benar-benar diterapkan atau dipatuhi dalam praktek, dan 
tidak hanya memainkan peran aspirasional. Untuk menjamin pemenuhan 
dan performa dari konstitusi dalam tataran praktek, ide untuk membentuk 

267  Jimly Asshiddiqie, 2005, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan 
Indonesia, dalam 

Mahkamah Konstitusi, Bunga Rampai Mahkmah Konstitusi RI, Jakarta: 
Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 35
268  Ibid, hlm.38
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sebuah peradilan konstitusi muncul.269 Di Indonesia sendiri, fungsi 
menjalankan peradilan konstitusi diberikan kepada Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia. Secara umum, Mahkamah Konstitusi memiliki empat 
fungsi yaitu:270

1. Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution)
2. Penafsir final konstitusi (The Final Interpreter of the Constitution)
3. Pelindung Hak Asasi Manusia (The protector of human rights)
4. Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of the 

Citizen’s Constitutional Rights)
5. Pelindung Demokrasi (The Protector of Democracy)

Lebih lanjut menurut I Dewa Gede Palguna, fungsi utama dari 
peradilan konstitusi adalah constitutional review, dimana menurut Palguna, 
constitutional review memiliki dua tugas utama. Pertama, mempertahankan 
proses demokrasi yang layak dalam hubungan yang saling mengintervensi 
antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, melindungi hak 
pribadi atau hidup warga negara terhadap pelanggaran yang dilakukan 
oleh cabang kekuasaan negara manapun.271

Dalam menjalankan fungsinya, berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 
Tahun 1945 MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yaitu:272

1. Menguji undang-undang terhadap UUD
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan satu 

kewajiban;
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut UUD.

269  I Dewa Gede Palguna, Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional 
Rights, Constitutional Review, May 2017, Volume 3, Number 1, hlm. 3 diakses dari laman 
https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/311/308 pada tanggal 9 Agustus 2020

270  Harrys Pratama Teguh, Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia (Sebuah Kajian Teori dan 
Praktik Hukum Acara Konstitusi), Loc. Cit.,

271  I Dewa Gede Palguna, Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional 
Rights., Loc. Cit

272  Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Namun kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada MK 
tersebut dirasakan belum cukup untuk mengakomodir perlindungan hak 
konstitusional warga negara. Salah satu kewenangan yang dirasa mendesak 
dan belum terakomodir dalam kewenangan MK yang diberikan oleh 
UUD NRI Tahun 1945  adalah terkait penanganan terhadap pengaduan 
atau keluhan konstitusi oleh warga negara (constitutional complaint). 
Kenyataan tersebut bisa diartikan bahwa perlindungan hak asasi manusia 
setiap warga negara Indonesia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi, 
ternyata belum tersedia secara lengkap mekanisme dan prosedurnya di 
dalam konstitusi.

b.  Pengertian Constitutional Complaint

Secara etimologi, constitutional complaint terdiri dari kata 
constitutional dan complaint. Constitutional sendiri menurut Black’s law 
dictionary memiliki arti:273 Consistent with the constitution; authorized by 
the constitution; not conflicting with any provision of the constitution or 
fundamental law of the state. Dependent upon a constitution, or secured or 
regulated by a constitution; as “constitutional monarchy,” “constitutional 
rights.” Sedangkan complaint menurut Black’s law dictionary memiliki 
arti:274 In civil practice. In those states having a Code of Civil Procedure, 
the complaint is the first or initiatory pleading on the part of the plaintiff 
in a civil action. It corresponds to the declaration in the common-law 
practice. Dengan demikian, constitutional complaint dapat diartikan 
sebagai pengaduan atau gugatan yang dilakukan oleh masyarakat yang 
sesuai dengan konstitusi.

Menurut Mahfud MD dalam bukunya Konstitusi dan Hukum dalam 
Kontroversi isu, constitutional complaint adalah pengajuan perkara ke 
MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum 
atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur 
penyelesaian hukum (peradilan).275 Secara khusus constitutional complaint 
atau pengaduan konstitusional merupakan bentuk pengaduan warga negara 
ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau 
273  Henry Campbell Black, Black’s law dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of 

American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Minnesota, West Publishing, 1968, 
hlm. 385

274  Henry Campbell Black, Black’s law dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of 
American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, hlm. 356

275  Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Op. Cit., hlm. 287
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tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah; lembaga 
perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan 
konstitusi dan merugikan hak-hak warga negara. Constitutional complaint 
hanya bisa diajukan setelah semua upaya hukum dilakukan melalui 
lembaga-lembaga negara yang lain (exhausted).276 Sementara itu Refly 
Harun menafsirkan constitutional complaint sebagai bagian dari fungsi 
Mahkamah Konstitusi dalam penegakan konstitusi dalam arah yang lebih 
konkret dan langsung mengena kepada warga negara.277

c. Urgensi penerapan Constitutional Complaint

Mekanisme Constitutional Complaint sangat diperlukan untuk 
diadopsi sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. 
Tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara 
yang memiliki muatan constitutional complaint menyebabkan terjadinya 
kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam sistem hukum Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelusuran Pan Mohammad Faiz terhadap surat-
surat maupun permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi selama tahun 2005, sedikitnya terdapat empat puluh delapan 
surat ataupun permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk 
constitutional complaint atau sejumlah tiga kali lipat permohonan judicial 
review pada tahun yang sama.278 Tidak adanya kewenangan MK untuk 
mengadili Constitutional Complaint juga menyebabkan tidak tersedianya 
upaya hukum melalui peradilan konstitusional untuk pelanggaran 
terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan karena 
inkonstitusionalitas norma undang-undang melainkan karena adanya 
perbuatan maupun kelalaian lembaga negara atau pejabat publik.

Mengenai kekosongan hukum yang dimaksud, salah satu contohnya 
adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah 
yang dikeluarkan tanggal 9 Juni 2008. SKB Tiga Menteri ini dianggap 
melanggar hak konstitusional warga negara dan banyak orang yang 
meminta MK untuk segera bersikap. Menanggapi desakan tersebut, 
276  Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-

hak Konstitusional Warga Negara, Op. Cit., hlm. 156-157
277  Refly Harun dalam Gugun El Guyanie, Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 3 No. 
1, 2013, hlm. 184 diakses dari laman http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/inright/article/
download/1259/1087 pada tanggal 8 Agustus 2020

278  Pan Mohamad Faiz, Menabur Benih Constitutional Complaint diakses dari laman https://
panmohamadfaiz.com/2006/02/28/constitutional-complaint/ pada tanggal 11 Agsutus 2020



141

Mahfud MD mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.279

“Padahal dari sudut konstitusi MK sama sekali tidak mempunyai 
kewenangan untuk menilai SKB tersebut atau mengadili keputusan 
Bakorpakem atau Fatwa Majeis Ulama. Berdasarkan ketentuan Pasal 
24C UUD NRI Tahun 1945  MK hanya berwenang melakukan pengujian 
undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antarlembaga negara 
yang kewenangannya diatur di dalam UUD, memutus sengketa hasil 
pemilu, dan memutus pembubaran parpol; sedangkan kewajiban MK 
adalah memutus pendapat atau dakwaan (impeachment) DPR bahwa 
Presiden/Wakil Presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 
NRI Tahun 1945  atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil 
Presiden. Jadi tidak ada kewenangan MK untuk menguji sebuah SKB.”

Lebih lanjut Mahfud berpendapat bahwa SKB tiga menteri tersebut tidak 
jelas mekanisme penyelesaiannya dalam sistem hukum Indonesia.280

“Dalam kasus di atas, misalnya, tidak jelas SKB Tiga Menteri dapat 
diperkarakan kemana. Jika akan dibawa ke MA melalui pengujian yudisial 
peraturan perundang-undangan tidak tepat karena SKB bukanlah peraturan 
perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2004; 
jika akan diperkarakan melalui PTUN juga kurang tepat karena isi SKB 
tersebut dapat dinilai sebagai pengaturan (bukan penetapan) karena ada 
muatannya yang bersifat umum.”

d.  Perbandingan Constitutional Complaint di negara lain (Jerman 
dan Korea Selatan)

a) Jerman

Jerman adalah salah satu negara yang memberikan kewenangan 
constitutional complaint kepada peradilan konstitusinya 
(Bundesverfassungsgericht). Menurut I Dewa Gede Palguna, 
setidaknya ada 3 alasan mengapa Jerman layak dijadikan sebagai bahan 
perbandingan dalam penerapan constitutional complaint, yaitu yang 
pertama, constitutional complaint adalah bagian dari constitutional 
review dimana Indonesia dan Jerman mengadopsi model yang sama.281 

279  Mahfud MD, Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit., 
hlm. 457

280  Ibid.,
281  I Dewa Gede Palguna, Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional 
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Kedua, dalam konteks tradisi hukum, Indonesia dan Jerman berada 
dalam tradisi hukum yang sama yaitu civil law.282 Ketiga, Jerman 
adalah salah satu negara yang menjadi rujukan ketika ide mendirikan 
peradilan konstitusi dahulu didiskusikan dalam rapat Panitia Ad 
Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu 
alasan Indonesia memilih Jerman menjadi rujukan, adalah karena 
berdasarkan fakta bahwa Jerman merupakan salah satu negara yang 
memiliki sistem peradilan konstitusional yang paling maju dan mapan 
dari negara lain, walaupun memang bukan yang tertua.283 Kewenangan 
constitutional complaint pada Bundesverfassungsgericht (selanjutnya 
disebut Mahkamah Konstitusi Jerman) diberikan langsung oleh 
Pasal 93 ayat (1) butir 4a, 4b, dan 4c Undang-Undang Dasar Jerman 
(Grundgezets) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.284

4a. on constitutional complaints, which may be filed by any person 
alleging that one of his basic rights or one of his rights under 
paragraph (4) of Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 
has been infringed by public authority;

4b. on constitutional complaints filed by municipalities or associations 
of municipalities on the ground that their right to self-government 
under Article 28 has been infringed by a law; in the case of infringement 
by a Land law, however, only if the law cannot be challenged in the 
constitutional court of the Land;

4c. on constitutional complaints filed by associations concerning their 
non-recognition as political parties for an election to the Bundestag;

Dari ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa constitutional 
complaint yang berada di Jerman adalah pengaduan konstitusional 
yang dapat diajukan oleh individu, pemerintah kota (muncipalities) 
yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar serta dapat diajukan oleh 

Rights, Op.Cit., hlm. 4., Palguna menjelaskan bahwa pada umumnya terdapat dua model 
constitutional review, yaitu the American model dan the european model. European model 
memiliki beberapa variasi yaitu the austrian or continental model, Kelsenian model, German 
model, dan France model. Merujuk pada pendapat Autheman dan Henderson, Indonesia dan 
Jerman mengadopsi model yang sama.

282  Ibid., hlm. 4-5
283  Ibid.,
284  Basic Law for the Federal Republic of Germany, diakses dari laman https://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf pada tanggal 10 Agustus 2020
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asosiasi tentang tidak diakuinya asosiasi tersebut untuk mengikuti 
pemilihan umum parlemen (Bundestag).

Ketentuan mengenai constitutional complaint diatur 
lebih lanjut dalam Pasal 90 sampai Pasal 95 Undang-Undang 
tentang Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman 
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Pasal 90 Undang-Undang tentang 
Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman memuat ketentuan 
sebagai berikut.285

(1) Any person claiming a violation of one of his or her fundamental 
rights or one of his or her rights under Article 20(4), Articles 33, 38, 
101, 103 and 104 of the Basic Law by public authority may lodge a 
constitutional complaint with the Federal Constitutional Court.

(2) If legal recourse to other courts exists, the constitutional complaint 
may only be lodged after all remedies have been exhausted. However, 
the Federal Constitutional Court may decide on a constitutional 
complaint lodged before all remedies were exhausted if the complaint 
is of general relevance or if prior recourse to other courts would cause 
the complainant severe and unavoidable disadvantage. 

(3) The right to lodge a constitutional complaint with a Land 
constitutional court pursuant to the provisions of the Land constitution 
shall remain unaffected.

Hal penting yang harus dicatat dari Pasal 90 adalah, dalam keadaan 
luar biasa atau sangat khusus, MK Jerman dapat segera memutus suatu 
pengaduan konstitusional tanpa menunggu ditempuhnya semua upaya 
hukum yang ada jika kasus itu mengandung relevansi yang bersifat 
umum (of general relevance), atau jika kasus itu diajukan kepada 
pengadilan lain terlebih dahulu akan menyebabkan kerugian serius 
atau kerugian tak terhindarkan pada pihak pengadu (complainant).286

Pasal 92 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Republik 
Federal Jerman memuat ketentuan sebagai berikut.287 “The reasons 
of the complaint shall specify the right which has allegedly been 

285  Article 90 Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
286  I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan 

dengan Negara Lain, Jakarta, Konstitusi Press, 2018, hlm. 294
287  Article 92 Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
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violated, as well as the act or omission of the organ or authority by 
which the complainant claims his or her rights have been violated.” 
Pada intinya, Pasal 92 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 
Jerman menjelaskan bahwa, pengajuan constitutional complaint harus 
menjelaskan dengan spesifik hak konstitusional warga negara mana 
yang diduga telah dilanggar, serta tindakan atau kelalaian organ 
pemerintah yang mana yang diklaim oleh pengadu melanggar hak 
konstitusionalnya.

Pasal 93 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Jerman 
memuat ketentuan sebagai berikut.288

(1) The constitutional complaint shall be lodged and reasons stated 
within one month. The period shall begin to run upon service or 
informal notification of the complete decision if, pursuant to the 
relevant procedural provisions, the decision is to be served or 
notified ex officio. In other cases, the period shall begin to run 
upon pronouncement of the decision or, if pronouncement is not 
required, on it being otherwise communicated to the complainant; 
if the complainant is not issued with a copy of the complete 
decision, the period referred to in the first sentence shall be 
suspended by the complainant requesting a copy of the complete 
decision either in writing or by making a statement recorded at 
the Court Registry. The suspension shall continue until the court 
has issued the complainant with the complete decision or until it 
has been served ex officio or by a party to the proceedings.

(2) If complainants were unable to comply with this time limit 
through no fault of their own, they shall, upon application, be 
granted reinstatement into their former procedural position. The 
application shall be filed within two weeks of the removal of the 
cause for their non-compliance. Reasons for the request shall be 
stated either in the application itself or during the proceedings 
and their factual basis substantiated by prima facie evidence. 
The omitted legal act shall be carried out within this period; 
complainants who do so may be granted reinstatement without a 
formal request. Applications made later than one year after the 
expiry of the time period shall be inadmissible. Fault on the part 

288  Article 93 Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
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of the complainant’s authorised representative shall be deemed 
equal to fault on the part of the complainant. 

(3) If the constitutional complaint challenges a law or another 
sovereign act against which legal recourse is not possible, the 
constitutional complaint may only be lodged within one year of 
the law entering into force or of the sovereign act being issued.

Menurut I Dewa Gede Palguna terdapat dua hal penting yang harus 
dicatat berkaitan dengan Pasal 93 Undang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi Jerman. Pertama, terdapat perbedaan tenggang waktu 
pengajuan antara constitutional complaint yang diajukan terhadap 
keputusan, dengan constitutional complaint yang diajukan terhadap 
sebuah undang-undang atau tindakan dari pihak yang berwenang.289 
Kedua, dalam pengajuan constitutional complaint melawan putusan 
pengadilan, jika pengadu (complainant) tidak dapat memenuhi 
tenggang waktu yang ditentukan bukan karena kesalahannya, maka 
pengadu, atas permintaannya harus diberikan “pengembalian ke 
keadaan semula” (restitutioinintegrum).290

Pasal 93a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 
Republik Federal Jerman memuat ketentuan sebagai berikut.291

(1)  A constitutional complaint shall be subject to admission for 
decision. 

(2)  It shall be admitted 

a)  in so far as it has general constitutional significance, 

b)  if it is appropriate to enforce the rights referred to in § 
90(1); this may also be the case if the complainant would 
suffer a particularly severe disadvantage if the Court 
refused to decide on the complaint.

Pada intinya, Pasal 93a menjelaskan bahwa semua pengajuan 
constitutional complaint harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan 
pendahuluan. Agar bisa lolos dari tahap pemeriksaan pendahuluan, 

289  I Dewa Gede Palguna, Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional 
Rights., Op. Cit., hlm. 11

290  Ibid.,
291  Article 93a Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
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pengajuan constitutional complaint harus memenuhi salah satu syarat 
yaitu: (a) sepanjang memuat kepentingan dasar konstitusional, atau 
(b) jika berkaitan dengan penegakan hak konstitusional yang diatur 
dalam Pasal 20 ayat (4), Pasal 33, 38, 101, 103 and 104 Undang-
Undang Dasar Jerman (grundgezets).

Pasal 93b Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 
Republik Federal Jerman memuat ketentuan sebagai berikut.292

The Chamber may refuse to admit a constitutional complaint or 
may admit it for decision in the case referred to in § 93c. In all other 
cases, the decision on admission shall be taken by the Senate.

Pada intinya, Pasal 93b menjelaskan bahwa umumnya, putusan 
mengenai diterima atau tidaknya pemeriksaan pendahuluan suatu 
constitutional complaint diputuskan oleh senate293. Namun terdapat 
pengecualian, dimana jika constitutional complaint tersebut sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 93c, maka putusan mengenai diterima 
atau tidaknya pemeriksaan pendahuluan suatu constitutional complaint 
diputuskan oleh chamber294.

Pasal 93c Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 
Republik Federal Jerman memuat ketentuan sebagai berikut.295

(1) If the requirements of § 93a (2) letter b are met and if the 
constitutional issue determining the outcome of the constitutional 
complaint has already been decided by the Federal Constitutional 
Court, the Chamber may grant the constitutional complaint if it 
is manifestly well-founded. The order of the Chamber shall be 
considered equal to a decision by the Senate. A decision which, 
with the effect of § 31(2), declares a law to be incompatible with 
the Basic Law or other federal law or to be void shall be reserved 
to the Senate.

292  Article 93b Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
293  Senate adalah bagian dari Mahkamah Konstitusi Jerman yang terdiri dari delapan hakim. 

Mahkamah Konstitusi Jerman sendiri terdiri atas dua senat. Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 2 
ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Jerman

294  Chamber adalah bagian dari Mahkamah Konstitusi Jerman yang ditunjuk oleh Senat dan terdiri 
atas tiga hakim. Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 15a Undang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)

295  Article 93c Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
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(2) § 94(2) and (3) and § 95(1) and (2) shall apply to the proceedings.

Pada intinya Pasal 93c adalah syarat yang harus dipenuhi agar 
dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93b, kedua pasal ini 
memiliki keterkaitan yang sangat erat. Syarat yang harus dipenuhi 
dalam Pasal 93c adalah: (1) jika persyaratan dalam Pasal 93a ayat 
(2) huruf b (sepanjang mengenai kepentingan dasar konstitusional, 
atau jika berkaitan dengan penegakan hak konstitusional yang diatur 
dalam Pasal 20 ayat (4), Pasal 33, 38, 101, 103 and 104 Undang-
Undang Dasar Jerman) telah terpenuhi dan (2) isu konstitusional 
dari constitutional complaint sudah pernah diputuskan sebelumnya 
oleh Mahkamah Konstitusi Jerman. Jika kedua syarat tersebut telah 
terpenuhi, maka chamber dapat langsung menolak atau menerima 
pemeriksaan pendahuluan constitutional complaint tersebut apabila 
terdapat alasan yang kuat. Putusan yang menyatakan bahwa suatu 
peraturan batal demi hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar Jerman atau undang-undang federal lainnya, harus diputuskan 
oleh senate.

Pasal 93d Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 
Republik Federal Jerman memuat ketentuan sebagai berikut.296

(1) Decisions pursuant to § 93b and § 93c shall be issued without 
an oral hearing. They cannot be appealed. Refusal to admit the 
constitutional complaint for decision does not require reasons to 
be given. 

(2) As long as and in so far as the Senate has not decided whether 
to admit the constitutional complaint for decision, the Chamber 
may issue all decisions concerning the constitutional complaint 
proceedings. Preliminary injunctions which suspend the 
application of a law in full or in part may only be issued by the 
Senate; § 32(7) shall remain unaffected. The Senate shall also 
decide in the cases referred to in § 32(3).

(3) Decisions of the Chamber shall be adopted by unanimous vote. 
Admission by the Senate is granted if at least three Justices agree.

296  Article 93d Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
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Pada intinya Pasal 93d menjelaskan bahwa putusan langsung dari 
chamber (Pasal 93b dan 93c) dikeluarkan tanpa adanya pengumuman 
lisan. Putusan tesebut tidak dapat diajukan banding, dan apabila 
pemeriksaan pendahuluan terhadap constitutional complaint tidak 
diterima, chamber tidak perlu memberi alasan.

Pasal 94 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Republik 
Federal Jerman memuat ketentuan sebagai berikut.297

(1) The Federal Constitutional Court shall give the federal or Land 
constitutional organ whose act or omission is challenged by 
means of the constitutional complaint the opportunity to submit 
a statement within a period to be specified. (2) If a minister or a 
federal or Land authority was responsible for the act or omission, 
the competent minister shall be given the opportunity to submit a 
statement.

(3) If the constitutional complaint challenges a court decision, 
the Federal Constitutional Court shall also give the party in 
whose favour the decision was taken the opportunity to submit a 
statement.

(4) If the constitutional complaint directly or indirectly challenges a 
law, § 77 shall apply accordingly.

(5) The constitutional organs referred to in subsections 1, 2 and 
4 may join the proceedings. The Federal Constitutional Court 
may refrain from conducting an oral hearing if it is unlikely to 
further advance the proceedings and the constitutional organs 
which are entitled to submit statements and which have joined the 
proceedings waive their right to an oral hearing.

Pasal 94 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Jerman 
pada intinya mengatur mengenai hak untuk membela bagi pihak 
pemerintah yang dianggap melanggar hak konstitusional warga 
negara.

Pasal 95 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Republik 
Federal Jerman memuat ketentuan sebagai berikut.298

297  Article 94 Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
298  Article 95 Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz)
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(1)  If the Court grants a constitutional complaint, it shall declare in 
its decision which provision of the Basic Law was violated and by 
which act or omission. The Federal Constitutional Court may at 
the same time declare that any repetition of the contested act or 
omission would also violate the Basic Law.

(2)  If the Court grants a constitutional complaint which challenges 
a decision, the Federal Constitutional Court shall reverse the 
decision; in the cases referred to in § 90(2) first sentence it shall 
remand the matter to a competent court.

(3)  If the Court grants a constitutional complaint which challenges 
a law, that law shall be voided. The same shall apply if a 
constitutional complaint is granted pursuant to subsection 2 
because the reversed decision was based on an unconstitutional 
law. § 79 shall apply accordingly.

Pada intinya Pasal 95 Undang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi Jerman memuat ketentuan mengenai akibat hukum dari 
putusan constitutional complaint. Ayat (1) menjelaskan bahwa jika 
MK Jerman mengabulkan sebuah constitutional complaint, maka 
setiap putusan MK Jerman harus menyatakan dengan jelas bagian 
mana dari undang-undang dasar yang dilanggar serta tindakan atau 
kelalaian pemerintah yang mana yang melanggar ketentuan dalam 
undang-undang dasar tersebut. MK Jerman juga bisa menyatakan 
dalam waktu bersamaan bahwa pengulangan terhadap tindakan 
atau kelalaian yang sama melanggar undang-undang dasar. Ayat (2) 
menjelaskan bahwa, jika MK Jerman mengabulkan constitutional 
complaint yang diajukan terhadap putusan pengadilan, maka putusan 
MK Jerman dapat membatalkan putusan dari pengadilan biasa. Jika 
constitutional complaint tersebut diajukan sebelum seluruh jalur 
hukum yang tersedia ditempuh, maka perkara tersebut dikembalikan 
kepada pihak yang berwenang. Ayat (3) menjelaskan bahwa, jika MK 
Jerman mengabulkan constitutional complaint yang diajukan terhadap 
produk peraturan perundang-undangan, maka putusan dari MK 
Jerman menyatakan bahwa produk peraturan perundang-undangan 
tersebut batal demi hukum.
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Contoh kasus constitutional complaint yang cukup terkenal 
di Jerman yaitu mengenai pengaduan konstitusional mengenai 
larangan penyembelihan hewan. Hal itu dipicu oleh adanya kebijakan 
Pemerintah Jerman yang melarang penyembelihan hewan karena 
dinilai bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan 
hewan. Masyarakat muslim Jerman, merasa berkeberatan dengan 
larangan tersebut dan mengadukan constitutional complaint ke 
Bundesverfassungsgerichts karena dinilai bertentangan dengan 
kebebasan menjalankan agama yang dijamin oleh konstitusi Jerman. 
Menurut ketentuan agama Islam, hewan hanya halal dikonsumsi oleh 
umat Islam apabila disembelih terlebih dulu. Pengadilan Konstitusi 
Federal Jerman mengabulkan pengaduan tersebut dengan alasan 
kebebasan beragama adalah sebuah soal yang diatur dalam konstitusi, 
sedangkan larangan penyembelihan hewan hanya berada pada wilayah 
ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar.299

b) Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang sudah 
lama menerapkan constitutional complaint sebagai salah satu 
wewenang pengadilan konstitusinya. Tidak seperti di Jerman yang 
mendapatkan kewenangan constitutional complaint langsung dari 
undang-undang dasar, wewenang constitutional complaint di Korea 
Selatan diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang saja. Pasal 68 
ayat (1) dan (2) The Constitutional Court Act of Korea menyatakan:300

(1) Any person who claims that his basic right which is guaranteed by 
the Constitution has been violated by an exercise or non-exercise 
of governmental power may file a constitutional complaint, except 
the judgments of the ordinary courts, with the Constitutional 
Court: Provided, That if any relief process is provided by other 
laws, no one may file a constitutional complaint without having 
exhausted all such processes”

(2) If the motion made under Article 41 (1) for adjudication on 
constitutionality of statutes is rejected, the party may file a 
constitutional complaint with the Constitutional Court. In 

299  Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-
Hak Konstitusional Warga Negara, Op.Cit., 157-158

300  Ibid., hlm. 158
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this case, the party may not repeatedly move to request for 
adjudication on the constitutionality of statutes for the same 
reason in the procedure of the case concerned.”

Pada intinya, constitutional complaint Mahkamah Konstitusi 
Korea hampir sama dengan constitutional complaint yang ada di 
Jerman, yaitu pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh 
tindakan berbuat atau tidak berbuat dari kekuasaan pemerintahan. 

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, tidak kurang dari 
18.473 perkara constitutional complaint telah diperiksa oleh 
Pengadilan Konstitusi Korea. Salah satu kasus constitutional 
complaint yang terkenal adalah ketika warga negara mengadukan 
perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dalam bentuk pemberian 
poin ekstra bagi para veteran perang dalam semua jenis Ujian dan 
Tes seleksi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3-5. Pengadilan Konstitusi 
Korea memutuskan bahwa semua pengaturan mengenai pemberian 
nilai ekstra bagi para veteran adalah bersifat diskriminatif dan 
inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 11 Konstitusi Korea 
mengenai hak persamaan derajat dan Pasal 25 mengenai persamaan 
hak mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan. Kasus lain 
adalah pengajuan constitutional complaint oleh Dong-A Ilbo, seorang 
pemilik majalah bulanan, kepada Pengadilan Konstitusi Korea. Dong 
mengajukan constitutional complaint karena adanya perintah dari 
pengadilan umum kepada Dong untuk menerbitkan permintaan maaf 
secara publik atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya 
dengan ditambah pembayaran ganti rugi. Pengadilan Konstitusi Korea, 
dalam kasus ini, memutuskan bahwa pemaksaan untuk meminta maaf 
secara publik melanggar kebebasan atas keyakinan dan hak atas 
martabat pribadi yang dijamin oleh Pasal 19 Konstitusi.

e. Implementasi Constitutional Complaint di Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, penambahan kewenangan 
constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
sangat diperlukan. Objek sengketa dari constitutional complaint di 
Indonesia adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara yang 
diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pejabat publik dalam arti yang 
luas, yang sudah tidak tersedia mekanisme hukum yang dapat ditempuh 
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setelahnya (exhausted). Contohnya adalah Surat Keputusan Bersama 
(SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah. Terkait kedudukan hukum (legal 
standing), yang dapat mengajukan constitutional complaint ke MKRI 
adalah perorangan warga negara Indonesia, kelompok, dan/atau badan 
hukum yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh otoritas publik 
baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terkait tenggang waktu (daluarsa) 
pengajuan constitutional complaint ke MKRI dapat diajukan selambat-
lambatnya satu bulan sejak hak konstitusional warga negara tersebut 
dilanggar. Putusan perkara constitutional complaint di Indonesia hanya 
mengikat para pihak yang bersengketa atau bersifat interpartes. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai implementasi constitutional complaint di Indonesia 
akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dan 
Peraturan Mahkamah Konstitusi.

5. Kewajiban Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara

a. Tantangan Pancasila dalam menghadapi era globalisasi

Di tengah era globalisasi, bangsa Indonesia sedang menghadapi 
berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya mengenai pemahaman 
dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dalam Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga menyatakan bahwa 
beberapa tantangan besar bangsa Indonesia saat ini adalah, “Globalisasi 
dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan 
keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwasapadai, dapat 
memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa”301, dan juga 
“Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan 
nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya 
satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala 
lapis dan bidang kehidupan berbangsan dan bernegara.”302 Memasuki 
era transnasional dimana tidak terdapat lagi batasan-batasan antar negara, 
Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pegangan bagi para 
penerus bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global, dan bukan 
sebaliknya malah tergerus arus dari globalisasi. Dilansir dari indonews.
301  Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, Materi Sosialisasi Empat 

Pilar MPR RI, Op. Cit., hlm. 104
302  Ibid.,
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id, menurut Bambang Soesatyo, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, terdapat lima tantangan dalam membumikan Pancasila 
di era globalisasi sekarang ini, yaitu:303

1. Pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan 
intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan 
daya tarik pembelajaran Pancasila.

2. Tantangan kedua adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus 
globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan 
politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi 
sosial yang berbasis SARA.

3. Tantangan ketiga adalah masih lebarnya kesenjangan sosial, karena 
masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah 
tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi 
dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang 
kurang mengembangkan nilai tambah.

4. Pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai 
Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih 
lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara 
negara.

5. Keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi 
adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan 
dan masyarakat.

Berdasarkan pandangan Bambang Soesatyo tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa tantangan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai 
Pancasila saat ini tidak hanya ada dalam kehidupan masyarakat, namun 
juga dihadapi oleh para penyelenggara dan pemimpin-pemimpin negara. 
Tantangan-tantangan inilah yang perlu dicarikan jalan keluar, dimana 
salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan 
seluruh warga negara baik penyelenggara negara maupun masyarakat 
untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang dimuat dalam ketentuan undang-undang dasar.
303  Berita dengan judul “Bambang Soesatyo Sebutkan 5 Tantangan Bumikan Pancasila di Era 

Globalisasi”, diberitakan pada tanggal 27 Oktober 2019, diakses dari laman https://indonews.
id/artikel/24943/Bambang-Soesatyo-Sebutkan-5-Tantangan-Bumikan-Pancasila-di-Era-
Globalisasi/ pada tanggal 25 Agustus 2020
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b. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara

Kewajiban seluruh warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diyakini dapat 
menjadi solusi bagi bangsa Indonesia dalam memasuki era globalisasi 
dan menghadapi berbagai tantangan global. Pencantuman pasal mengenai 
kewajiban mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara diharapkan dapat menjadi suatu sarana untuk mengadakan 
dialog kebangsaan, hal ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat 
luas dan akan memicu banyak pendapat mengenai bagaimana seharusnya 
bangsa Indonesia memaknai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 
Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya setelah sekian lama akan kembali 
mendiskusikan bagaimana seharusnya kita menghadapi perkembangan 
teknologi yang begitu pesat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana 
seharusnya kita menghadapi perkembangan kebudayaan (pop culture) 
yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana seharusnya kita 
menghadapi perkembangan sains, ekonomi, hukum, politik, dan hal-hal 
lainnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Partisipasi publik yang seluas-
luasnya juga merupakan suatu syarat mutlak (conditio sine qua non) agar 
supaya Pancasila tidak ditafsirkan secara monopoli oleh pemerintah.
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Materi Muatan yang akan diubah dalam Rancangan Perubahan 
Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945:

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, 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 atau Dewan Perwakilan Daerah 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu 
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Daerah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*****)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah 
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 dan Dewan Perwakilan 
Daerah.***)

(4) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Daerah kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah yang hadir dalam 
sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
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anggota Dewan Perwakilan Daerah. *****) 

(5) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah tersebut paling lama sembilan puluh hari 
setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.*****)

(6) 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 atau Dewan Perwakilan 
Daerah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.***** )

(7) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat atau usul Dewan 
Perwakilan Daerah tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. *****)

Pasal 22D

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberikan persetujuan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*****)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, 
dan agama.*****)
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Pasal 22E

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan dan tidak berafiliasi dengan partai 
politik.*****)

Pasal 24A

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

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim Indonesia.*****)

Pasal 24C

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

Pasal 26A

Setiap Warga Negara wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. *****)
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Naskah Akademik tentang Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI 
Tahun 1945  telah menggambarkan berbagai pemikiran atau argumentasi 
ilmiah tentang pembaharuan hukum nasional lewat perubahan kelima 
UUD NRI Tahun 1945  yang efektif dan efisien. Pemikiran-pemikiran 
tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah 
berkembang serta menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Maka 
dari itu dapatlah ditarik kesimpulan yaitu:

1. Teori yang melandasi Rancangan Perubahan Kelima Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah; teori 
negara hukum, teori konstitusi, teori kedaulatan, dan teori pembagian 
kamar parlemen. Dalam teori Negara Hukum, terdapat beberapa 
ciri utama dari negara hukum yaitu; supremasi hukum, persamaan 
dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ 
pemerintahan yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, 
peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan 
hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai saran 
mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial. Prinsip 
negara hukum di Indonesia dijalankan berdasarkan ciri tersendiri 
melalui elaborasi prinsip negara hukum pada umumnya. Dalam teori 
konstitusi, konstitusi tidak bisa hanya dipahami sebagai produk hukum 
saja, melainkan harus dipahami sebagai produk dari gejala sosial yang 
terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi harus senantiasa 
diubah untuk memenuhi dan menjawab tantangan dan perkembangan 
zaman serta untuk menjaga agar konstitusi tetap menjadi the living 
and working constitution. Dalam teori kedaulatan, pada umumnya 
dikenal lima teori ajaran mengenai siapa yang berdaulat, antara lain 
yaitu; teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan 
negara, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum. Indonesia 
sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3), menganut teori kedaulatan 
rakyat dan teori kedaulatan hukum. Dalam teori pembagian kamar 
parlemen, terdapat tiga bentuk pembagian kamar parlemen yaitu, 
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unicameral parliament system, bicameral parliament system, dan 
tricameral parliament system. Indonesia sendiri menganut bicameral 
parliament system.   Dalam teori pembagian kekuasaan, pemisahan 
kekuasaan, dan check and balances, kekuasaan dalam suatu negara 
tidak dapat terpusat pada satu pribadi atau lembaga, namun harus 
terbagi menjadi beberapa cabang kekuasaan. Pembagian cabang-
cabang kekuasaan tersebut harus senantiasa diikuti dengan saling 
mengawasi dan menyeimbangi (check and balances).

2. Landasan filosofis Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 
1945 didasarkan pada landasan filosofi negara Indonesia, yaitu 
Pancasila sebagai pandangan hidup (philosopische grondslag) 
negara Indonesia. Landasan sosiologis Rancangan Perubahan 
Kelima UUD NRI Tahun 1945 adalah adanya perubahan kehidupan 
sosial dan politik bangsa Indonesia yang mengikuti perkembangan 
zaman sehingga diperlukan perubahan undang-undang dasar untuk 
mengakomodir perubahan tersebut. Landasan yuridis Rancangan 
Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 berlandaskan pada Pasal 
37 UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan adanya perubahan 
konstitusi jika diperlukan dengan prosedur dan mekanisme yang telah 
ditentukan. Landasan politis Rancangan Perubahan Kelima UUD 
NRI Tahun 1945 adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara 
sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahtraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. Landasan historis Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI 
Tahun 1945 didasarkan pada maksud dari para founding fathers bahwa 
UUD NRI Tahun 1945  hanyalah sebuah undang-undang dasar kilat 
yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, serta didasarkan pada 
perubahan pertama sampai perubahan ke empat UUD NRI Tahun 
1945 , yang dilaksanakan dalam kondisi yang tidak kondusif karena 
dipengaruhi peristiwa reformasi pada tahun 1998.

3. Sasaran yang ingin dicapai dari Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 
1945 adalah terciptanya suatu pembaharuan hukum nasional untuk 
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mencapai sistem hukum Indonesia yang efektif dan efisien. Adapun 
yang menjadi jangkauan dan arah pengaturan dari Perubahan 
Kelima UUD NRI Tahun 1945 adalah penguatan kelembagaan 
DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam Pasal 22D dan 
22E UUD NRI Tahun 1945 , penataan kewenangan Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24, 24A, dan 24C 
UUD NRI Tahun 1945, penegasan fungsi Komisi Yudisial dalam 
pengawasan hakim konstitusi dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 
1945, menambahkan constitutional complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945, dan penegasan kewajiban asasi manusia sebagai pengoptimalan 
hak asasi manusia dalam bab tersendiri di UUD NRI Tahun 1945 . 
Materi muatan Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 
1945 adalah, penguatan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, penegasan independensi anggota DPD, memberikan 
kewenangan memutus sengketa perselisihan pemilihan umum kepada 
MA, memberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang dasar terhadap undang-undang 
dasar kepada MK, KY sebagai penjaga dan penegak kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim konstitusi, penambahan 
constitutional complaint sebagai kewenangan MK, dan kewajiban 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka langkah konkret yang 
disarankan untuk diambil adalah:

1. Perlu adanya amandemen kelima secara addendum terhadap UUD 
NRI Tahun 1945  agar dapat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
negara Indonesia saat ini.

2. Memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, terutama terkait 
fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, sehingga dapat mewujudkan 
mekanisme check and balances dalam sistem perwakilan dengan 
mengubah ketentuan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945. Serta perlu memberikan penegasan terkait independensi 
keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Dewan Perwakilan 
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Daerah dapat benar-benar merepresentasikan kepentingan daerah 
dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik dengan mengubah 
ketentuan Pasal 22E ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Serta mengubah 
ketentuan terkait Dewan Perwakilan Daerah yaitu Pasal 7A, 7B, dan 
7C UUD NRI Tahun 1945.

3. Mengubah ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 
dengan memberikan kewenangan PHPU pada Mahkamah Agung dan 
memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan 
dibawah undang-undang dasar terhadap undang-undang dasar pada 
Mahkamah Konstitusi.

4. Menegaskan fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan 
terhadap perilaku hakim, dengan menambahkan kewenangan Komisi 
Yudisial untuk dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim konstitusi dalam Pasal 24B ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945.

5. Menambah kewenangan Constitutional Complaint pada Mahkamah 
Konstitusi dilakukan dengan cara sebagai berikut: melakukan 
perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) dengan menambah redaksional, 
memutus perkara mengenai pengaduan konstitusional.

6. Menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk mengamalkan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan 
menambah ketentuan Pasal 26A dalam UUD NRI Tahun 1945.

7. Merevisi Undang-Undang Republik Indonesia 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.

8. Merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009. 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 Tentang Mahkamah Agung.

9. Merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 
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Tentang Komisi Yudisial.

10. Merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi.

11. Penyusunan draft rancangan perubahan ke lima UUD NRI Tahun 
1945 dimasukan kedalam agenda utama Sidang Paripurna MPR pada 
tahun 2021.
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RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

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

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

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

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

BENTUK DAN KEDAULATAN

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 PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat.*)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya. 

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan 
lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, 
serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang.***) 

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum.***)

(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara 
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lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 
dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap 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 atau Dewan Perwakilan Daerah, 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 atau Dewan Perwakilan Daerah 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu 
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Daerah 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 
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memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*****) 

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah 
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 dan Dewan Perwakilan 
Daerah.*****) 

(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) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Daerah kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah yang hadir dalam 
sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Daerah. *****) 

(5) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah tersebut paling lama sembilan puluh hari 
setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.*****)

(6) 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 atau Dewan Perwakilan 
Daerah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.***** )

(7) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat atau usul Dewan 
Perwakilan Daerah tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. *****)

(8) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari 
jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi 
kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.***) 

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.***** ) 

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, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 
Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa 
jabatannya.****)
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Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 
hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai berikut :

 Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

 “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban 
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang 
Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan 
selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*) 

 (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 
menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh 
Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan 
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atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan 
undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

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

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

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah agung.*)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 
diatur dengan undang-undang.*)

Pasal l6

 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya 
diatur dalam undang-undang.****)
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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 
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) Pemerintah 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.**)
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(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
Pemerintahan 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 provinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan 
dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah 
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.** )
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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 memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.*)

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

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 
Dewan Perwakilan Rakyat undang-undan

(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 interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
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(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar 
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** )

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.** ) 

Pasal 21

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 
undang-undang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

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

Pasal 22A

 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 
diatur dengan undang-undang.**) 

Pasal 22B

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

BAB VII(A)

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 
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lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.*** )

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

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberikan persetujuan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*****)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, 
dan agama.*****)

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

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 
PerwakilannRakyat, 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 dan tidak berafiliasi dengan partai 
politik.*****)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

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 
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diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII (A)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri.*** )

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** )

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )
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Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan 
diresmikan oleh Presiden.***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** 
)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** )

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang-undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 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.****)



193

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, 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 oleh Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim 
agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-
undang.***) 

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim Indonesia.*****)

(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 peraturan 
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perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar, menguji perkara 
pengaduan konstitusional, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan 
memutus pembubaran partai politik.***** )

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

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

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

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** )

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara 
serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 
undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX(A)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan 
yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya 
ditetapkan dengan undang-undang.** )
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BAB 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 26A

Setiap Warga Negara wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. *****)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 
negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
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BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya. **) 

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah. **) 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **) 

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **) 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 
negaranya. **) 

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **) 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
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Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
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 
memperoleh pelayanan kesehatan. **) 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan. **) 
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(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **) 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 
**) 

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. **) 

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)
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BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.** )

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan 
rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan 
laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan 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.** )
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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.**** )

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

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

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.
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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 
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.**** )
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 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

Dihapus.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Dihapus.*****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 
Pembukaan dan pasal-pasal****)

*)  : Perubahan Pertama

**)  : Perubahan Kedua

***)  : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

*****) : Perubahan Kelima
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