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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
 REPUBLIK INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 
 

SAMBUTAN 
 

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan 
buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group 
Discussion-FGD) dengan Topik “Kedaulatan Rakyat dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945” hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 
Universitas Mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur dapat kita 
selesaikan tepat waktu. dapat kita selesaikan tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga 
yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan 
MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji 
dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 
4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-
2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan 
pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika 
masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap 
aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok 
pikiran haluan Negara. 
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Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, 
Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat 
pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di 
tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada 
dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah 
rekomendasi pandangan Lembaga Pengkajian atas topik terkait 
yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk 
pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan 
obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota 
Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian 
MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam 
rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga 
Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok 
Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan 
tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di 
daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 
Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas 
Mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan 
pada 12 Mei 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam 
Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa 
makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang 
kemudian dirumuskan sebuah tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus  di Provinsi 
Yogyakarta diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji 
sebagai berikut: M. Jafar Hafsah, Syamsul Bahri, Fitra Arsil, M. 
Alfan Alfian, KP Permadi Satrio Wiwoho, dan Wahidin Ismail,  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus  di Kalimantan 
Timur ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga 
provinsi lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan 
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topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan 
dalam buku prosiding terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan 
kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan 
pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, 
dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan 
konstitusionalnya. 

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini 
dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, 
serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 
 

Ketua, 

 
Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 

 
Wakil Ketua,                                         Wakil Ketua, 

                                                                                                                         
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc         Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

 
 

Wakil Ketua,                                       Wakil Ketua,

                         
Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, I.Pm             Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S 

 

www.m
pr

.g
o.

id



vi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 

 

DAFTAR ISI 
 
SAMBUTAN ...........................................................................  iii 
DAFTAR ISI ...........................................................................  vi 
PENGANTAR ..........................................................................   1 
RANGKUMAN ........................................................................   4 
NOTULENSI ............................................................................   5 
 
LAMPIRAN 
 
LAMPIRAN 1 - MAKALAH 

 
1. KEDAULATAN RAKYAT MENURUT UUD 1945 

(Tinjauan Dari Aspek Historis-Filosofis, Sosiologis-
Politik, dan Aspek Yuridis sebelum dan sesudah 
Amandemen UUD 1945) 

      Oleh: Prof. Dr. H. Adam Idris, M.SiI                                      12 
 
2. MODEL CAMPURAN DEMOKRASI LANGSUNG 

DAN TIDAK LANGSUNG (PERWAKILAN) 
SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN RAKYAT 
SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 
Oleh: Aisyah, S.IP, MA                                                         24 

 
3. KEDAULATAN RAKYAT DALAM NEGARA 

DEMOKRASI  SERTA MAKNA KEDAULATAN DAN 
KEKUASAAN DALAM UUD 1945 DALAM 
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA 
Oleh: Alim Salamah, S.Pd, M.Pd                                          28 

 
4. KEDAULATAN RAKYAT ALA INDONESIA  

Oleh: Edi Rachmad                                                              50 
 
 

www.m
pr

.g
o.

id



Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 vii 
 

5. KEDAULATAN NKRI BERDASARKAN UUD 1945 
Oleh: Enos Paselle                                                                 59 

 
6. POTENSI KEDAULATAN MARITIM SEBAGAI 

POSISI TAWAR DALAM DIPLOMASI INDONESIA 
Oleh : Frentika Wahyu Retnowatik                                      66 

 
7. MELURUSKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT 

Oleh: Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M                             77 
 
8. KEDAULATAN NEGARA DALAM UUD NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 1945 
Oleh: Jauchar Barlian., S.IP., M.Si                                     86 

 
9. KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM 

PEMERINTAHAN  DI INDONESIA 
Oleh: Kiki Angreani S.,SE.,M.Si                                          91 

 
10. DEMOKRASI, KEDAULATAN RAKYAT DAN 

DESAIN INSTITUSI INDONESIA: MENCARI 
BENTUK TERBAIK DIBALIK ANCAMAN GLOBAL 
KONTEMPORER 
Oleh: Muhammad Nizar Hidayat                                       101 

 
11. KEDAULATAN RAKYAT DIDALAM UUD NRI 

TAHUN 1945 
Oleh: Ryan Gamas, SE., M. Si                                            109 
 

12. KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD NRI TAHUN 
1945 
Oleh: Santi                                                                         115 

 

www.m
pr

.g
o.

id



viii Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 

 

13. KEDAULATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 
Oleh: Sholihin Bone                                                             133 
 

14. KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 
Oleh: Silviana Purwanti                                                     138 
 

15. KEDAULATAN RAKYAT: PARADIGMA BARU UUD 
1945 
Oleh: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H                                      146 
 

16. KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI DI 
INDONESIA 
Oleh: Sonny Sudiar                                                              152 
 

17. KEKUASAAN DAN KEDAULATAN NEGARA 
Oleh: Yadi                                                                           155 
 

18. KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM UUD NRI 
TAHUN 1945 
Oleh: Yuli Yaning Dia                                                        160 
 

19. KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM UUD NRI 
TAHUN 1945 
Oleh: Yuniarti                                                                     166 

 
LAMPIRAN 2 - FOTO 
 

 
 
 

www.m
pr

.g
o.

id



Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 1 
 

PENGANTAR 
 

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 
dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 
Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 
pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 
Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-
pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 
pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 
rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itulah, Lemkaji 
mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik 
“Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945” di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini 
adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu 
Provinsi Jawa Timur, Yogjakarta dan Bali.  

Di provinsi Kalimantan Timur ini, kegiatan Diskusi Kelompok 
Terfokus dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Mei 2016 di Hotel Aston, 
Samarinda, Kalimantan Timur bekerjasama dengan Universitas 
Mulawarman.  

Pembahasan tentang “Kedaulatan Rakyat dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ini dilatari oleh 
adanya perubahan UUD 1945 yang salah satu perubahan paling 
mendasarnya adalah diubahnya eksistensi, tugas, dan wewenang 
Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. MPR tidak 
lagi menjadi lembaga tertinggi negara pemegang sepenuhnya 
kedaulatan rakyat, dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan 
demikian, Presiden tidak lagi bertanggung jawab pada MPR dengan 
tidak harus melaksanakan GBHN seiring hilangnya tugas MPR untuk 
menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Fungsi dan 
kewenangan MPR telah berubah, terbatas, jelas dan tertentu. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 
NRI) Tahun 1945 sebagaimana diubah pada tahun 1999 hingga 2002, 
rumusan Pasal 1 Ayat (2)  berbunyi “Kedaulatan berada di tangan 
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rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. UUD NRI 
Tahun 1945 mengatur bahwa kedaulatan rakyat pada dasarnya 
dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya 
ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Lembaga-lembaga negara dimaksud adalah Presiden, 
MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, dan KY.  

Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga diatur pembentukan lembaga-
lembaga negara tersebut; ada yang keanggotaannya dipilih langsung 
oleh rakyat melalui pemilihan umum, ada pula yang keanggotaannya 
dipilih melalui lembaga perwakilan rakyat yang keanggotaannya dipilih 
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Lembaga negara 
pelaksana kedaulatan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui 
pemilihan umum adalah Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR 
dan anggota DPD. Lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat 
lainnya keanggotaannya dipilih melalui lembaga perwakilan rakyat. 
Jadi, kedaulatan rakyat tidak hanya dilaksanakan oleh satu lembaga 
negara, akan tetapi oleh berbagai lembaga negara. Dengan kata lain 
telah terjadi diferensiasi dan spesialisasi tugas dan fungsi ‘’lembaga 
negara pelaksana kedaulatan rakyat’’. 

Meski begitu dirasakan, perkembangan kehidupan berbangsa dan 
bernegara paska perubahan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan 
tumbuhnya paling tidak tiga pandangan di publik terkait UUD NRI 
Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam Keputusan MPR RI Nomor 
4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014. 
Pertama, aspirasi yang menganggap UUD NRI Tahun 1945 perlu 
disempurnakan kembali untuk mengikuti dinamika perkembangan 
masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan kembali. Kedua, 
aspirasi yang berpendapat UUD NRI Tahun 1945 baru saja dilakukan 
perubahan dan belum sepenuhnya dilaksanakan maka kurang tepat 
apabila dilakukan perubahan kembali. Ketiga, aspirasi yang kurang 
setuju pada usulan perubahan UUD 1945 (termasuk perubahan yang 
dilakukan dalam periode 1999-2002). 

Atas dasar kenyataan tersebut Lembaga Pengkajian (Lemkaji) 
MPR RI telah melakukan pembahasan tentang pelaksanaan Kedaulatan 
Rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia sebagaimana termaktub 
dalam Sila ke-4 Pancasila, Alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945, dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terdapat 
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kesepahaman bahwa setiap perubahan konstitusi harus tetap sesuai 
dengan semangat dan tujuan bernegara menurut Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945. Selanjutnya, pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam 
sistem demokrasi Indonesia harus mengalir dan sejalan dengan Sila ke-
4 Pancasila sebagaimana termuat dalam Alinea keempat Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945. 

Dalam pembahasan tentang konsep Kedaulatan Rakyat di 
Lemkaji MPR RI, tidak ada juga perbedaan pandangan terhadap 
pengertian Kedaulatan Rakyat; bahwa kedaulatan berada di tangan 
rakyat. Perbedaan pemikiran terjadi menyangkut bagaimana 
Kedaulatan Rakyat itu dilaksanakan. Terkait masalah itu, terdapat dua 
pemikiran. Pertama, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD 
dan, kedua, kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR. 

Atas dasar itulah, Lemkaji MPR RI memandang perlu untuk 
melakukan Diskusi Kelompok Terfokus dengan berbagai universitas di 
beberapa daerah guna mendapatkan masukan dari pakar maupun 
akademisi terhadap wacana perdebatan terkait soal pelaksanaan 
Kedaulatan Rakyat yang sedang berkembang di masyarakat itu. Dengan 
demikian nantinya diharapkan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan 
bernegara akan menjadi lebih baik di masa sekarang dan yang akan 
datang. 

Dalam pelaksanaan diskusi tersebut, diharapkan dapat diperoleh  
beragam pemikiran yang meninjau konsep Kedaulatan Rakyat dari 
beragam aspek meliputi; 
• Aspek historis-filosofis (analisis deskriptif tentang kedaulatan 

rakyat sebelum dan sesudah perubahan). 
• Aspek sosiologis-politik (identifikasi praktik-praktik supremasi 

konstitusi dan supremasi perwakilan dalam sistem demokrasi). 
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RANGKUMAN  
 

Banyak ketidakpuasan yang disuarakan dalam Diskusi 
Kelompok Terbatas (Focus Group Discussion) tentang format sistem 
ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945 yang tidak lagi 
menempatkan kedaulatan rakyat pada lembaga MPR. Bahkan diyakini 
bahwa dalam konsepsi para founding fathers, MPR memang diarahkan 
untuk menjadi lembaga tertinggi yang menjadi locus kedaulatan rakyat.  

Diakui bahwa saat ini hak-hak politik rakyat terpenuhi, namun 
dinyatakan pula bahwa konsep demokrasi Indonesia tidaklah semata 
demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi. Justru disitu letak 
persoalannya bahwa rakyat yang kini berdaulat secara politik kurang 
berdaulat secara ekonomi. 

Terdapat juga kritik bahwa kedaulatan rakyat yang dibagi ke 
lembaga-lembaga negara tidak dijalankan secara terkoordinasi dan 
terarah menuju satu tujuan bersama. Ditambah lagi dengan konstatasi 
bahwa lembaga-lembaga negara dikuasai oleh partai politik yang 
bergerak berdasarkan kepentingan politis masing-masing yang kadang 
tidak terpaut dengan kepentingan rakyat yang kedaulatannya dipakai. 
Sistem kenegaraan berjalan tanpa aturan yang jelas dan hukum yang 
multi tafsir sehingga kepentingan politik partai cenderung menjadi 
tidak terkendali dan kebal hukum. 

Berdasarkan perspektif seperti itu, terdapat dukungan agar segera 
dilakukan perubahan konstitusi ke-lima guna menata kembali sistem 
ketatanegaraan yang ada sekarang. Aspek-aspek yang diusulkan untuk 
menjadi obyek perubahan bervariasi, dari dikembalikannya posisi MPR 
sebagai lembaga tertinggi negara, penguatan kewenangan Dewan 
Perwakilan Daerah sampai dimunculkannya kembali kewenangan MPR 
untuk menetapkan garis besar daripada haluan negara.  

Tentu saja disepakati bahwa perubahan itu harus dilakukan lewat 
pembahasan mendalam, komprehensif, objektif serta melibatkan semua 
elemen masyarakat sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan 
kehendak rakyat. 
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NOTULENSI 
 

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para 
pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian 
MPR RI bekerjasama dengan Universitas Mulawarman di Hotel Aston, 
Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 12 Mei 2016.  
 
Narasumber I: Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si 

- Hasil perubahan UUD 1945 menyebabkan terjadinya 
perubahan yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, antara lain: 
1. Perubahan UUD1945 terkesan dilaksanakan tergesa-gesa 

dan kurang memperhatikan aspek filosofis dan historis 
pembentukan UUD 1945, sehingga ada pasal yang 
seharusnya dipertahankan tetapi dihapus dan ada pasal 
yang seharusnya tidak perlu ada tetapi diadakan. 

2. Terjadi pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu 
kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh 
MPR, tetapi kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut 
Undang-Undang  Dasar. 

3. Sebelum UUD 1945 diubah pembagian kekuasaan negara 
dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara 
kepada lembaga tinggi negara yang  berada dibawahnya, 
tetapi setelah UUD 1945 diubah, pembagian kekuasaan 
negara didistribusikan kepada lembaga-lembaga Negara 
sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

4. Fungsi dan kewenangan MPR yang semula sebagai 
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sebagai lembaga  
tertinggi negara, sebagi penjelmaan seluruh rakyat  
Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, 
menetapkan GBHN, dan presiden bertanggug jawab 
kepada MPR. Dengan amandemen UUD 1945 maka fungsi 
dan kewenangan MPR tersebut dihapus, sehingga fungsi 
dan kewenangan MPR terbatas dan tertentu saja.  

5. Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari 
presiden kepada DPR. Pergeseran kekuasaan membentuk 
undang-undang ini, bertujuan menempatkan fungsi DPR 
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dan Presiden sesuai dengan fungsinya masing-masing, 
yaitu DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang 
dan Presiden sebagai pelaksana undang-undang. 

6. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD terbatas, sehingga 
gagasan untuk mewujudkan  sistem bikameral yang 
berimbang di lembaga legislatif untuk mengakomodir 
kepentingan daerah tidak dapat terlaksana.  
 

Untuk itu diajukan beberapa rekomendasi yaitu; 
1. Perubahan terhadap UUD 1945 perlu dilakukan kembali 

untuk mengikuti perkembangan dinamika masyarakat 
dengan memperhatikan : 
a. Aspek filosofis-historis, sosiologis-politis, dan 

yuridis sehingga substansi dari UUD 1945 tidak 
berubah. 

b. Pembahasan dilakukan secara mendalam, 
komprehensif, objektif, dan melibatkan semua 
elemen masyarakat sehingga mencerminkan 
kehendak rakyat secara keseluruhan. 

2. Ditinjau dari aspek historis, keberadaan MPR dirancang 
oleh para pembuat UUD 1945 sebagai lembaga negara 
tertinggi dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, maka 
perlu dipertimbangkan kembali posisi tersebut, tetapi 
kewenangan untuk memilih presiden secara langsung tetap 
oleh rakyat. 

3. Fungsi dan kewenangan MPR menetapkan GBHN yang 
dihapus dalam amandemen UUD 1945 perlu ditinjau 
kembali sehingga arah dan tujuan pembangunan nasional 
tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. 

4. Kewenangan DPD perlu diperkuat sehingga gagasan 
untuk mewujudkan sistem bikameral yang berimbang di 
parlemen dapat terlaksana. 

5. Pasal 7C yang berbunyi ” Presiden tidak dapat 
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan 
Rakyat” perlu ditinjau kembali karena pasal ini merupakan 
konsekuensi dari sistem Presidensil. 
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6. Perlu meninjau kembali persyaratan menjadi presiden 
adalah orang Indonesia asli. 
 

Narasumber II: Dr. Edi Rachmad, M.Pd 
- Eksperimen berkedaulatan rakyat masa lalu dan masa kini 

harus dibayar mahal oleh bangsa ini. Betapa tidak pada pemilu 
dan pilkada baru-baru ini untuk menjadi wakil rakyat yang 
duduk di DPRD, DPD, DPR dan untuk menjadi wakil dan 
bupati/walikota, wakil dan gubernur seorang calon harus 
mengeluarkan kocek milyaran rupiah. Pengeluaran yang begitu 
besar hanya dapat terjangkau oleh pejabat atau mantan pejabat, 
dan pengusaha.  Selain pengeluaran tanggungjawab sosial yang 
harus dilunasi setelah mereka memperoleh kemenangan dalam 
pemilu maupun pilkada kepada konstituen maupun tim 
suksesnya. Sebaliknya, bila mereka kalah, penderitaan luar 
biasa yang mereka harus hadapi. Untuk keperluan itu maka 
penyelenggara negara hendaknya bijaksana dalam memilih dan 
melaksanakan kedaulatan rakyat di masa mendatang. 

- Sekarang ada tuntutan untuk menetapkan pilihan, pertama, 
kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD dan kedua 
kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Jika saya 
diminta untuk menentukan pilIhan jatuh pada pilihan kedua 
yaitu kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.  

 
Narasumber III: Herdiansyan Hamzah, SH., MH 

- Di satu sisi hak masyarakat mampu di laksanakan, namun 
hendaknya akses-akses pemberdayaan sumber daya alam 
masyarakat juga diberikan. 

- Demokrasi Indonesia adalah gabungan antar demokrasi politik 
dan demokrasi ekonomi (Sukarno) 

- UUD NRI Tahun 1945 mengandung gagasan demokrasi politik 
dan sekaligus demokrasi ekonomi (Khususnya yang tertuang 
dalam pasal 1 dan 33) 

- Pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, dimana seluruh 
sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang 
berdaulat. 
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- Bagaimana wujud kedaulatan rakyat ini bisa terjadi ? Terdapat 
rumusan yang tidak jelas kekuasaan antara MPR, DPR dan 
kedaulatan rakyat 

Dalam sesi pembahasan dan tanya jawab, terdapat pendalaman 
pemikiran para narasumber sebagai berikut; 
 
Baharudin Aritonang 

- Tuntutan perubahan itu bukan tuntutan MPR tapi tuntutan 
rakyat, implementasi atas keinginan rakyat. 

- Logika hukum di negeri ini memang lemah. 
- Ada tiga cara kita melihat persoalan di negeri ini; di UUD-nya, 

pada tahap pelaksanaannya atau manusianya.  
 
KRT Permadi Satrio Wiwoho, SH 

- Perubahan UUD 1945 membawa bencana bagi negeri ini 
- Tidak ada yang mengerti tentang UUD 1945, padaha simple 

yang ada pada pancasila sila 4 
- Kedaulatan rakyat di Indonesia berbeda dengan kedaulatan 

rakyat di negeri lain, kedaulatan rakyat di Indonesia bukanlah 
suara terbanyak, tapi suara yang di dpatkan secara mufakat 

- 70 tahun kita merdeka kita belum bisa merumuskan kedaulatan 
rakyat, inilah kami melaksanakan kajian ini melalui Lembaga 
Pengkajian ini untuk mencakup pandangan dari akademisi di 
seluruh negeri 

 
Dr. Fitra Arsil, SH 

1. Perubahan konstitusi di beberapa negara juga mengalami 
gejolak, pro dan kontra 

2. Perubahan amandemen bisa dilakukan namun tidak harus 
kembali ke amandemen awal 

3. Apa yang kita lakukan itu juga perlu dievaluasi termasuk 
amandemen 
 

Jauchar B, S.IP., M.Si 
- Kedaulatan itu adalah rakyat, mandatorisnya adalah rakyat, 

namun ketika kita mandatkan  kepada MPR, ruang bagi rakyat 
harus diberikan 
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- Tidak perlu mendewakan apa yang terjadi di masa lampau 
- Jangan melihat DPD sebagai penjelmaan rakyat, karena di 

internal lembaga sendiri tidak punya taring 
 
Wardatun Najida 

- Umpama sebuah pesawat, terlanjur terbang, pilot banyak, 
kedaulatan itu sudah konkret, kedaulatan itu sudah ada, namun 
dilemparkan kembali untuk dibahas, bagaimana caranya 
pesawat ini bisa landing dengan baik, dalam hal ini rodanya 
adalah UUD, kebijakan dan lainnya 

- Partai politik menjadi liar, hukum menjadi multi tafsir, parpol 
menjadi kebal hukum karena tidak terpantau 

- Ada akhirnya semua produk lembaga tidak bisa sinergi karena 
konstruksi nya yang pada dasarnya tidak jelas 

- Coba kita lihat UU, partisipasi masyarakat berada pada posisi 
paling belakang 

- Pro amandemen 
 
Alim Salamah, S. Pd, M. Pd 

- Saya sepakat dengan pemaparan Herdiansyah Hamzah, bahwa 
demokrasi Indonesia adalah gabungan demokrasi politik dan 
demokrasi ekonomi 

- Demokrasi ini tidak bisa lepas dari yang namanya hukum 
- Kedaulatan rakyat bisa tidak didasari dengan hukum maka 

tidak akan pernah tercipta kedaultan rakyat yang sesungguhnya 
- Mempertanyakan siapa kah yang menjadi penjelmaan rakyat  

 
Baharudin Aritonang 

- Fungsi-fungsi negara seperti menyusun GBHN dan lainnya 
adalah implementasi kedaulatan rakyat 

 
KRT Permadi Satrio Wiwoho, SH 

- Memang mendukung untuk amandemen kembali ke awal, 
namun bisa diubah pada adendum. 
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- Tidak benar Presiden tidak mempunyai wewenang dalam 
kebijakan, Presiden punya. Misalnya dalam penetapan 
kebijakan. 

- Hukum pun harus mengikuti UUD 1945 dan MPR RI sebagai 
lembaga tertinggi harus dikembalikan 

- Dan tidak bisa lembaga negara bertanggung jawab pada MPR, 
karena posisinya sama, itu salah 

 
Drs. H. Wahidin Ismail 

- Konstitusi adalah sebuah kontrak kepada rakyatnya, konstitusi 
itu tidak statis, DPD melihat sudah saatnya menyempurnakan  

 
Dr. Jamil, M.Pd 

- Bahwa pemerintah harus memikirkan lagkah pertama yang 
harus dilakukan adalah verifikasi partai politik untuk dapat 
memilih wakil-wakil rakyat yang bonafid. 

 
Dr. M. Alfan Alfian 

- Dalam mekanisme MPR, bahwa kekuatan argumentasi lah 
yang menjadi tolok ukur, karena kita berada dalam koridor 
demokrasi. 

 
Sonny Sudiar, S. IP., MA 

- Sumber kedaulatan itu adalah rakyat 
- Maka lembaga negara yang menjadi representasi dari 

kedaulatan rakyat, apapun bentuknya yang penting adalah 
bagaimana rakyat ini bisa memperjuangkan kepentingan rakyat 

 
Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc. 

- Kedaulatan rakyat yang kita inginkan adalah hal yang sangat 
kita cita-citakan 

- Bahwa demokrasi harus tertib dan teratur 
- Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya memberikan 

pilihan-pilihan 
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Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah 
- Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan bagi pembahasan 

mengenai tema yang kita angkat yakni Kedaulatan Rakyat di 
Dalam UUD NRI 1945, outputnya adalah akan menjadi 
rumusan bagi kami (MPR RI) untuk mempertajamkan posisi 
kedaulatan rakyat di Negara Indonesia 
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KEDAULATAN RAKYAT MENURUT UUD 1945           
(Tinjauan Dari Aspek Historis-Filosofis, Sosiologis-Politik, dan 
Aspek Yuridis sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945) 

Oleh: Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si  
 

PENDAHULUAN 

Gerakan reformasi yang dilakukan oleh seluruh elemen 
masyarakat Indonesia pada tahun 1998 menuntut dilakukannya 
penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih 
demokratis. Tuntutan yang bersifat fundamental tersebut adalah 
melakukan perubahan terhadap UUD 1945, karena dianggap UUD 
1945 memberi peluang kepada penyelenggara pemerintahan yang 
otoriter, sentralistik, tertutup, KKN, adanya pasal yang multitafsir, dll. 
Sesuai dengan komitmen reformasi, bahwa metode dan cara perubahan 
terhadap UUD 1945 yang paling tepat dan paling kecil resikonya adalah 
dengan cara amandemen terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945, tanpa 
menghilangkan substansinya. 

Semangat tuntutan reformasi untuk melakukan amandemen 
UUD 1945 sangat besar dan direspon degan cepat oleh MPR hasil 
pemilu 1999. Terbukti bahwa hanya dalam kurun waktu antara tahun 
1999-2002 sudan empat kali dilakukan amandemen terhadap UUD 
1945. Hal ini mengindikasikan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 
dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui proses pemikiran yang 
mendalam, obyektif, rasional, komprehensif, melibatkan berbagai 
elemen masyarakat, sehingga hasil amandemen UUD 1945 terkesan 
hanya menyangkut kepentingan politik tertentu bukan untuk 
kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.  

Hasil amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadinya 
perubahan yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, antara lain (1) Pergeseran tugas dan kewenanagan MPR 
yang semula sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sebagai 
lembaga  tertinggi negara, sebagi penjelmaan seluruh rakyat  Indonesia, 
memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN, dan presiden 
bertanggug jawab kepada MPR. Dengan amandemen UUD 1945 maka 
tugas dan kewenangan MPR tersebut tidak ada lagi. (2) Pergeseran 
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kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden kepada DPR. (3) 
Adanya penghapusan lembaga negara (DPA) dan pembentukan 
lembaga negara baru (MK). (4) Dan lain-lain. 

 Perubahan yang terjadi dari hasil amandemen UUD 1945 
menimbulkan beberapa permasalahan yang masih perlu diperdebatkan, 
antara lain; (1)  Pasal yang dapat menimbukan multitafsir, misalnya 
pasal 18 ayat 4 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Kata demokratis di 
sini bisa bermakna dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh 
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. (2) Pasal yang sudah 
implisit dalam sistem pemerintahan presidensil yang tidak perlu 
dirumuskan  lagi karena sudah termaktub di dalamnya, misalnya pasal 
7 C yang berbunyi “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal ini harusnya tidak 
perlu ada karena sudah merupakan konsekuensi dari sistem 
pemerintahan presidensil bahwa dalam sistem presidensil memang 
presiden tidak dapat membekukan/membubarkan DPR. Pertanyaan 
kemudian timbul  adalah mengapa hanya DPR saja yang tidak boleh 
dibekukan/dibubarkan. Apakah lembaga negara lainnya boleh 
dibekukan/dibubarkan oleh presiden? (3) Pasal yang tidak konsisten 
dengan substasinya, misalnya ketika DPA dihapus sebagai lembaga 
negara karena dianggp kurang efektif dalam memberikan pertimbangan 
kepada presiden karena pertimbangannya tidak mengikat kepada 
presiden, lalu muncul pasal 16 yang berbunyi “Presiden membentuk 
suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan 
pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya  diatur dalam undang-
undang”. Pertanyaan kemudian timbul mengapa bukan peran dan 
struktur organisasi DPA saja yang diperkuat? Mana yang lebih kuat, 
memberikan pertimbangan antara lembaga negara yang sederajar atau 
lembaga yang posisinya berada di bawah lembaga yang diberikan 
nasehat atau pertimbangan? (4) Perubahan pasal 6 ayat (1) “ Presiden 
adalah orang Indonesia asli” perubahan pasal ini mengubah substansi 
UUD 1945 karena para perancang UUD 1945 sudah memikirkan jauh 
ke depan dampak yang akan terjadi jika Presiden Republik Indonesia 
bukan dari orang Indonesia asli. 
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Masih banyak lagi hal-hal yang masih menimbulkan 
perdebatan dan memerlukan diskusi panjang tentang hasil amandemen 
UUD 1945. Mengenai pandangan yang pro dan kontra terhadap 
amanden UUD 1945, secara pribadi saya sependapat dengan pihak yang 
berpandangan bahwa UUD 945 perlu disempurnakan kembali untuk 
mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, sehingga perlu 
dilakukan kembali perubahan yang betul-betul bersifat obyektif dan 
mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. 

Salah satu alasan perlunya dilaksanakan kembali perubahan 
UUD 1945 adalah untuk memperjelas perdebatan yang berkembang 
dewasa ini mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai 
dengan semangat dan tujuan bernegara. Untuk itu, dalam makalah ini 
akan menyoroti pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945, 
ditinjau dari aspek filosofis-historis, sosiologis- politik, dan aspek 
yuridis (sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945). 

 

KEDAULATAN RAKYAT DITINJAU DARI ASPEK 
FILOSOFIS-HISTORIS 

A. Tinjauan Filosofis 

Tinjauan secara filosofis mengenai konsep kedaulatan rakyat 
merupakan reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut dalam suatu 
negara. Dalam negara yang menganut  kedaulatan rakyat berarti 
kekuasaan tertinggi dalam negara ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah 
sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam negara. 
Kekuasaan itu harus dipahami berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya, kekuasaan itu diselenggarakan 
bersama-sama dengan rakyat. 

Hakikat prinsip kedaulatan rakyat dilakukan dalam bentuk : (1) 
Pemberiaan mandat kekuasaan dari rakyat kepada lembaga-lembaga 
negara, ada yang  dilakukan secara langsung melalui sistem pemilihan 
umum dan ada yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Pemberian 
mandat kekuasaan secara langsung melalui pemilihan umum, artinya 
rakyat sendiri secara langsung memilih presiden, gubernur, 
bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD provinsi dan 
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kabupaten/kota. Mengapa mandate kekuasaan ini dilakukan sendiri 
oleh rakyat?, karena semua rakyat bisa melakukannya sendiri tanpa 
diwakilkan kepada pihak lain.  Sedangkan pemberian mandat 
kekuasaan melalui sistem perwakilan, artinya hak dan kepentingan 
rakyat diserahkan kepada lembaga-lembaga negara yang ada untuk 
diperjuangkan dan dilaksanakan, seperti membuat undang-undang yang 
memihak kepada rakyat. Mengapa mandat kekuasaan ini harus 
diwakilkan?, karena tidak semua rakyat bisa melakukannya, sehingga 
harus diwakilkan kepada pihak lain. (2) Peraturan perundang-
undangan, struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan 
pemerintahan untuk menjamin demi  tegaknya sistem konstitusi, sistem 
hukum, dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, 
prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu 
melalui sistem pemisahan kekuasaan dan sistem pembagian kekuasan. 
Sistem pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, yaitu kekuasaan 
dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam 
lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and 
balances). Sedangkan sistem pembagian kekuasaan bersifat vertikal 
dalam arti kekuasaan dibagi-bagi secara vertical ke bawahkepada 
lembaga-lembaga tinggi negaradi bawah lembaga pemegang 
kedaulatan rakyat (Jimly Asshiddigie). Jadi prinsip pembagian 
kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi 
kekuasaan penguasa, sehingga terjadi tindakan sewenang-wenang 
penguasa. 

B. Tinjauan dari Aspek Historis 

Konsep kedaulatan rakyat ditinjau dari aspek historis bahwa 
para pendiri Negara Indonesia ketika merumuskan dasar Negara 
Pancasila  dan konstitusi negara UUD 1945, mereka memilih bentuk 
republik  dan meninggalkan bentuk kerajaan. Sebelum kemerdekaan, di 
nusantara ini terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memungkinkan bentuk 
kerajaan sebagai pilihan. Yang menarik lagi adalah ketika Indonesia 
merdeka para raja di nusantara ini menyerahkan wilayah dan 
kekuasaannya kepada pemerintahan republik. Pilihan republik sebagai 
bentuk Negara berarti semua warga Negara mempunyai kedudukan 
yang sama. 
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Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan falsafah 
hidup rakyat itu sendiri yaitu bagi bangsa Indonesia falsafah hidupnya 
adalah Pancasila. Jadi Pancasila (khususnya sila keempat) merupakan 
sumber, dasar, dan pedoman pelaksaanaan kedaulatan rakyat di 
Indonesia. Penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan kedaulatan 
rakyat diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, pokok pikiran III 
dalm pembukaan UUD 1945, dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat 
adalah melalui permusyawaratan/perwakilan. Mekanisme melalui 
permusyawaratan/perwakilan harus dimaknai bahwa ada kekuasaan 
rakyat yang dapat diwakilkan dan ada kekuasaan rakyat yang 
dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang tidak bisa 
dilaksanakan sendiri oleh rakyat  diwakilkan kepada lembaga 
permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi, kekuasaan rakyat yang bisa 
dilaksanakan sendiri berarti rakyat yang melakukannya sendiri, 
misalnya memberikan suara langsung dalam pemilu. Jadi 
penekanannya disini adalah bahwa pemilihan langsung Presiden, 
Gubernur, Bupati/Walikota oleh rakyat sejalan dengan sila ke-empat 
Pancasila.  

Sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan rakyat 
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR karena MPR merupakan 
penjelmaan selurah rakyat Indonesia yang anggotanya terdiri dari 
anggota DPR (perwakilan politik), ditambah utusan-utusan daerah 
(perwakilan daerah) dan golongan-golongan (perwakilan fungsional). 
Dengan demikian, maka MPR sekaligus ditempatkan sebagai lembaga 
tertinggi negara. Setelah amandemen UUD 1945 kedaulatan rakyat 
dilaksanakan menurut UUD, artinya kekuasaan rakyat distribusikan 
kepada lembaga-lembaga negara sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing termasuk MPR itu sendiri. Jadi MPR tidak lagi menjadi 
lembaga negara tertinggi dan MPR bukan lagi merupakan penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia karena anggotanya hanya terdiri dari anggota 
DPR yang merupakan perwakilan politik dan DPD yang merupakan 
perwakilan daerah, sehingga MPR sekarang bukan lagi penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia karena utusan-utusan golongan sebagai 
perwakilan fungsional tidak ada lagi. 
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Jadi pihak yang mempunyai pemikiran bahwa kedaulatan 
rakyat dilaksanakan menurut  UUD  adalah sudah tepat, kecuali jika 
anggota MPR ditambah lagi dari perwakilan fungsional yang mewakili 
golongan-golongan, maka MPR bisa merupakan penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia. Ditinjau dari segi historis mengenai keberadaan MPR 
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan sebagai lembaga 
negara tertinggi, maka dengan amandemen UUD 1945 yang 
menghilangkan poosisi tersebut berarti melupakan sejarah dan 
substansi keberadaan MPR itu sendiri. 

Seperti kita ketahui bahwa dalam sejarah kelembagaan Negara 
Indonesia, dari enam lembaga negara menurut UUD 1945 sebelum 
diamandemen, lima diantaranya diadopsi dari sistem Pemerintahan 
Hindia Belanda, kecuali MPR merupakan produk asli Indonesia yang 
dirancang sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan sebagai 
lembaga negara tertinggi. Terlepas dari semua itu, ada satu kewenangan 
MPR yang dihapus setelah amandemen UUD 1945 yaitu kewenangan 
menetapkan GBHN. Saya berpandangan bahwa kewenangan membuat 
GBHN oleh MPR perlu didiskusikan kembali karena esensi dari GBHN 
adalah sebagai arah dan haluan pembangunan nasional sehingga 
siapapun yang menjadi presiden,  pembangunan nasional tetap 
berkesinambungan dan berkelanjutan. 

 

KEDAULATAN RAKYAT DARI ASPEK SOSIOLOGIS-
POLITIS 

A. Supremasi Konstitusi dalam Sistem Demokrasi 
Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, negara 

Indonesia sudah menganut sistem konstitusional, yaitu suatu 
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara berdasar atas sistem 
konstitusi (hukum dasar) tidak besifat absolutisme (kekuasaan 
yang tidak terbatas). 

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara 
berdasar atas sistem konstitusi, menempatkan konstitusi pada 
kedudukan tertinggi dalam tertib hukum negara yang mengatur 
hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Itulah sebabnya sehingga konstitusi menjadi supremasi 
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dalam suatu negara. Dengan sistem supremasi konstitusi seperti 
ini, memberikan penegasan bahwa cara pengendalian 
pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Dalam sistem konstitusi 
kekuasaan negara dibagi kepada lembaga-lembaga negara lainnya 
untuk menghindari kesewenangan dari penguasa. 

Setelah amandemen terhadap UUD 1945 posisi 
supremasi konstitusi lebih diperkuat lagi dengan membentuk 
lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Keberadaan 
Mahkamah Konstitusi ini sangat diperlukan setelah MPR tidak 
lagi menjadi lembaga negara tertinggi dan sekaligus untuk 
menggantikan peran MPR yang terkait dengan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi (Jimly Assiddiqie). 

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Mahkamah 
Konstitusi memiliki kewenangan : (1) Menguji undang-undang 
terhadap UUD, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (3) 
Memutus pembubaran partai politik, (4) Memutus perselisihan 
tentang hasil pemilu, (5) Memutus pendapat DPR   bahwa Presiden 
dan/ atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercelah. 

Dengan kewenagan yang dimilki oleh Mahkamah 
Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dapat berperan 
sebagai penjaga konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak-
hak asasi manusia, dan pelindung hak konstitusional warga 
negawa. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi 
dimaksudkan sebagai penyeimbang hak politik MPR jika ada 
usulan dari DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden 
sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana  diatur dalam 
UUD 1945. 

B. Supremasi Perwakilan dalam Sistem Demokrasi 

Sebelum UUD 1945 diamandemen kekuasaan 
membentuk UU dipegang oleh presiden, sebagaimana diatur pada 
pasal 5 ayat (1), yaitu “Presiden memegang kekusaan membentuk 
Undang-Undang dengan persetujuan DPR”. Setelah amandemen 
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UUD 1945 menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan 
membentuk Undang-Undang seperti diatur pada pasal 20 ayat (1) 
yang berbunyi “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-
Uundang”. Dengan demikian terjadi pergeseran kekuasaan 
membentuk Undang-Undang dari Presiden kepada DPR.  
Peralihan kekuasaan membentuk undang-undang ini, bertujuan 
menempatkan fungsi DPR dan Presiden sesuai dengan fungsinya 
masing-masing, yaitu DPR sebagai lembaga pembentuk undang-
undang dan Presiden sebagai pelaksana undang-undang. 

Adanya superemasi DPR dalam pembentukan undang-
undang yang lebih dominan, menenpatkan presiden tidak ada 
pilihan lain selain mengesahkan RUU yang telah disetujiu 
bersama. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat (5), yaitu “Dalam hal 
RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden 
dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU 
tersebut menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”. 

Selain itu, amandemen UUD 1945 menempatkan DPR 
sebagai penentu dalam memberikan persetujuan kepada Presiden 
antara lain: (1) Presiden dalam membuat perjanjian internasional 
yang dapat menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi 
kehidupan rakyat, (2) Pemerintah dalam membuat PERPU, (3) 
Pengangkatan Hakim Agung, (4) Pengangkatan anggota Komisi 
Yudisial. Selanjutnya DPR juga memberikan pertimbangan 
kepada Presiden antara lain: (1) Pengangkatan Duta dan Konsul, 
(2) Menerima penempatan duta negara lain, (3) Pemberian 
Amnesti dan Abolisi, (4) Pengisian jabatan Panglima TNI, (5) 
Kepala Kepolisian Negara, (6) Gubernur Bank Indonesia. 
Disamping itu, DPR juga mempunyai kewenangan untuk mengisi 
jabatan-jabatan tertentu, antara lain: (1) Menentukn 3 orang dari 9 
orang hakim Mahkamah Konstitusi, (2) Memilih anggota BPK, (3) 
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (4) Anggota 
Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dominasi posisi DPR juga terjadi terhadap DPD sebagai 
representasi kepentingan daerah. DPD hanya diberikan 
kewenwnggan mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan 
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dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemebntukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Keterbatasan kewenangan DPD ini memberi makna 
bahwa gagasan untuk menciptkan dua kamar dalam kekuatan yang 
berimbang di lembaga legislatif untuk mengakomodasi 
kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi 
kekuasaan gagal, karena perubahan UUD 1945 bias kepentingan 
DPR. Kegagalan ini berdampak pada melemahnya artikulasi 
politik daerah pada setiap proses pembuatan keputusan tingkat 
nasional, sehingga DPD hanya sebagai pelengkap dalam sistem 
perwakilan (Saldi Isra). 

 

KEDAULATAN RAKYAT DARI ASPEK YURIDIS 

 Ditinjau dari aspek yuridis bahwa Negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini 
berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia harus 
dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Prinsip dari sistem ini, akan nampak dalam rumusan pasal-pasal 
UUD 1945 dan juga sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang 
terkandung di dalam Pembukaan UUD. Uraian lebih lanjut mengenai 
kedaulatan rakyat ditinjau dari aspek yuridis ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 

1. Kekuasaan di Tangan Rakyat 
Mengenai kekuasaan berada ditangan rakyat dijabarkan lebih lanjut 
dalam: (a) pembukaan UUD 1945 alinea IV “…….maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…….” (b) pokok 
pikiran dalam pembukaan UUD 1945 “ Negara yang berkedaulatan 
rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan 
permusyawaratan/perwakilan” (pokok pikiran III). (c) UUD 1945 
pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang 
berbentuk republik”. Penjelasan pasal  ini menyebutkan bahwa 
bentuk kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran 
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kedaulatan rakyat. (d) UUD 1945 pasal 1 ayat (2) “ kedaulatan ada 
ditangan rakyat dan  dilaksanakan menurut UUD”. (Kaelan H) 

  Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa dalam Negara Republik Indonesia, baik sebelum 
amandemen maupun sesudah amandemen UUD 1945 tetap 
mengakui kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Perbedaanya 
adalah sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan rakyat  
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR dan sesudah amandemen UUD 
1945 kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. 

2. Pembagian Kekuasaan 
Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada 

ditangan rakyat, dan dilakukan menurut UUD. Oleh karena itu, 
pembagian kekuasaan secara demokrasi sebagaimana tercantum 
dalam UUD 1945 adalah : (a) Kekuasaan eksekutif didelegasikan 
kepada Presiden. (b) Kekuasan legislatif didelegasikan kepada 
Presiden, DPR dan DPD. (c) Kekuasaan Yudikatif didelegasiakan 
kepada MA dan MK. (d) Kekuasaan Inspektif atau Pengawasan 
didelegasiakan kepada BPK dan DPR. (Kaelan H) 

 

KESIMPULAN 

Hasil amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadinya 
perubahan yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, antara lain: 

1. Amandemen UUD1945 terkesan dilaksanakan tergesa-gesa dan 
kurang memperhatikan aspek filosofis dan historis pembentukan 
UUD 1945, sehingga ada pasal yang seharusnya dipertahankan 
tetapi dihapus dan ada pasal yang seharusnya tidak perlu ada tetapi 
diadakan. 

2. Terjadi pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan 
rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi 
kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang  Dasar. 

3. Sebelum UUD 1945 diamandemen pembagian kekuasaan negara 
dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara kepada 
lembaga tinggi negara yang  berada dibawahnya, tetapi setelah 
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UUD 1945 diamandemen, pembagian kekuasaan negara 
didistribusikan kepada lembaga-lembaga Negara sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing. 

4. Fungsi dan kewenanagan MPR yang semula sebagai pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat, sebagai lembaga  tertinggi negara, 
sebagi penjelmaan seluruh rakyat  Indonesia, memilih presiden dan 
wakil presiden, menetapkan GBHN, dan presiden bertanggug 
jawab kepada MPR. Dengan amandemen UUD 1945 maka fungsi 
dan kewenangan MPR tersebut dihapus, sehingga fungsi dan 
kewenangan MPR terbatas dan tertentu saja.  

5. Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden 
kepada DPR. Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang 
ini, bertujuan menempatkan fungsi DPR dan Presiden sesuai 
dengan fungsinya masing-masing, yaitu DPR sebagai lembaga 
pembentuk Undang-Undang dan Presiden sebagai pelaksana 
undang-undang. 

6. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD terbatas, sehingga gagasan 
untuk mewujudkan  sistem bikameral yang berimbang di lembaga 
legislatif untuk mengakomodir kepentingan daerah tidak dapat 
terlaksana.  
 

REKOMENDASI 

1. Amandemen terhadap UUD 1945 perlu dilakukan kembali untuk 
mengikuti perkembangan dinamika masyarakat dengan 
memperhatikan : 
a. Aspek filosofis-historis, sosiologis-politis, dan yuridis 

sehingga substansi dari UUD 1945 tidak berubah. 
b. Pembahasan dilakukan secara mendalam, komprehensif, 

objektif, dan melibatkan semua elemen masyarakat sehingga 
mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. 

2. Ditinjau dari aspek historis, keberadaan MPR dirancang oleh para 
pembuat UUD 1945 sebagai lembaga negara tertinggi dan 
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, maka perlu dipertimbangkan 
kembali posisi tersebut, tetapi kewenangan untuk memilih 
presiden secara langsung tetap oleh rakyat. 
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3. Fungsi dan kewenangan MPR menetapkan GBHN yang dihapus 
dalam amandemen UUD 1945 perlu ditinjau kembali sehingga 
arah dan tujuan pembangunan nasional tetap berkesinambungan 
dan berkelanjutan. 

4. Kewenangan DPD perlu diperkuat sehingga gagasan untuk 
mewujudkan sistem bikameral yang berimbang di parlemen dapat 
terlaksana. 

5. Pasal 7C yang berbunyi ” Presiden tidak dapat membekukan 
dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” perlu ditinjau 
kembali karena pasal ini merupakan konsekuensi dari sistem 
Presidensil. 

6. Perlu meninjau kembali persyatan menjadi presiden adalah orang 
Indonesia asli. 
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MODEL CAMPURAN DEMOKRASI LANGSUNG DAN TIDAK 
LANGSUNG (PERWAKILAN) SEBAGAI WUJUD 

KEDAULATAN RAKYAT SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 

Oleh: Aisyah, S.IP, MA 

 

Pendahuluan 

Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat 
dalam sistem pemerintahannya. Kedaulatan rakyat memberi gambaran 
bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat erat kaitannya 
dengan perjanjian masyarakat dalam pembentukan negara atau yang 
lebih dikenal dengan istilah kontrak sosial. Teori kontrak sosial 
dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau dalam karyanya Du 
Contract Social tahun 1762 yang terinspirasi dari pemikiran tokoh-
tokoh seperti Hobbes, Grotius, Pupendorf, John Locke dan lainnya. 
Menurut Rousseau, negara adalah produk perjanjian sosial dimana 
individu-individu dalam masyarakat menyerahkan sebagian hak, 
kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan 
bersama. Kekuasaan bersama inilah yang dinamakan dengan 
kedaulatan rakyat (Ahmad Suhelmi, 2001: 251). Kedaulatan rakyat 
mengandung arti bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang 
dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Kedaulatan 
rakyat juga berarti pemerintahan yang ada diselenggarakan dan 
dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung 
maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat 
mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan 
pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang, 
sedangkan demokrasi tidak langsung (perwakilan) rakyat memilih 
warga negara lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga 
perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan 
kedaulatan rakyat akan tercermin pada peran lembaga negara sebagai 
pelaksana kedaulatan rakyat. 
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Amandemen UUD 1945 dan Praktik Demokrasi di Indonesia 

Setelah bergulirnya reformasi politik tahun 1998, muncul 
tuntutan bagi amandemen konstitusi memandang UUD 1945 dinilai 
belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, 
pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM di samping pasal-
pasalnya yang multitafsir sehingga membuka peluang bagi 
penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan 
melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa 
tujuan, yaitu menyempurnakan aturan dasar berkaitan dengan tatanan 
negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkokoh NKRI, 
jaminan terhadap perlindungan HAM sesuai dengan perkembangan 
paham HAM dan peradaban umat manusia, penyelenggaraan negara 
secara demokratis dan modern, penyelenggaraan negara bagi 
eksistensi negara dan perjuangan mewujudkan demokrasi seperti 
pengaturan wilayah dan pemilihan umum, kehidupan berbangsa dan 
bernegara sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa & 
negara. 

Berdasarkan empat kali amandemen UUD ’45 sejak 1999 
hingga 2002 lalu, terlihat perubahan dalam praktik demokrasi di 
Indonesia. Jika sebelum amandemen UUD ’45 Indonesia menganut 
demokrasi tidak langsung, maka setelah amandemen Indonesia terlihat 
mengombinasikan antara demokrasi tidak langsung dan demokrasi 
langsung atau disebut sebagai demokrasi campuran yang 
meniscayakan pengawasan langsung dari rakyat terhadap peran 
lembaga perwakilan rakyat. Hanya saja demokrasi langsung itu masih 
terbatas pada hak rakyat untuk memilih kepala pemerintahan baik di 
tingkat pusat maupun daerah secara langsung sebagaimana disebutkan 
pada Bab III pasal 6A UUD ’45 mengenai pemilihan presiden dan 
wakil presiden, dan Bab VI pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan 
gubernur, bupati dan walikota yang dilakukan secara demokratis. 
Demokrasi langsung seyogyanya bisa memberikan hak yang lebih 
besar kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan 
kebijakan yang berorientasi pada kepentingan segenap komponen 
bangsa, misalnya melalui mekanisme referendum sebagai bentuk 
penyaluran aspirasi rakyat sebagaimana yang dipraktikkan di negara-
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negara demokrasi maju, seperti di Swiss, Skotlandia, dan 
sebagainya.Referendum adalah pemungutan suara oleh seluruh rakyat 
mengenai satu masalah tertentu.Di banyak negara, referendum hanya 
diadakan bila hendak mengubah konstitusi atau hukum yang ada sudah 
ada. Siapa saja bisa mengusulkan adanya referendum. Negara, negara 
bagian, provinsi, kota atau desa bisa melakukan referendum sendiri-
sendiri, dan peraturannya bisa tergantung dimana referendum 
diadakan.Dalam banyak kasus, referendum hanya memerlukan 
jawaban 'ya' atau 'tidak'. Bila sebuah negara memilih ya, artinya 
mereka memilih bagi adanya perubahan. 

Di sebagian besar negara referendum hanya dapat diinisiasi 
oleh parlemen, tetapi beberapa negara memiliki ketentuan khusus 
yang memungkinkan warganya dapat mendesak diselenggarakannya 
pemungutan suara juga.Di Swiss misalnya, referendum dapat 
diusulkan oleh setiap individu yang berhasil mengumpulkan 50.000 
tanda tangan untuk mendukung atau menantang sebuah hukum yang 
ada. Swiss juga memiliki mekanisme suara populer, yang dapat 
digerakkan oleh siapa saja yang berhasil mengumpulkan 100.000 
tanda tangan untuk memulai perubahan konstitusi. Lantaran 
mekanisme yang disebut 'inisiatif populer' ini Swiss pernah melakukan 
referendum untuk berbagai isu termasuk pelarangan minuman dengan 
kadar alkohol tinggi absinth dan izin yang lebih mudah untuk 
membuka kasino, kedua isu ini berhasil lulus dalam referendum 
tersebut (radio australia: 2014) 

Tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara, 
referendum bisa mengenai isu apa saja. Seperti pada tahun 1992 Afrika 
Selatan menggelar referendum yang mengusulkan diakhirinya 
pemerintahan apartheid. Pemungutan suara ini dibatasi hanya untuk 
pemilih 'berkulit putih' saja, dan usulan itu lulus dengan lebih dari 68% 
suara publik mendukungnya. Tiga tahun kemudian, warga Irlandia 
juga memilih untuk menghapuskan larangan perceraian dari konstitusi 
mereka. Di Italia pemilih juga telah diminta untuk memutuskan 
sebanyak 12 isu dalam satu referendum tunggal. Mereka sudah 
memilih isu-isu yang beragam seperti membangun pembangkit listrik 
tenaga nuklir, membatasi penelitian sel induk sampai penggunaan 
pestisida. 
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Selandia Baru juga tercatat telah dua kali menggelar 
referendum untuk memperpanjang waktu tutupnya pub atau klub 
malam. Dan pada tahun 2009, Selandia Baru juga menggelar 
referendum seputar pertanyaan “Haruskah hukuman memukul anak 
oleh orang tua digolongkan sebagai tindak pidana di Selandia Baru?" 

Sesuai amanat UUD ’45 yang menjunjung tinggi kedaulatan 
rakyat, pilihan untuk memberikan hak melakukan referendum dalam 
berbagai isu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, mengingat 
bkompleksnya permasalahan yang dialami oleh bangsa ini dalam 
berbagai aspeknya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa 
amandemen UUD ’45 sesungguhnya sudah mengarah pada 
penglibatan masyarakat dalam proses demokrasi, meskipun baru 
terbatas pada proses pemilihan umum saja. Oleh karena itu diperlukan 
mekanisme yang lebih leluasa bagi rakyat untuk menyampaikan 
aspirasinya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
berdasarkan keadilan sosial. 
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KEDAULATAN RAKYAT DALAM NEGARA DEMOKRASI 
SERTA MAKNA KEDAULATAN DAN KEKUASAAN DALAM 
UUD 1945 DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA 

Oleh : Alim Salamah, S.Pd, M.Pd 
 
 
A. Pendahuluan 

Secara sederhana kedaulatan rakyat dapat diartikan kekuasaan 
tertinggi ada di tangan rakyat. Namun bukan berarti permasalahan 
kedaulatan rakyat menjadi sederhana, sebab ternyata perjuangan ke 
arah tercapainya kedaulatan rakyat itu sendiri sangat panjang dan 
banyak korban. Secara historis upaya akan keberadaan kedaulatan 
rakyat itu terus dilakukan, misalnya Plato yang beranggapan bahwa 
kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang 
dipimpin oleh orang yang bijaksana, sehingga ia sangat menganjurkan 
agar pemerintahan itu dilakukan oleh filosof yang diyakininya bisa 
bertindak bijaksana. 

Sementara menurut John Locke Untuk tercapainya kedaulatan 
rakyat maka kekuasaan yang ada dalam negara harus dipisahkan ke 
dalam dua aspek kekuasaan. Senada dengan pemikiran ini Motesquiei 
merumuskan trias politica, yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga 
aspek. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Budiman, Ariet,1996) 
Menurut Jumly (2004), konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui 
instrument-instrument hokum dan sistem kelembagaan Negara dan 
pemerintah sebagai institusi hokum yang tertib. Oleh karena itu produk 
hukum yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip 
kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui 
bahwa: “Kekuasaan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawartan Rakyat” oleh karenanya menurut Usep 
Ranuwijaya (1982) segala putusan lembaga tidak bisa dibatalkan oleh 
lembaga negara yang lain. Oleh karena kajian ini memfokuskan pada 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia, khususnya 
berkaiatan dengan pembentukan hukum maka proses pembentukan 
hukum yang dilakukan di Indonesia dapat dijadikan sebagal indikator 
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyusunannya. 
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B. Makna Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan 
Indonesia 

Sebelum membahas tentang kedaulatan rakyat, perlu dijelaskan 
terlebih dahulu siapakah rakyat itu? Rakyat adalah orang yang tunduk 
pada suatu pemerintah negara. Dalam negara ada yang memerintah dan 
ada yang diperintah, yang memerintah negara disebut pemerintah dan 
yang diperintah oleh negara disebut rakyat. Oleh karena itu, keberadaan 
suatu negara sangat ditentukan oleh dukungan rakyat. Istilah rakyat 
berbeda dengan istilah warga negara, penduduk, bangsa, dan 
masyarakat. Warga negara ialah orang yang memiliki hak dan 
kewajiban terhadap suatu negara. Adapun pengertian penduduk ialah 
orang yang bertempat tinggal pada wilayah suatu negara. Penduduk 
dibedakan antara warga negara dan warga negara asing. 

Pengertian bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki 
perasaan senasib akan keberadaan suatu negara. Sedangkan pengertian 
masyarakat ialah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu 
daerah tertentu dan terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara 
bersama. Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan 
pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula 
negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. 
Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada 
beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain 
Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau. Kedaulatan 
rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah 
yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. 
Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk 
membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara 
yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa 
konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang 
duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu 
sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat 
mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada 
diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui 
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demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Keterlibatan 
rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan 
kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintahan untuk rakyat 
artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak 
rakyat. 

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui 
demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi 
langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam 
tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan 
mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, 
rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga 
perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. 
 
C. Arti Kedaulatan Rakyat Dalam Negara Demokrasi 

Kedaulatan rakyat memiliki hubungan erat dengan perjanjian 
masyarakat dalam konteks pembentukan asal mula negara. Suatu 
Negara berdiri sebagai bentuk dari adanya perjanjian masyarakat. 
Perjanjian masyarakat dalam konteks kedaulatan sering disebut dengan 
kontrak sosial. Beberapa ahli ada yang telah mempelajari tentang 
kontrak sosial, diantaranya adalah John Locke, Thomas Hobbes, serta 
Jean Jaques Rousseau. 

Arti Kedaulatan rakyat memiliki makna, bahwa yang terbaik di 
dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh rakyat. Sedangkan 
definisi dari kedaulatan itu sendiri ialah kekuasaan yang paling tinggi 
untuk merancang undang-undang dan mengimplementasikannya 
dengan semua metode yang tersedia. Karenanya, kedaulatan rakyat 
memiliki konsekuensi, bahwa rakyat bertindak sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

Pemerintahan oleh rakyat memiliki arti, bahwa pemerintahan 
diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri, baik secara 
demokrasi langsung melalui pemilihan langsung oleh seluruh elemen 
rakyat, maupun secara demokrasi perwakilan seperti pemilihan yang 
dilakukan oleh anggota DPR. 

Demokrasi langsung memiliki karakteristik mengoptimalkan 
suara rakyat, rakyat ikut andil bagian secara pribadi dalam tindakan-
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tindakan serta memiliki suara untuk membahas dan mengesahkan 
undang-undang.Sedangkan sistematika demokrasi perwakilan, rakyat 
memilih warga lainnya untuk dijadikan wakil dari mereka yang duduk 
di lembaga perwakilan rakyat semisal DPR dan MPR untuk membahas 
dan mengesahkan undang-undang. 
 
D. PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA 
KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN 
INDONESIA 

Siapakah pemegang kedaulatan rakyat dalam sistem 
pemerintahan Indonesia? 

UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) 
menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu 
dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia 
ialah rakyat. Pelaksanaan kedaulatan ditentukan menurut Undang-
Undang Dasar. Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 
1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi 
menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan 
rakyat. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem 
pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan 
Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat 
sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan 
pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 
1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 

UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara langsung dapat 
melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat 
sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal: 
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a. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri 
atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilihan 
umum (Pasal 2 (1)). 

b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 
(1)). 

c. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)). 
d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan 

secara langsung (Pasal 6 A (1)). 
Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem 
pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan 
Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat 
sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 
 
E. Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

Bentuk kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah 
kedaulatan rakyat. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang 
berkedaulatan rakyat antara lain sebagai berikut : a) Pembukaan UUD 
1945 Alinea Keempat 

“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 kepada perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk 
dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang maha esa, 
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
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permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.” 

Alinea tersebut menegaskan tujuan negara Indonesia, bentuk 
negara Indonesia, republik yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara 
Indonesia. Salah satu pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu 
pokok pikiran ketiga mengatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat 
berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. b) UUD 
1945 Pasal 1 ayat 1 dan 2. 

Pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara 
kesatuan yang berbentuk Republik”. Ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan 
adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar”. Pasal ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia, 
rakyatlah yang berkuasa menurut undang-undang dasar. Kekuasaan 
rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti MPR, 
DPR, dan DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama. 

Badan-badan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia menurut 
peraturan perundang-undangan adalah : 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) 
5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD 

Kabupaten/Kota) 
6) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Pancasila Sila keempat berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menganut kedaulatan 
rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh MPR, DPR,DPRD 
Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. 

Negara Indonesia adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan 
kedaulatan hukum sehingga jelas bahwa Indonesia menganut paham 
demokrasi. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa 
kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah 
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sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan 
negara. 
 
F. Prinsip-Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia 

Indonesia memiliki prinsip sebagai negara yang menganut 
kedaulatan rakyat, yaitu : 

a) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk 
Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945). 

b) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). 

c) Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945). 

d) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan 
Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945). 

e) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden 
(Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). 

f) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat 
memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa 
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat (3) 
UUD 1945). 

 
Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah 

demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, ada dua asas, yaitu 
asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. 

a) Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada 
rakyat, manunggal dengan nasib dan cita – cita rakyat, serta 
berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan 
secita – cita dengan rakyat 

b) Asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang 
memerhatikan aspirasi atau kehendak atau kehendak seluruh 
rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum 
permusyawaratan. 

 
Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, diperlukan tertib hukum. Tertib hukum akan 
dapat terlaksana jika negara Indonesia menganut teori kedaulatan 
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hukum. Oleh karena itu, Indonesia mendasarkan sistem 
pemerintahannya pada hukum dan tidak bersifat absolut. Artinya, 
kekuasaan yang ada di negara kita, dibatasi dengan undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang menganut 
kedaulatan hukum, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang 
menyangkut persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, 
ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. 

b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak 
terpengaruh oleh kekuasaan lain. 

c) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. 
 

Ciri-ciri  yang menunjukkan  bahwa  negara  kesatuan  republik  
Indonesia  menganut kedaulatan hukum adalah : 

a) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 
b) Diakuinya hak asasi manusia dan dicantumkan dalam 

konstitusi dan perundang-undangan. 
c) Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan. 
d) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
e) Adanya kesamaan kedudukan didalam hukum dan 

pemerintahan. 
f) Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Jadi, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

hukum, sedangkan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional. 
 
G. Kekuasaan dalam Tafsir Orde Pemerintahan di Indonesia 

Sesungguhnya pemerintahan Orde baru bersambungan dengan 
pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Orde Lama atau Orde 
Demokrasi Terpimpin yang diawali pada targgal 5 Juli 1959 pada saat 
Presiden Soekamo mengumumkan dekrit Presiden, untuk kembali ke 
UUD 1945. Pada waktu itu tidak ada pihak yang menyatakan tidak 
setuju akan hal itu. Padahal sesungguhnya pada waktu itu Bung Kamo 
berstatus sebagai presiden yang “hanya” mempunyai kekuasaan 
sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara secara teoritis tidak 
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mempunyai kekuasaan politik. Termasuk di dalamnya menyatakan 
untuk kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden. 

Semestinya pemyataan untuk kembali ke UUD 1945 (kalau 
memang suatu hal yang tak dapat dihindari) dinyatakan oleh Perdana 
Menteri Djuanda, sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional 
pun, di dalam UUD Sementara tahun 50 (UUDS ‘50) yang menjadi 
dasar negara pada waktu itu, dalam pasal 134 menyatakan bahwa 
“Konstituante (siding pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama 
dengan pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-undang Dasar 
Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar 
Sementara. 

Dalam UUDS ‘50 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa 
berlakunya sebuah UUD menyatakan oleh presiden. Disamping itu 
Bung Kamo sebagai presiden dapat dinilai telah dengan sungguh-
sungguh melanggar UUDS ‘50 sebab sesuai dengan sumpah sebagai 
presiden yang dinyatakan pada tanggal 25 Oktober 1951, mestinya 
presiden setia terhadap UUDS ‘50 seperti bunyi pasal 47 yakni: “... 
Saya bersumpah, (berjanji) setia kepada Undang-Undang Dasar dan 
lagi saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik 
Indonesia bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa 
dengan setia memenuhi kewajiban yang ditanggungkan kepada saya 
oleh jabatan kepala Negara republik Indonesia sebagai pantasnya 
Kepala Negara yang baik”. Dari ketentuan yang tertuang dalam sumpah 
presiden sebagai kepala negara, maka dengan diingkarinya atau tidak 
diberlakukannya UUDS ‘50 melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 jelas 
bahwa Presiden telah melanggar sumpahnya sendiri. 

Di samping telah melanggar sumpah presiden, perlu juga dicari 
jawabnya, bagaimana seorang presiden yang hanya berkedudukan 
sebagai kepala negara (bukan kepala pemerintahan) dapat 
membubarkan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum. 
Bukankah itu berarti presiden telah membubarkan lembaga yang 
dibentuk oleh pemegang kedaulatan rakyat? 

Terhadap kontroversial atas pemberlakuan UUD 1945 melalui 
Dekrit Presiden, dan pembubaran Konstituante oleh presiden, terdapat 
hat-hal yang dipandang dapat membenarkan langkah-langkah Bung 
Kamo. Hal pembenar tersebut adalah pertama; sampai dengan tahun 
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1959 Konstituante yang dilantik oleh presiden pada tanggal 10 
November 1956 itu, konstituantebelum berhasil menetapkan UUD 
yang akan menggantikan UUD Sementara itu. Padahal dalam 
ketentuannya pemerintah bersama-sama konstituante selekas-lekasnya 
menetapkan UUD. Melihat kondisi yang demikian itu pemerintah di 
hadapan Konstituante pada tanggal 22 April 1959 mengajak 
konstituante untuk kembali ke UUD 1945. Sesungguhnya konstituante 
menyikapi ajakan pemerintah Untuk kembali ke UUD 1945, hanya saja 
dalam sidangnya dan tanggal 30 Mci 1959 sampai 1 Juni 1959 untuk 
menentukan setuju atau tidak akan ajakan pemerintah untuk kembali ke 
UUD tidak mencapai suara yang ditentukan oleh UUDS ‘50. Dimana 
tiga kali pemungutan suara hasilnya scbagai berikut: pemungutan suara 
pertama tanggal 30 Mei dihadiri 478 anggota dengan suara setuju 269 
dan tidak setuju 199, Pemungutan suara kedua dihadiri 469, dengan 264 
setuju, dan 204 tidak setuju, sedang pada pemungutan suara pada 
tanggal 2 Juni dihadiri 469 anggota dengan 263 setuju dan 23 tidak 
setuju (Simorangkir, 1984,46). 

Dari tiga kali pemungutan suara tersebut, jelas suara setuju 
tidak pemah mencapai jumlah suara yang ditentukan oleh UUDS ‘50 
yakni disetujui oleh minimal dua pertiga suara yang hadir. Kegagalan 
konstitusi ini dianggap sebagai situasi yang berbahaya sehingga yang 
diberlakukan pada waktu itu adalah Hukum Darurat Negara atau 
staatsnoordrescht. Kondisi itulah yang mendorong presiden untuk 
mengeluarkan dekrit Presiden. 

Adapun hal pembenar Kedua, adalah akibat gagalnya 
konstituante mengambil keputusan itu dipandang dan sisi yuridis 
merupakan situasi yang berbahaya, sebah tidak ada kepastian dalam 
menentukan scbuah UUD yang akan diberlakukan. Oleh karenanya 
dapat “tidak disalahkan’’ bila presiden mengambil tindakan 
pengamanan terhadap kelangsungan hidup bangsa melalui dekrit 
presiden. Hanya sayangnya sejurus setelah dekrit presiden dinyatakan 
“Orde” yang diberlakukan adalah Orde Demokrasi Terpimpin, dimana 
pada masa muncul produk hukum yang secara jelas dan kasat mata 
inkonstitusional. Munculya Penpres yang tidak dikenal dalam UUD 
1945, UU tentang Mahkamah Agung No, 19 tahun 1963, yang 
memungkinkan presiden turut campur dalam lembaga peradilan, 
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bahkan sampai munculnya Ketetapan MPRS No. III/MPRS/l963 yang 
mengangkat Ir. Sockamo sebagai presiden seumur hidup. (Ketetapan 
akhimya dicabut oleh MPRS melalui ketetapan MPRS No. 
XXXIII/MPRS/1967, tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah 
Negara dari Presiden Soekamo). Memberi kejelasan bahwa UUD 1945 
disingkuri, itu berarti kedaulatan rakyat diabaikan, yang ada kedaulatan 
penguasa. Bagaimana pun kontroversialnya dekrit presiden, yang jelas 
dekrit itu telah memberlakukan UUD 1945 yang kemudian mengalami 
perubahan setelah Orde Baru tumbang. 
 
H. Pergantian Rezim tanpa Pembaruan Hukum 

Sesungguhnya pada saat terjadi pergantian Rezim, yang kini 
dikenal dengan Rezim Orde Lama ke Orde Baru merupakan 
kesempatan untukmelakukan pembaruan Hukum sekaligus langkah 
koreksi dan reformasi setelah pada masa lalu banyak terjadi 
penyimpangan terhadap konstitusi. Untuk memulihkan tatanan negara 
yang berlandaskan pada UUD dan Pancasila. Namun, patut 
disayangkan, pada masa Orde Baru hukum justru dimanfaatkan oleh 
penguasa sebagai legitimasi segala tindakan untuk mengamankan 
‘‘kebijakan’’ yang diambil pada masa itu Selama 32 tahun Orde Baru 
mengamankan roda pemerintahan, demokrasi mandeg. Pemusatan 
kekuasaan terjadi. Negara sepenuhnya berada di tangan seorang 
presiden. Hal ini bisa terjadi karena perangkat hukum yang ada 
dimanfaatkan untuk memberi legitimasi ke arah terpusatnya kekuasaan 
pada presiden. Hal mi tercermin pada paket undang-undang politik 
yang berakibat demokrasi terkamuflase dalam setiap aktivitas 
berbangsa dan bemegara. 

Konstitusi, telah dimanfaatkan untuk mengesahkan tindakan 
kenegaraan yang pada dasamya justru anti demokrasi, pembatasan 
partai politik, pemberangusan pers, tersumbatnya keseluruan 
komunikasi, adalah sejumlah fakta yang sangat mudah ditemukan 
pada masa ini. Selanjutnya Orde Baru dalam upaya memberlakukan 
UUD secara mumi dan konsekwen, dalam pembentukan Undang-
undang belum mencerminkan demokrasi, sebab lembaga penyusun 
undang-undang, yakni DPR dan presiden belum bias “berdiri sama 
tinggi duduk sama rendah”. 
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Demokrasi yang dipraktekan masih terbatas pada level 
demokrasi formal, yakni dilakukan oleh DPR sebagai wakil rakyat, 
namun masih banyak komponen rakyat yang secara materil belum 
tertampung di DPR. Bangsa dan rakyat negeri harus ingat bahwa pada 
awal Orde Baru berdiri bangunan untuk menuju masa depan harus 
dirancang, pilihan utamanya pada pembangunan sektor ekonomi. 
Dengan menitikberatkan pada sisi maka, waktu itu ada dua pilihan 
yakni pemerataan atau pertumbuhan. Dan pilihan jatuh pada 
Pertumbuhan. Karena pilihan pada pertumbuhan maka, harus didukung 
oleh situasi politik, yang stabil. Artinya stabilitas nasional menjadi 
sesuatu hal yang harus dibangun lebih dulu. 

Secara demikian maka, muncul doktrin bahwa apa yang 
dikatakan pemerintah adalah sesuatu yang benar (Mochtar Mas’ud,’ 
1994). Karena harus dianggap benar maka dalam proses penyusunan 
Undang-undang harus tidak bertele-tele. Untuk itu harus dibangun 
adanya pihak yang lebih berkuasa daripada pihak yang lain. Oleh 
karenanya harus ada lembaga yang terbelenggu dalam menyusun 
undang-undang, Jadilah DPR yang “gagap” dalam menyuarakan hati 
nurani rakyat, bahkan munculnya 5 paket undang politik (UU Pemilu, 
‘UU Kedudukan dan Susunan MPR/ DPRI/DPRD UU Parpol, UU 
Ormas dan UU Refferendum, yang menjadi salah satu agenda demo 
mahasiswa kini sedang marak untuk mencabut 5 paket UU itu,) menjadi 
DPR semakin ompong. Situasi itulah yang mengantarkan belum 
terciptanya undang-undang secara demokratis. 

Disamping hal tersebut di atas konstitusi Indonesia, yakni 
UUD 1945 sebelum diamandemen memberi peluang yang lebih 
dominan membuat UU adalah presiden sesuai ketentuan pasal 5 UUD 
bahwa: ‘presiden memegang kekuasaan tertinggi UU “, sedang DPR 
hanya diberi hak mengajukan rancangan UU (lihat pasal 21). 

Kondisi seperti tersebut di atas lebih diperparah dengan DPR 
yang tidak mencerminkan struktur masyarakatnya. Sebab secara 
sosiologis, masyarakat menghendaki adanya partai politik baru, sebagai 
altematif partai yang ada. Namun karena sudah ditentukan oleh UU 
hanya ada dua partai politik dan Golongan Karya, maka sebesar apa 
pun keinginan masyarakat untuk mendirikan partai politik selalu 
terganjal oleh aturan yang ada. Temyata situasi yang berkembang 
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semakin mengarah bahwa terciptanya UU dilakukan tidak secara 
demokratis, bahkan cenderung ditentukan oleh presiden yang pada 
akhimya menjurus pada pemusatan kekuasaan. Jika pemusatan 
kekuasaan terjadi berarti tidak ada jaminan bagi masyarakat, sebab 
pemerintah mempunyai kebebasan sangat besar. 

Hal menurut Montesquieu negara itu sama halnya tidak 
memiliki konstitusi, seperti doktrin Deklarasi Lafayette 29 Agustus 
1789 yang berbunyi: “A society in which are right not secured nor the 
separation of power. Estables is a sosiety whitout a constitusi.” 
(Tambunan, 1993). 

 
I. Pembentukan Hukum Pasca Reformasi 

Reformasi hukum menjadi bagian terpenting dalam menata 
Negara Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru. Hanya saja, yang 
terjadi, reformasi hukum yang saat telah berjalan di samping hanya 
sekedar diartikan sebagai pergantian,juga tidak ada arah yang pasti mau 
dikenakan hukum Indonesia . 

Hal tersebut mengakibatkan momentum yang baik untuk 
melakukan reformasi hukum menjadi terlewatkan. Padahal amat sulit 
untuk memperoleh kesempatan untuk memperbaiki tatanan negara 
melalui perbaikan hukumnya. 

Hasil yang sekarang dirasakan oleh masyarakat Indonesia atas 
reformasi hukum yang telah terjadi adalah pergantian peraturan, dan 
pergantian peraturan yang tcrjadi baik di tingkat pusat maupun di 
daerah tidak member makna yang berarti bagi perkembangan hukum, 
dan upaya penegakaannya. 

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya ‘blue print’’ yang jelas 
tentang reformasi hukum itu sendiri, hal tersebut mengakibatkan 
masing-masing pihak memiliki perspepsi dan pemahaman hukum 
sendiri-sendiri. Akibatnya reformasi hukum, berjalan terpotong potong 
tidak mennyambung. Reformasi hukum sebaiknya diawali dan 
menentukan paradigma hukum Indonesia, apakah hukum yang akan 
dibangun berparadigma hukum yang demokratis kerakyatan, yang 
populis, atau hukum yang otoriter yang berpihak pada elitis, dan 
menindas. 
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Dan pilihan paradigma , maka akan munculnya karakter 
hukum yang berwatak otoriter ataukah berwatak demokratis. Sebab 
dengan penentuan paradigma yang jelas maka kelanjutan reformasi 
hukum akan mengalir dari hulu hingga hilir. Setelah pilihan paradigma 
jelas, maka konstitusi sebagai hukum dasar dan produk hukum yang 
dibuat di kemudian hani telah memiliki rel yang jelas. Di dalam 
konstitusi akan nampak, bagaimana kekuasaan yang ada dalam negara 
dijalankan oleh leinbaga Negara yang ada, bagaiamana lembaga negara 
menjalankan kckuasaan. 

Bagaimana lembaga pembentuk hukum memiliki, komitmen 
dan tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sejalan dengan 
paradigma yang telah ditentukan. Secara demikian, maka reformasi 
hukum yang menjadi bagian terpenting akan menghasilkan produk 
hukum yang secara substansi memiliki semangat yang tidak sekedar 
merubah, dan memproduk, tetapi mcnghasilkan hokum yang 
diperlukan oleh masyarakat yang dikenai hukum. Hukum tidak hanya 
sekedar apa yang diinginkan oleh penguasa saja. 
 
 
J. Reformasi Hukum dalam Proses Pembentukan Hukum 

Telah kita pahami bersama bahwa saat ini hukum di Indonesia 
tak berdaya. Masyarakat tidak lagi percaya pada aparat hukum. 
Ketidakpercayaan itu ditandai dengan semakin beraninya rakyat main 
hakim sendiri. Rakyat sudah tidak sabar melihat belum tuntasnya 
persoalanpersoalan hukum yang ditunggu-tunggu semakin tidak 
adanya kepastian. Sungguhnya, ada apa déngan hukum di masyarakat, 
sehingga hokum mengalami pembusukan yang kian memprihatinkan? 
bahwasannya di Indonesia telah terjadi kesalahan fatal pada proses 
penciptaan hukum itu, mengakibatkan hukum tidak bisa berjalan, 
lumpuh. 

Hukum telah mati sebelum dilahirkan, Hukum tidak memiliki 
roh untuk menciptakan keadilan. Kelumpuhan makin parah ketika para 
penegak hukum tidak mampu mengurai keruwetan yang ada pada 
hukum itu sendiri. Para penegak hukum bukannya menghidupkan 
hukum yang telah lumpuh itu, namun malah mencari kehidupan di atas 
hukum yang tidak berdaya. Ironis!  
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Sesungguhnya dalam suatu sistem masyarakat hak modem 
maupun primitif agar tercipta ketertiban dan keteraturan-diperlukan 
seperangkat hukum yang memadai, Oleh karena itu, perlu dibentuk 
lembaga-lembaga yang memi1iki fungsi membuat hukum, lalu agar 
hukum dapat belaku harus disokong lembaga yang mempunyai fungsi 
mengawasi jalannya hukum itu. 

Dengan demikian; di mana pun rakyat berada senantiasa 
membutuhkan hukum dan jaminan berlakunya hukum yang telah 
dibuat itu. Kemudian agar ada jaminan, terhadap kepastian dan 
keadilan, hukum yang berlaku di masyarakat juga memerlukan petugas 
yang dapat menjamin terlaksananya hukum, sekaligus penegak hukum. 
Dari ketiganya-hukum, pelaksana hukum, dan pengawas-
keberadaannya dibutuhkan rakyat, bukan oleh penguasa. 

Sejalan dengan gagasan itu, konsep kedaulatan rakyat ide JJ 
Rousseou (1712-1 778) telàh menempatkan rakyat setagai pemegang 
kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, harus dipahami rakyatIah yang 
mengatur, dan penguasa (baca: eksekutif) yang menjalankan hukum 
yang telah dibuat oleh rakyat. Bila penguasa tidak mampu menjalankan 
hokum yang dibuat oleh rakyat, atau bahkan menyimpang, maka rakyat 
berhak mengganti penguasa. Agar lebih jelas, sekali lagi rakyat berhak 
mengganti penguasa yang tidak becus menjalankan hukum. 

Selama ini yang senantiasa menjadi perhatian adalah 
bagaimana memberi hukuman kepada para pelaku pelanggaran hukum 
ini menunjukkan, hukum dipandang sebagai petugas pemadam 
kcbakaran baru bertindak bila ada laporan kebakaran di suatu tempat. 
Jika datangnya tidak tarlambat dan penanganannya tidak salah. maka 
pemadaman akan berjalan sukses. Namun, bila terlambat, maka 
musnahlah bangunan yang terbakar, tinggal puing-puing tak berharga. 

Sesungguhnya, penguasa telah berhasil memerankan fungsi 
sebagai lembaga yang menjalankan hukum saat hukum berjalan secara 
efektif dan efisien tanpa terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. 
Kondisi sekarang lebih parah, di masyarakat sangat mudah terjadi 
pelanggaran akan kejahatan, namun penyelesaiannya amburadul dan 
mengecewakan. 

Dalam masyarakat modern sekarang ini sedang terjadi upaya 
mengembalikan peran-peran dan fungsi rakyat yang pada paruh abad 
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ke-20 telah dimaknai Secara keliru, yakni rakyat dipandang sebagai 
obyek yang harus diatur, dia awasi, dan harus dijaga. Hal itu terjadi 
karena pada masa ini yang membuat aturan sekaligus menegakkan 
adalah penguasa. Artinya lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi 
jalannya hukum, dibentuk, dan dikehendaki oleh penguasa, bukan oleh 
rakyat. 

Selain hal itu, di Indonesia telah terjadi kesalahan dalam 
menempatkan posisi rakyat dalam lembaga perwakilan rakyatnya, di 
mana lembaga perwakilan rakyat yang di Indonesia bernama Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), rakyat ditempatkan pada pihak yang diatur. 
Secara yuridis hal ini dapat terlihat dalam ketentuan pembuatan 
undang-undang (UU). 

Proses pembuatan UU baik dalam UUD 1945 yang telah 
diamandemen atau belum, menempatkan rakyal pada pihak yang 
diperintah. Menteri-menteri sebagai kepanjangan tangan pemerintah, 
merasa berhak membuat aturan untuk melakukan dan memperlancar 
pekerjaan, lalu berbondong-bondong atas nama presiden, para menteri 
mengajukan Rancangan UU (RUU) kepada DPR, untuk dimintakan 
persetujuannya. DPR yang seharusnya berfungsi membuat hukum yang 
dibutuhkan rakyat yang diwakilinya, diposisikan oleh penguasa sebagai 
sebuah lembaga perwakilan rakyat yang memberi persetujuan bila 
rakyat yang diwakilinya akan diaturatur oleh penguasa. 

Selama DPR selalu memberi persetujuan terhadap segepok 
RUU yang diajukan penguasa, tanpa melihat apakah rakyat yang 
diwakilinya memerlukan aturan itu atau tidak. Yang jelas DPR telah 
senantiasa member persetujuan terhadap hukum yang dibutuhkan 
penguasa yang belum tentu dibutuhkan pula oleh rakyat yang 
diwakilinya. 

Kini saatnya DPR berani menempatkan diri sebagai wakil yang 
mengatun pemerintah. Hal sejalan dengn gagasan kedaulatan rakyat, 
sebab jika kini yang menentukan aturan adalah negara (baca: 
penguasa), maka bukan lagi kedaulatan rakyat yang sedang 
dipraktikkan, tetapi kedaulatan negara, yang nenempatkan penguasa 
pada pihak yang berhak mengatur masyarakat. 
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Kenyataannya secara terang-terangan bangsa telah menerapkan 
kedaulatan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski 
UUD 1945 masih mengakui berpaham kedaulatan rakyat. 

Agar rakyat menjadi pihak yang memerintah, maka segala 
aturan yang dibuat di tingkat pusat maupun daerah seharusnya dibuat 
dan dirancang oleh rakyat melalui lembaga yang mewakilinya. 
Esensinya rakyat yang memerlukan hukum, sehingga lembaga yang 
mewakili rakyatlah yang membuatnya. Kemudian agar hukum itu dapat 
berjalan, penguasa diminta menjalankan dengan piranti yang dimiliki, 
Agar tidak terjadi penyimpangãn terhadap hukum yang dibutuhkan 
rakyat adalah tidak adanya hukum-hukum lain yang sepenuhnya 
dipercayakan kepada penguasa untuk membuatnya 

Dengan demikian, setiap hukum yang berbentuk UU, harus 
dibuat tuntas, agar tidak terkesan memberi delegasi kepada penguasa 
untuk mengatur lebih lanjut, di mana hal semacam ini diartikan sebagai 
“cek kosong” yang mengakibatkan penguasa merasa memiliki 
kebebasan untuk menuangkan keinginannya dalam aturan yang lebih 
rendah. 

Sejurus dengan ini maka hukum yang selama ini senantiasa 
member peluang intervensi kepada pemerintah untuk lebih banyak 
mengatur kegiatan rakyat, harus dikurangi. Dengan demikian, hukum 
yang dibuat oleh rakyat melalui lembaga yang mewakilinya bersifat 
tuntas, tanpa ada ada delegasi apa pun, Jika ini bisa berjalan, maka 
usaha masyarakat negara yang berkeinginan mencapai masyarakat 
madani sudah di depan mata. Rakyat yang berdaya akan merciptakan 
sebuah pemerintahan yang fair bersih, tanpa ada peluang untuk 
melakukan KKN yang selama menjadi momok bagi bangsa ini. 

Rakyatakan merasa merdeka di negaranya sendiri, karena 
berada di alam yang hukumnya dibuat sendiri olehnya. Artinya rakyat 
hanya akan membuat hukum yang benar-benar diperlukan, bukan 
hukum pesanan atau order; bahkan bukan pula hukum yang menekan 
kebebasan rakyatnya. Sebab pada hakikatnya rakyatlah yang memiliki 
“hak” mengatur penguasa, bukan sebaliknya. 
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K. Belajar dan Reformasi Negara lain 
Belajar atas keberhasilan reformasi bisa menengok dan apa yag 

telah terjadi di negara yang telah berhasil menjalankan reformasinya, 
misalnya masyarakat Perancis, merupakan rakyat yang beruntung. 
Bangsa ini tidak melewatkan begitu saja momentum besar yang terjadi 
pada tanggal 4 Juli 1789 melalui apa yang dinamakan Revolusi 
Perancis, Dan titik inilah Perancis berganti wajah dari tatanan negara 
monarki absolut menuju Negara republik yang demokratis. Melalui 
berbagai pasang surut tatanan negara, kini Prancis telah menjadi negara 
yang betul-betul memerdekakan rakyatnya dan ketertindasan. 
Demikian halnya Amerika Serikat, selepas sebagai daerah koloni 
Inggris tahun 1776, melalui momentum Declarationi of Independen, 
Amerika Serikat bergerak secara dinamis menjadi negara yang benar-
benar merdeka. Kini Amerika Serikat menjadi negara adidaya tanpa 
tanding, yang kadang menjadi barometer pelaksanaan demokrasi dan 
penegakan HAM. 

Di wilayah Asia Tenggara, Filipina pada tahun 1986 herhasil 
menangkap dengan manis momentum yang terjadi di negara . Melalui 
people power di bawah Corazon Aquino, mereka melepaskan diri dari 
sebuah tatanan otoriter dan korup di bawah rezim Ferdinand Marcos. 
Filipina kini menjadi negara demokratis yang diperhitungkan di 
kawasan Asia Tenggara. Lain halnya dangan bangsa Indonesia, bangsa 
selalu melewatkan momentum besar yang terjadi, selama 58 tahun 
merdeka paling tidak bangsa telah melewatkan tiga momentum besar 
yang terjadi. 

Pertama, momentum proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamsi 
yang semestinya menjadi tonggak kebebasan rakyat Indonesia ternyata 
tak mampu melepaskan rakyat dan keterbelengguannya. Rakyat masih 
terbodohkan, tertindas. Rakyat belum merasakan kemerdekaan. Di 
bawah pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya 
menempatkan rakyat sebagai obyek yang tak jauh hebat saat di bawah 
kolonial. 

Kedua, runtuhnya Orde Lama dengan munculnya Orde Baru 
merupakan momentum yang memberi peluang untuk memperbaiki 
kesalahan yang telah dilakukan orde sebelumnya. Namun, momentum 
besar inipun terlewatkan. Sebab semangat awal untuk mengembalikan 
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tatanan negara di bawah bendera Pancasila secara murni dan konsekuen 
perlahan dan pasti telah diselewengkan, nasib rakyat tetap tertindas, 
rakyat belum memiliki kebebasan dalam arti “hakikat kebebasan” di 
bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan sebagainya, Rakyat 
tak mendapatkan ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang 
seharusnya dimiliki sebagai rakyat dan negara yang merdeka. Bangsa 
berleha-leha di atas scbuah tatatan negara yang keropos, yang kuat 
korupsi, kolusi, dan nepotisme-nya (KKN) saja. Rakyat belum juga 
termerdekakan. 

Momentum ketiga adalah reformasi tahun 1998. Runtuhnya 
Orde Baru me lahirkan harapan baru, yakni terwujudnya masyarakat 
sipil yang madani, masyarakat yang memiliki kesejajaran dengan 
penguasa. Sayang momentum pun terlewatkan, bahkan dua tahun 
reformasi berjalan rasanya reformasi telah basi, Semangat reformasi 
yang semula akan merombak segala hal tak juga segera ada buktinya. 

Agenda reformasi yang didengungkan; Amandemen UUD 
(Undang- Undang Dasar) 1945, cabut Dwi fungsi ABRI, wujudkan 
otonomi daerah,. bersihkan KKN, helum menampakan wujudnya. 
Amandemen UUD 1 945 telah 1an sedang terus dilakukan, namun 
pesimistis membayangi hasil kerja MPR (Majelis Permusyawaratan 
Rakyat) dalam melakukan amandemen UUD 1945. Ini tersirat dan hasil 
amandemen dalam UUD 1945 yang berkait dengan pembentukan 
Undang-undang tidak signifikan terhadap cita-cita yang terkandung 
dalam semangat amandemen itu sendiri, Amandemen yang semula 
ingin memberdayakan badan legislatif, hasilnya bahkan memperkuat 
posisi presiden. Sebab dalam proses pembuatan Undang-Undang (UU) 
yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 peran presiden malahan lebih 
kuat. Meski DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memegang kekuasaan 
membuat UU, dan presiden berhak mengajukan RUU (Rancangan 
UndangUndang) untuk berinisiatif tetap masih dan presiden melalui 
para menterinya yang merasa perlu dan wajib mengajukan RUU untuk 
kepentingan departemen atau bidang kerjanya. Sehingga tetap saja, 
RUU selalu berasal dari pemerintah masih saja terjadi. 

Hal lain, presiden memiliki peran amat menentukan, sebab 
hasil amandemen menempatkan presiden, pada tiga fungsi: 1) 
mengajukan RUU, 2) memberikan persetujuan pada setiap UU, yang 
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sebelumnya persetujuan hanya diberikan oleh DPR, 3) presiden 
mengesahkan UU. Dengan ketiga peran presiden pasti amat berkuasa 
untuk menentukan dapat berlaku atau tidaknya UU yang telah dibahas 
antara presiden dengan DPR. Padahal awalnya reformasi disemangati 
untuk memberdayakan DPR dan mengurangi dominasi presiden. 
Ternyata justru memperkokoh kedudukan presiden. Dan sisi terlihat, 
momentum untuk memberdayakan DPR telah terlewatkan. Secara 
demikian, maka amandemen UUD 1945 sesungguhnya telah gagal 
menangkap kemauan reformasi, masyarakat menjadi pesimis terhadap 
apa yang akan terjadi dengan Negara ini. 

Setelah Runtuhnya Orde Baru mestinya agenda reformasi 
sudah ada tanda-tanda hasilnya, namun kini reformasi telah berganti 
menjadi suatu hal yang ironis, tak menghasilkan apapun, bahkan 
menyimpang jauh dan roh reformasi itu sendiri. semua bukan kesalahan 
mahasiswa yang dalam melakukan gerakan reformasi memberikan “cek 
kosong” pada pemerintahan baru, tetapi pemerintahan barulah yang 
salah dalam mengelola pemerintahan, sehingga yang terjadi justru 
menjauh dari keinginan reformasi. Selama pemerintahan baru di bawah 
Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian diganti Megawati 
Soekarnoputri, telah terjadi penjungkirbalikan logika. Mestinya 
pemerintahan baru memahami keinginan rakyatnya, lalu mewujudkan 
dalam program kerja. Namun. Yang terjadi justru rakyat diminta 
memahami apa yang dimaui presiden dan perilaku elite politik, bahkan 
rakyat harus memahami “rasanya pusing mengurus negara’ yang 
dirasakan presidennya. 

Oleh sebab itu, memantabkan reformasi yang harus dilakukan 
untuk kepentingan masa depan bangsa , harus dilakukan reformasi 
hukum dari hilir hingga hulu, dan tingkat pusat hingga lokal. Reformasi 
Yang meliputi, substansi, tata cara, dan perlibatan masyarakat. Secara 
demikian, akan terjadi bingkai hukum dan rakyat untuk rakyat, negara 
dalam. hal ini pemerintah tidak akan pusing dengan hukum yang tidak 
berjalan, justru hukum akan mudah landing sebab rakyat yang 
menentukannya. Sebab Rakyatlah yang berdaulat. 
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KESIMPULAN 
1. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, rakyat sebagai 

pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. UUD 1945 menyatakan, bahwa Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. 

2. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik 
kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksana 
kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat 
dan lem¬baga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan 
tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. 

3. Pelaksanaan pemerintahan Indone¬sia berdasarkan UUD 1945 
tersebut dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. 

4. Dalam membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat 
dan sistem pemerintahan Indonesia antara lain dapat dilakukan 
dengan mengenal partai-partai politik, menghargai hasil 
pemilihan umum, dan menghormati ke¬beradaan lembaga-
lembaga negara. 

 
Hakikat kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia 

adalah mewujudkan inti kehendak rakyat, bahwa rakyat wenang 
menentukan arah tujuannya dalam bernegara, sebagaimana di bunyikan 
dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa hakikat berdirinya Republik 
Indonesia adalah; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. Artinya bahwa wujud kedaulatan rakyat ini dimaknai terwakil 
dalam konstitusi (UUD 1945), yang diartikan sebagai cita-cita luhur 
kehendak rakyat yang telah disepakati bersama dalam wadah konstitusi. 
Hal ini dimaknai bahwa rakyat melalui UUD 1945 telah berkehendak, 
dimana kehendaknya tersebut diamanahkan kekuasaannya melalui 
wadah lembaga-lembaga negara yang ada melalui mekanisme langsung 
(direct democracy maupun mekanisme perwakilan indirect 
democracy). 
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KEDAULATAN RAKYAT ALA INDONESIA  

OLEH: EDI RACHMAD 

 

A. Latar Belakang 
1. Kedaulatan rakyat ala Indonesia telah tereduksi oleh 

pemahaman dangkal sebagian besar generasi penerus bangsa 
ini, rupanya faktor kepentingan yang signikan mempengaruhi 
pemahaman mereka sehingga masalah mendasar dari bangsa 
ini dapat dirubahnya. Pengalaman berkonstitusi utamanya 
mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat dari tahun 2002 
hingga sekarang menimbulkan kegaduhan dalam praktek 
penyelengaraan bernegara di negeri ini. Misalnya, Pada tingkat 
Nasional pencapaian tujuan negara dapat ditafsirkan oleh 
presiden terpilih melalui visi dan misinya, kemudian di 
Provinsi pencapaian tujuan negara dapat ditafsirkan oleh 
gubernur terpilih melalui visi dan misinya, begitu selanjutnya, 
di kabupaten kota, tujuan negara dapat ditafsirkan pula oleh 
bupati/walikota terpilih melalui visi dan misinya. Anehnya, 
visi, misi dari presiden, gubernur, dan bupati/walikota tidak 
sejalan satu sama lainnya. Pada awal Pemerintahan Presiden 
Joko Widodo, Nawa Citanya beliau harus masuk ke dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) 
setiap Provinsi, termasuk juga RPJMD dan RPJPD 
Kabupaten/kota, padahal RPJMD dan RPJPD itu sudah dibuat 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu 
diperlukan garis-garis besar haluan negara sebagai cetak biru 
pembangunan bangsa sebagai kehendak rakyat dapat 
diimplementasikan sampai ke daerah. Keadaan itu 
menggambarkan bahwa tidak ada kepatuhan dikalangan 
pimpinan pemerintahan negeri ini terhadap amanat rakyat. 
Amanat rakyat yang dimaksud adalah Garis-garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) yang merupakan salah satu dari Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berikut, pengebirian  
Majelis Permusyawaratan (MPR), kekuasaan tertinggi bukan 
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ditangan MPR melainkan beralih ditangan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Eksekutif. Kedudukan yang demikian sering 
membuat kegaduhan. Kasus Papa Minta Saham misalnya, 
pimpinan DPR dapat bertemu dengan siapapun juga termasuk 
juga dengan pengusaha, calon presiden dari negera luar 
kasusnya berakhir dengan pengunduran diri dari jabatannya 
sebagai  Ketua DPR.  Berarti keadaan itu tidak bisa dibiarkan 
berlarut-larut, harus dikembalikan kembali pada cara 
berkonstitusi yang benar. 

2. Rupanya Lembaga pengkajian MPR RI mengajak kita seklian 
untuk mengembalikan peran MPR dalam konstitusi, melalui 
FGD ini berbagai masukan mengenai pelaksanaan kedaulatan 
rakyat akan dirangkum dan dijadikan rujukan untuk 
memperbaiki substansi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. 

3. Sebagai warganegara saya ikut bertanggungjawab untuk 
berkonstitusi dengan benar, melalui FGD ini pandangan pribadi 
mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat saya tuangkan 
sebagai wujud kesertaan saya sebagai warganegara yang setia 
pada jati diri bangsa dan setia pada pelaksanaan dengan benar 
dari UUD Negara RI Tahun 1945. 
 

B. Fakta dan Peristiwa 
1. Materi kedaulatan rakyat hidup subur dalam tradisi budaya 

bangsa ini. Tradisi berkedaulatan rakyat bisa ditemukan dalam 
kehidupan berkeluarga di lingkungan kehidupan keluarga di 
Indonesia. Saya datang dari keluarga yang unik, dari pihak Ibu, 
ada darah Belanda, Minang Kabau, Bugis, dan Banyuwangi 
sementara dari Bapak, ada darah Jawa dan Madura. Kami 
bersepakat bahwa kedaulatan dalam keluarga berada pada 
lembaga keluarga besar kami. Sementara anggota keluarga 
masih mempunyai kedaulatan untuk mengurus rumah tangga 
keluarga sendiri. Pengambilan keputusan untuk kepentingan 
keluarga besar selalu didasarkan pada musyawarah untuk 
mencapai mufakat. Putusan nya menjadi acuan dalam 
kehidupan berkeluarga dikeluarga besar kami. Bila salah satu 
anggota keluarga besar kami mempunyai masalah dan keluarga 
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tadi tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri, maka 
keluarga besar kami turut ambil bagian membantu 
memecahkan masalahnya. Figur orang tua menjadi rujukan 
kepemimpinan dalam keluarga besar kami. Sepeninggal kedua 
orang tua, figur kakak tertua menggantikan kepemimpinan 
figur orang tua. Sekarang keluarga besar kami tetap mewarisi 
warisan luhur itu. Keunikan keluarga dapat pula ditemukan 
dikeluarga lainnya. Keunikan itu melahirkan sebagian besar 
generasi bangsa ini masih mewarisi jati diri bangsanya yang 
diwariskan oleh generasi pendahulunya dengan modelnya 
masing-masing, sekarang generasi itu tumbuh dan dibesarkan 
pada berbagai lapangan pekerjaan, mereka itu masih setia 
dengan bangsa ini tanpa menghilangkan tradisi budayanya 
sebagai pembentuk jati diri bangsanya. 

2. Konsepsi dan praktik berkedaulatan rakyat pada awal pendirian 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diamati ketika para 
pendiri bangsa ini membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan 
pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) pada tahun 1945;  ketika merumuskan dasar negara dan 
UUD 1945 pada sidang BPUPKI dan kemudian dilanjutkan 
pada sidang PPKI pada tahun 1945. Tak dapat dipungkiri, 
ketika pendiri negara terlibat dalam persidangan penetapan 
kedaulatan rakyat, gagasan yang disampaikan mereka 
dipengaruhi oleh pemikiran dan praktik berenegaranya orang 
Eropa. Dari hasil sidang BPUPKI dan berlanjut di sidang PPKI 
pendiri negara itu kemudian bersepakat, kedaulatan adalah 
ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Itu 
berarti pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan dan 
perwakilan rakyat itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Prof.Soepomo dalam penjelasannya di muka sidang BPUPK 15 
Juli 1945 antara lain berkata: Kedaulatan adalah ditangan 
rakyat. Artinya, sebagai penjelmaan rakyat tadi Panitia 
Perancang menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat itulah 
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sebagai penjelmaan rakyat. Jadi dengan lain perkataan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara tertinggi, 
maka oleh karena itu harus bersifat penjelmaan rakyat sendiri, 
penjelmaan seluruh rakyat. Dan oleh karena itu juga yang 
dikehendaki oleh panitia, ialah bahwa Majelis 
Permusyawaratan Rakyat itu hendak dibentuk  sedemikian, 
sehingga betul-betul seluruh rakyat mempunyai wakil disitu 
(Zaini, 1985:165) 

3. Tapsir kedaulatan rakyat dan praktiknya di masa berlakunya 
UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara tahun 1950, 
kembali ke UUD 1945  dan UUD 1945 hasil amandemen 
memang berbeda, perbedaan itu sebagai akibat dari dinamika 
dan perkembangan jaman. Dalam hal lembaga negara yang 
melaksanakan kedaulatan rakyat masing-masing UUD 
berbeda, meskipun berbeda pembuat UUDnya tegas 
menyatakan lembaga negara yang menyelenggarakannya, 
lembaga negara itu seperti dapat dilihat dari kutipan pasal-pasal 
dari UUD yang memuat lembaga negara penyelenggara 
kedaulatan rakyat. 
UUD 1945: Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 
ayat 2 UUD 1945).  

Konsitusi RIS: Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia 
Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersamasama dengan 
Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat (Pasal 1 ayat 2). 

UUD Sementara tahun 1950: Kedaulatan Republik 
Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan oleh 
Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
(Pasal 1 ayat 2) UUD 1945 hasil amandemen 

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2) 
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Kutipan itu bila disederhanakan dapat dilihat pada tabel 
berikut ini 

Tabel 1. Pelakanaan Kedaulatan Rakyat menurut UUD yang pernah 
berlaku 

N0 

 
Undang-Undang Dasar Pelaksana Kedaulatan Rakyat 

1. UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR)    

2. Konsitusi RIS Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat 

3. UUD Sementara tahun 
1950 

Dewan Perwakilan Rakyat 
bersamasama Pemerintah 

4. UUD 1945 hasil 
amandemen 

Ditangan rakyat dilaksanakan menurut 
UUD 

 

Dari tabel di atas ada yang menarik, UUD 1945 hasil 
amandemen malah tidak menyebutkan lembaga negara 
penyelenggara kedaulatan rakyat seperti pada UUD yang lainnya. 
Pengalaman dari pemilu dan pilkada dengan baru – baru ini, 
kedaulatan rakyat ditangan rakyat itu dipraktekan hanya 5 menit saja 
yaitu ketika rakyat memilih dan mencoblos tanda gambar wakil-
wakil mereka apakah itu presiden, anggota DPR, anggota DPD, 
gubernur, bupati/walikota,  dan angota DPRD dibilik tempat 
pemilihan suara, kemudian setelah itu mereka tidak mengetahui lagi 
kehendak rakyat dijalankan oleh wakil-wakil mereka. Mereka hanya 
mengetahui, presiden terpilih menjalankan visi dan misinya masing. 
Berikut juga gubernur terpilih, bupati/walikota terpilih 
melaksanakan visi dan misinya masing-masing. Yang menarik visi 
dan misi mereka tidak sejalan satu dengan lainnya. Beda dengan 
masa lalu ketika UUD 1945 belum diamandemen, rakyat masih 
dapat mengetahui kehendaknya dalam bernegara melalui 
pelaksanaan dari garis-garis besar haluan negara yang dijalankan 
oleh presiden sebagai mandataris MPR. Itu berarti kehendak rakyat 

www.m
pr

.g
o.

id



Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 55 

 
 

sama dengan kehendak presiden, kehendak presiden sama dengan 
kehendak gubernur, dan kehendak gubernur sama dengan kehendak 
bupati/walikota. 

 

C. Jalan keluar pilihan.  
1. Eksperimen berkedaulatan rakyat masa lalu dan masa kini 

harus dibayar mahal oleh bangsa ini. Betapa tidak pada pemilu 
dan pilkada baru-baru ini untuk menjadi wakil rakyat yang 
duduk di DPRD, DPD, DPR dan untuk menjadi wakil dan 
bupati/walikota, wakil dan gubernur seorang calon harus 
mengeluarkan kocek milyaran rupiah. Pengeluaran yang begitu 
besar hanya dapat terjangkau oleh pejabat atau mantan pejabat, 
dan pengusaha.  Selain pengeluaran tanggungjawab sosial yang 
harus dilunasi setelah mereka memperoleh kemenangan dalam 
pemilu maupun pilkada kepada konstituen maupun tim 
suksesnya. Sebaliknya, bila mereka kalah, penderitaan luar 
biasa yang mereka harus hadapi. Dari informasi berbagai media 
mereka yang kalah dalam pemilu dan pilkada banyak yang 
stress dan berakhir di Rumah Sakit Jiwa. Untuk keperluan itu 
maka penyelenggara negara hendaknya bijaksana dalam 
memilih dan melaksanakan kedaulatan rakyat di masa 
mendatang. 

2. Sekarang ada tuntutan untuk menetapkan pilihan, pertama, 
kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD dan kedua 
kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Jika saya 
diminta untuk menentukan pilahan jatuh pada pilihan kedua 
yaitu kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. 
Beberapa pertimbangan yang meladasi pilihan tersebut: 
2.1. Alasan historis 

Sebagai pewaris budaya bangsa, generasi sekarang harus 
mewarisi dan memiliki jiwa besar dari heroik, fanatik, 
loyalis, tanggap dan waspada dengan keadaan, kritis, 
jujur, konsisten, berjiwa besar dan menghargai terhadap 
setiap perbedaan dan pengorbanan diri melampoi batas 
kemampuan dirinya yang ditunjukkan oleh pendiri 
bangsa ini ketika merumuskan dan menetapkan 
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kedaulatan rakyat pada sidang BPUPKI dan berlanjut 
pada sidang PPKI tahun 1945. Karena itu Kedaulatan 
rakyat sepenuhnya dilaksnakan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Prof.Soepomo dalam penjelasannya di muka sidang 
BPUPK 15 Juli 1945 antara lain berkata: Kedaulatan 
adalah ditangan rakyat. Artinya, sebagai penjelmaan 
rakyat tadi Panitia Perancang menyebut Majelis 
Permusyawaratan Rakyat itulah sebagai penjelmaan 
rakyat. Jadi dengan lain perkataan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara 
tertinggi, maka oleh karena itu harus bersifat penjelmaan 
rakyat sendiri, penjelmaan seluruh rakyat. Dan oleh 
karena itu juga yang dikehendaki oleh panitia, ialah 
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu hendak 
dibentuk  sedemikian, sehingga betul-betul seluruh 
rakyat mempunyai wakil disitu (Zaini, 1985:165) 

2.2. Alasan konstitusional 

Kehendak rakyat dinyatakan secara tertulis dalam UUD 
1945 sebelum diamandemen. Pernyataan itu 
sebagaimana dinyatakan kedaulatan adalah ditangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). 
Pernyataan pasal tersebut tegas, karena kedaulatan 
rakyat ada lembaga negara yang melaksanakannya yaitu 
MPR. Pengalaman berkonstitusi dari bangsa Indonesia 
menunjukkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen tidak 
tegas dalam menyatakan pelaksana dari kedaulatan 
rakyat, dinyatakannya pelaksanaanya menurut UUD. 
UUD 1945 hasil amandemen menyebut lembaga-
lembaga negara tetapi tidak pernah menyebut lembaga 
negara yang mana yang ditugasi melaksanakan 
kedaulatan rakyat. 
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2.3. Alasan Filosofis  

Rakyat punya kehendak untuk bernengara, kehendak itu 
dinyatakan secara tertulis dalam UUD negaranya. Dalam 
Pembukaan UUD 1945 kehendak rakyat Indonesia 
ditemukan pada alinea ke 4 yang kemudian pokok-popok 
pikiran yang dikandung dalam pembukaan dijabarkan ke 
dalam pasal-pasal dari UUD 1945. Salah satunya adalah 
Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).  

2.4. Alasan Praksis 

Terdapat ketidak konsistenan dalam pencapaian tujuan 
negara yang dilakukan oleh pimpinan penyelenggara 
negara. Misalnya, Pada tingkat Nasional pencapaian 
tujuan negara dapat ditafsirkan oleh presiden terpilih 
melalui visi dan misinya, kemudian di Provinsi 
pencapaian tujuan negara dapat ditafsirkan oleh 
gubernur terpilih melalui visi dan misinya, begitu 
selanjutnya, di kabupaten kota, tujuan negara dapat 
ditafsirkan pula oleh bupati/walikota terpilih melalui visi 
dan misinya. Anehnya, visi, misi dari presiden, gubernur, 
dan bupati/walikota tidak sejalan. Pada awal 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Nawa Citanya 
beliau harus masuk ke dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Provinsi, 
termasuk juga RPJMD Kabupaten/kota, padahal RPJMD 
itu sudah dibuat dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Oleh karena itu diperlukan garis-garis besar haluan 
negara (GBHN) sebagai cetak biru pembangunan bangsa 
sebagai kehendak rakyat yang implementasinya sampai 
ke daerah. Untuk menetapkan GBHN yang dimaksud 
dibutuhkan keberadaan MPR. 
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KEDAULATAN NKRI ALA BERDASARKAN UUD 1945 
 

Oleh: Enos Pasele 
 

Makna “kedaulatan” dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai 
suatu istilah yang lazim digunakan untuk menjelaskan pengertian 
kekuasaan yang tertinggi, khususnya kekuasaan dalam suatu negara. 
Dalam hukum tata negara kedaulatan Tuhan (theokrasi), kedaulatan 
raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum dibedakan dengan 
kedaulatan rakyat (demokrasi). Bangsa Indonesia secara umum telah 
sepakat menganut kedaulatan rakyat. Maksudnya kekuasaan tertinggi 
dalam suatu negara adalah rakyat karena asal kekuasaan berasal dari 
rakyat. Sebagai konsekuensinya segala kebijakan pemerintah harus 
berlandaskan kemauan rakyat (Nugroho,2004). Pemerintah dalam 
menjalankan tugasnya berkewajiban menjaga kedaulatan negara 
sekaligus menfasilitasi berkembang tumbuhnya kedaulatan diri warga 
negara Indonesia secara maksimal. 

Kedaulatan bagi sebuah negara adalah sangat penting sekali. 
Negara yang sudah merdeka berarti itu sudah memiliki kedaulatan, oleh 
karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa di dunia dan merupakan 
hak asazi setiap manusia di dunia. Bangsa Indonesia mengutuk dan anti 
penjajahan seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 pada 
alinea pertama. Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang 
terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang 
yang berlandaskan kemauan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri 
adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan 
melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, 
kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

Namun, kalau kita cermati bahwa sampai saat ini konsep dan 
realisasi kedaulatan diri dan bangsa sering menimbulkan perbedaan dan 
kontroversi dalam pemaknaan serta realisasinya. Secara konsep, 
kedaulatan (sovereignty) baru muncul pada pertengahan abad XVII. 
Konsep ini dikembangkan oleh filsuf Perancis, Jean Bodin (1530-
1596). Dalam bukunya yang berjudul “Six Books of a Commonwealth” 
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(1576) Bodin menjelaskan teori kedaulatan. Kedaulatan dimaknai 
sebagai suatu hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, dan tak 
tergantung. Konsep ini sebagai reaksi dari timbulnya konflik klaim 
kekuasaan antara golongan agama dan negara. (Shills, 1968). 
Menurutnya negara tanpa diberi kewenangan yang tinggi (kedaulatan) 
akan kesulitan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dalam negara modern pengertian kedaulatan tidak lagi bersifat mutlak, 
artinya kedaulatan dapat dipahami dari perspektif kedaulatan ke dalam 
(internal sovereignity), yaitu negara berhak mengatur segala 
kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga Negara dan perangkat 
lainnya tanpa campur tangan negara lain, dan kedaulatan ke luar 
(external sovereignity) yaitu negara berhak untuk mengadakan 
hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk 
kepentingan bangsa dan negara. Namun secara umum kedaulatan suatu 
negara memberi prinsip kekebalan dalam mengatasi masalah 
negaranya, melalui prinsip kekebalan. Dalam prinsip kekebalan, 
wilayah suatu negara tidak boleh dimasuki dalam bentuk apapun oleh 
negara atau warga lain. Walaupun negara memiliki kedaulatan tidak 
berarti Negara dapat melakukan apa saja. Dalam menjalankan 
kedaulatan di dalam negerinya, Negara dituntut adanya legitimasi etis 
dan sosial. Konsekuensinya dalam negara modern negara tidak dapat 
bertindak sewenang-wenang. Keluar negara juga harus memperhatikan 
hak Negara lain dan organisasi-organisasi internasional (Suseno, 2004). 
Oleh karena itulah, menurut hemat penulis sangat urgen untuk 
meletakkan kembali kedaulatan rakyat (demokrasi) yang 
dimanifestasikan melalui pencapaian tujuan Negara sebagaimana 
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal sederhana 
yang barangkali dapat dilakukan dengan menjadikan instrument 
kebijakan public (proses yang demokratis) yang harus berpihak kepada 
rakyat. Dengan harapan bahwa semua stakeholder (actor) yang ikut 
berpartisipasi dan sinergis memiliki kebijaksanaan sebagai ratu 
pandito, mulai dari formulasi sampai terminasi kebijakan. Pemikiran 
ini berangkat dari identifkasi masalah, bahwa mulai dari bangun pagi ( 
sampai kita tidur di waktu malam kita sebenarnya belum menikmati 
kedaulatan. 
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Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

Di dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD pasal 15 ayat 1 huruf e, telah mengamanatkan sehingga 
perlu koordinasi anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-
Undang Dasar 1945. Serta merta berbagai wacana baik dari unsur 
pemerintahan maupun organisasi politik dan kemasyarakatan, mulai 
mengungkap bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
terdapat kesepakatan yang disebut sebagai empat pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Empat pilar ini adalah Pancasila, UUD 1945, 
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri 
secara kokoh. Bila tiang ini rapuh maka bangunan akan mudah roboh. 
Empat tiang penyangga ditengah ini disebut soko guru yang kualitasnya 
terjamin sehingga pilar ini akan memberikan rasa aman tenteram dan 
memberi kenikmatan. Empat pilar itu pula, yang menjamin 
terwujudnya kebersamaan dalam hidup bernegara. Rakyat akan merasa 
aman terlindungi sehingga merasa tenteram dan bahagia. Empat pilar 
tersebut juga fondasi atau dasar dimana kita pahami bersama kokohnya 
suatu bangunan sangat bergantung dari fondasi yang melandasinya. 
Dasar atau fondasi bersifat tetap statis sedangkan pilar bersifat dinamis. 

Salah satu tugas dari MPR adalah Sosialisasi Empat pilar 
bernegara yang diamanatkan dalam UU No 27 tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat (1) huruf e, yakni 
mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang 
Undang Dasar 1945. 1. Pancasila 

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 
nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila 
dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan 
negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi 
lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila 
tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan 
Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan 
permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar 
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Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, 
nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Makna Nilai dalam Pancasila, 
yaitu: a) Nilai Ketuhanan; Nilai ketuhanan Yang Maha Esa 
Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap 
adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini 
menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan 
bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan 
akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan 
beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat 
beragama, b) Nilai Kemanusiaan; Nilai kemanusiaan yang adil dan 
beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan 
nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani 
dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, c) Nilai 
Persatuan; Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah 
bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia 
sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap 
keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, d) Nilai Kerakyatan; 
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan 
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah 
mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, dan Nilai Keadilan; 
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna 
sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia 
Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atau batiniah. Nilai-nilai dasar 
itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, 
isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional 
dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Misalnya 
nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi 
sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas 
dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan 
negara Indonesia. 
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2. UUD 1945 
Dalam UUD 1945 terdapat Tujuan Negara yang tertuang 

dalam Pembukaan UUD 1945 adalah“ Melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia ” hal ini merupakan tujuan Negara. 
Rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa” hal ini merupakan tujuan Negara hukum material, yang secara 
keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum 
atau internasional adalah “ ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan aturan-aturan yang 
kemudian diatur dalam pasal-pasal, maka dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara semestinya mentaati aturan yang sudah diundang-
undangkan. 

Oleh karena itulah, secara sederhana dapat kita mengatakan 
bahwa Kedaulatan NKRI berdasarkan UUD 1945 dapat terwujud 
manakala telah termanifestasikan melalui pencapaian tujuan-tujuan 
Negara, yakni: a) melindungi segenap bangsa Indonesia (pertahanan: 
sishamkamrata dan keamanan), b) memajukan kesejahteraan umum 
(welfare state), c) mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan dan 
kesehatan), dan e) ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian 
dunia (kerjasama bilateral, multilateral). 
 
3. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 

Kita tentunya sudah tahu bahwa syarat berdirinya sebuah 
negara ada empat, yaitu memiliki wilayah, memiliki penduduk, 
memiliki pemerintahan dan adanya pengakuan dari negara lain. Dan 
karena memenuhi empat syarat itulah kemudian Negara Indonesia lahir 
dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI 
lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang 
bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah 
prinsip pokok, hukum, dan harga mati. NKRI hanya dapat 
dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa. 
Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan 
konflik di Indonesia dapat diselesaikan. “Demi NKRI, apa pun akan 
kita lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan. 
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4.    Bhineka Tunggal Ika 
Pancasila bukan hanya falsafah bangsa, tetapi juga bintang 

yang mengayomi kehidupan seluruh rakyat. Dan Bhinneka Tunggal Ika 
adalah perekat semua rakyat dan semua kepulauan yang ada di 
Indonesia (Ungkapan dari salah seorang mantan presiden). Bhinneka 
Tunggal Ika adalah motto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal 
dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “ 
berbeda-beda tetapi tetap satu”. Kalimat ini merupakan kutipan dari 
sebuah kitab Jawa Kuno yaitu Sutasoma, karangan Mpu Tantular 
semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 yang mengajarkan 
toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Budha. Artinya, 
walaupun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda 
baik dari suku, agama, dan bangsa tetapi adalah bangsa Indonesia. 
Pengukuhan ini telah dideklarasikan semenjak tahun 1928 yang 
terkenal dengan nama "sumpah pemuda". 

Namun, sekarang Bhineka Tunggal Ika pun ikut luntur, 
banyak anak muda yang tidak mengenalnya, banyak orang tua lupa 
akan kata-kata ini, banyak birokrat yang pura-pura lupa, sehingga ikrar 
yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia Merdeka memudar, bagai 
dian kehabisan minyak. Kekuatirannya adalah akibat lupa, semuanya 
akan menjadi petaka, nanti akan muncul kembali kata-kata "saya orang 
Ambon", "saya orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya" 
karena saya yang menonjol (baca: mayoritas) maka saya harus menjadi 
pemimpin. Juga akibat otonomi daerah, orang yang berasal dari PNS 
Pemda Kaltim misalnya susah untuk pindah menjadi PNS di Pemda 
Kalsel, akibatnya terjadilah pengkotakan PNS. Pengkotakan PNS akan 
menimbulkan "otonomi daerah" yang salah kaprah, atau merupakan 
raja-raja kecil di daerah. 

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
semestinya harus kita jaga, pahami, hayati dan laksanakan dalam 
pranata kehidupan sehari-hari, dimana pancasila yang menjadi sumber 
nilai menjadi idiologi, UUD 45 sebagai aturan yang semestinya ditaati, 
dan NKRI adalah harga mati, serta Bhineka Tunggal Ika adalah perekat 
semua rakyat. Maka dalam bingkai atau frame empat pilar tersebut 
yakinlah tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud. 
 

www.m
pr

.g
o.

id



Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 65 

 
 

Dengan demikian maka konsep kedaulatan NKRI yang perlu 
dirumuskan secara bersama-sama adalah suatu kedaulatan yang 
holistik, emansipatoris sekaligus profetis. Kedaulatan secara holistic 
adalah mencakup kedaulatan dalam tataran negara hingga tataran 
kedaulatan diri, khususnya menyangkut kedaulatan rakyat. Dimensi 
kedaulatan tidak hanya mencakup aspek politik, melainkan juga aspek 
ekonomi, sosial dan budaya serta aspek hukum. Berdimensi 
emansipatoris adalah suatu proses mengangkat harkat dan martabat 
masyarakat Indonesia tanpa terseret untuk merendahkan bangsa asing. 
Kedaulatan bangsa Indonesia juga digunakan untuk ikut serta 
menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan keadilan dan 
kemanusiaan. Namun yang paling utama harus diarahkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Serta kedaulatan 
berdimensi profetis yakni kedaulatan yang diperjuangkan bukan untuk 
sekedar mengatasi masalah yang kini dan di sini. Kedaulatan bangsa 
Indonesia dimaknai sebagai konsep yang dinamis. Kedaulatan bangsa 
Indonesia diperjuangkan dan direalisasi dalam rangka mengantisipasi 
perkembangan tata dunia ke depan menjadi lebih baik dan bermartabat. 
Semoga. (Enos Paselle). 
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POTENSI KEDAULATAN MARITIM SEBAGAI POSISI 
TAWAR DALAM DIPLOMASI INDONESIA 

Oleh : Frentika Wahyu Retnowatik 

 

A. Pendahuluan 

Perjuangan  bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan  kedaulatan  
atas  wilayah perairannya terwujud melalui UNCLOS 1982 (United 
Nations Conference on Law of the Sea) yang menetapkan status negara 
kepulauan bagi NKRI. Status konkrit ini bukanlah sebuah kondisi yang 
menguntungkan dengan sendirinya bagi Indonesia, karena dengan 
status tersebut muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi terkait 
dengan bagaimana mengimplementasikan ketentuan dalam konvensi 
tersebut, dan tentunya kesiapan dari pemerintah Indonesia dalam 
undang-undang dan kelembagaan dengan baik. 

Awalnya Deklarasi Juanda 1957 telah menegaskan posisi awal 
wilayah Indonesia atas perairannya sebagai sebuah negara kepulauan 
(archipelagic state), namun gagal dalam penerapan kebijakan dan 
pembangunan. Hal ini dikarenakan berbagai hal terkait dengan 
perbedaan cara pandang terhadap laut itu sendiri, bagi negara daratan 
tentu saja menginginkan lautan yang bebas (Mare Liberium) sehingga 
usaha negara-negara kepulauan dan pantai mengalami hambatan. 
Namun setidaknya Deklarasi Juanda menjadi pondasi penting dalam 
sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk berdaulat atas wilayah 
perairan dan kepulauan yang ada di dalamnya. 

Konferensi UNCLOS I 1956 sebagai aturan secara internasional 
belum mampu memuluskan keinginan dalam Deklarasi Juanda, 
berikutnya pada UNCLOS II tahun 1960 secara lebih lengkap dan 
menyeluruh menyepakati batas-batas laut territorial dan perairan 
pedalaman serta diakuinya status negara kepulauan bagi beberapa 
negara (Indonesia, Madagaskar, PNG, Jepang, Filipina, New Zealand, 
Fiji dll). 

Dengan status negara kepulauan maka Indonesia berdaulat secara 
penuh atas wilayah pulau dan perairan serta sumber daya yang ada di 
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dalamnya secara keseluruhan.1 Kedaulatan ini dapat dilaksanakan 
dengan memperhatikan pada beberapa hak yang dapat dinikmati oleh 
negara lain.2 Termasuk didalamnya memberikan izin bagi pelayaran 
kapal di perairan kepulauannya dengan tujuan damai tentunya 
(Innocent Passage). 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi di 
masing-masing negara, menjadikan sektor kelautan menjadi sarana 
pemenuhan kebutuhan negara, khususnya sektor perikanan, 
pertambangan dan pariwisata.Berbagai kebijakan dan aturan dibuat 
oleh pemerintah Indonesia menghadapai tantangan yang 
ada.Berbatasan langsung dengan 10 negara, menyebabkan intensitas 
yang tinggi kerap terjadi.Kegiatan yang terjadi tidak hanya positif 
namun berbagai kegiatan illegal marak terjadi di perairan Indonesia. 

Keberadaan 4 Sea Lines of Comunication, 3 Alur Laut Kepulauan 
Indonesia, dan 3 jalur pelayaran internasional (Selat Malaka, Selat 
Sunda dan Selat Lombok), makin menyulitkan pengawasan dan kontrol 
di wilayah perbatasan, karena semakin rapid-nya intensitas pelayaran 
yang masuk.3 Luasnya wilayah yang harus dikontrol sementara 
Indonesia sendiri harus memberikan jaminan keamanan dan 
keselamatan terhadap pelayaran internasional sedangkan armada patroli 
yang dimiliki tidak memadai dan berbanding terbalik dengan 
banyaknya kasus kejahatan yang terjadi. 

Berbagai kegiatan illegal tersebut menjadikan posisi diplomasi 
Indonesia di lingkup bilateral maupun multilateral menjadi lemah, oleh 
karena itu dalam pembahasan lebih lanjut tulisan ini akan mencoba 
membahas bagaimana potensi maritim yang dimiliki Indonesia dapat 
meningkatkkan posisi tawar diplomasi Indonesia. 

 

                                                             
1 Kresno Buntoro, 2012, Alur Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala(Critical 
Review), SESKOAL, hal 2 
2 Pasal 52 dan 53 Law of The Sea Convention 

3 Direktorat Kemanan Internasional dan Perlucutan Senjata , 2008, Diplomasi Indonesia dalam 
meningkatkan Keamanan di Wilayah perbatasan NKRI, Disampaikan dalam Seminar Sehari 
Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan di Wilayah Perbatasan NKRI, Departemen 
Luar Negeri, 22 Oktober 2008, hal 3 
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B. Kedaulatan Indonesia atas wilayah Maritim 

Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah (territorial) adalah 
kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal 
melaksanakan jurisdiksi (kewenangan) secara ekslusif di wilayah 
negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki 
wewenang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum 
nasionalnya.4 

Kedaulatan Indonesia atas laut territorialnya diatur dalam Pasal 4 
UU Nomor 6 tahun 1996, yang berisi: “Kedaulatan negara Republik 
Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan 
kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut 
territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut 
dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya”.5 

Setelah Konferensi UNCLOS ke V di Jamaica 6-10 Desember 
1982, Indonesia menetapkan Batas Laut Territorial selebar: 12 mil, 
Batas Zona Ekonomi Eksklusif :200 mil, dan Batas Landas 
Kontinen: 200 mil. Untuk batas Zona bersebelahan selebar 24 mil, 
Indonesia tidak menetapkan wilayah ini.Dengan sendirinya 
wilayah Indonesia mengalami pertambahan (khususnya) wilayah 
perairannya. Lebih jelas zona perairan Indonesia dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini  

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 
Zona Perairan Indonesia 

                                                             
4 Mirza Satria Buana, S.H, 2007, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Banjarmasin, UNLAM 
Press, hal 38. 
5 Kresno Buntoro, ibid hal 31. 
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Dalam penerapannya terdapat perbedaan formulasi antara 
LOSC dan Indonesia, LOSC memformulasikan perairan 
pedalaman, kepulauan dan laut territorial.Indonesia 
memformulasikan ketiganya sebagai “Perairan Indonesia”.Hal ini 
difahami karena sifat kedaulatan di ketiganya merupakan negara 
pantai / kepulauan. Perbedaannya di perairan kepulauan dan laut 
territorial, Indonesia harus mengakomodasikan kepentingan negara 
lain dalam bentuk pelayaran dan penerbangan di perairan / laut ini 
serta penggunaan perairan / laut lainnya.6 

Perbedaan konsepsi / doktrin juga mempengaruhi cara 
pandang sebuah negara dalam melaksanakan strategi pembangunan 
di wilayah lautnya. Pertama yaitu doktrin negara kepulauan, kedua 
doktrin negara maritim. Doktrin pertama melihat negara terdiri dari 
rangkaian pulau-pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan, 
sedangkan doktrin kedua: negara terdiri dari wilayah lautan yang 
menghubungkan pulau-pulau di dalamnya. Jika dilihat dari fakta 
luas wilayah lautan dan daratan Indonesia, maka doktrin yang tepat 
untuk menjadi patron pembangunan Indonesia adalah doktrin 
negara maritim. 

Kedua doktrin tersebut jelas berbeda dalam 
mengimplementasikan konsepsi dan cara / model strategi 
pembangunan yang dilaksanakan sebuah negara. Lebih jelas lagi 
bagi strategi keamanannya. Negara dengan doktrin negara 
kepulauan maka pembangunan akan diprioritaskan pada daratan, 
sedangkan negara maritim akan memperkuat sektor maritimnya. 

Bagi negara kepulauan sendiri kedaulatan laut sama dengan 
kedaulatan udara di atasnya. Namun beberapa negara 
mengindahkan konsepsi yang dianut negara kepulauan ini, karena 
sebagaimana tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 dinyatakan 
bahwa ruang udara suatu negara adalah ”complete and exclusive”. 
Tanpa menyinggung kedaulatan udara bagi negara kepulauan. 
Dasar inilah yang seringkali menjadi alasan bagi negara asing untuk 

                                                             
6 Bab IV, pasal 46- 54 
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terbang melintas atau berlayar sampai ke perairan pedalaman 
dengan tujuan lain di sekitar kepulauan Indonesia. 

Menjadi persoalan utama bagi Indonesia mengklaim status 
negara kepulauan, diterima, diaplikasikan.Sedangkan secara 
teoritik kondisi yang nyata adalah negara maritim dengan pulau-
pulau di dalamnya. Sementara Rezim dan aturan yang berlaku 
secara internasional menetapkan konsepsi yang berbeda mengenai 
negara pantai / kepulauan, sehingga perlu perubahan penentuan 
kedaulatan dan paradigma dalam cara memandang wilayah 
Indonesia sebagai pulau-pulau yang dikelilingi oleh air 
disekitarnya. Hal ini penting untuk mengetahui sejauhmana hak dan 
kewajiban yang dimiliki serta mekanisme apa yang dapat 
diterapkan untuk menjamin kepastian penegakkan hukum di 
dalamnya (Law Enforcement).7 

Distribusi hasil pembangunan yang seringkali tidak merata 
atau terhambat dalam prosesnya terjadi karena sarana dan fasilitas 
yang dimiliki tidak memadai.Pemerintah selalu memprioritaskan 
pembangunan di daratan.Begitupun dengan pasukan keamanan 
negara, TNI angkatan daratpun lebih diprioritaskan sementara 
alutsita TNI angkatan laut miris dibandingkan dengan beberapa 
negara ASEAN lainnya. 

Masalah ini kembali merujuk pada persepsi negara dalam 
memandang sebuah ancaman, yang seringkali menggangap sebuah 
ancaman ketika ancaman tersebut sudah menyentuh ke segala sendi 
kehidupan masyarakat.Sehingga dengan mudahnya pihak asing 
mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

C. Potensi dan Tantangan Kelautan Indonesia 

Secara garis besar potensi laut Indonesia terbagi menjadi 2; 
yaitu potensi sumber daya hayati laut dan potensi sumber daya non-
hayati laut.Keduanya merupakan sektor dan asset yang mampu 

                                                             
7 Kresno Buntoro, Ibid hal 8. 
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menghidupi masyarakat Indonesia jika mampu dikelola dengan 
baik. 

Terdapat keanekaragaman hayati yang sangat melimpah di 
laut Indonesia, +/-37% species dunia ada di dalamnya, 30% 
mangrove dunia, padang lamun terbanyak dan 90% hasil tangkapan 
ikan berasal dari perairan pesisir 12 mil laut. Sementara untuk 
potensi non-hayati ; dihasilkan dari tambang minyak dan gas di 
lepas pantai, keindahan alam pantai-pantainya, Alur Laut 
Kepulauan Indonesia dan pertambangan di pulau-pulau kecil. 

Dari potensi yang ada Indonesia dihadapkan pada serangkaian 
tantangan yang menghendaki percepatan dan perubahan dalam visi 
dan misi pembangunan yang sementara berlangsung. Tantangan 
utama adalah memperbaiki infrastruktur yang berhubungan erat 
dengan sarana perikanan, budidaya dan pengelolaan hasil, 
pengadaan fasilitas dan sarana baik fisik maupun non fisik, serta 
peningkatan kualitas masyarakat (baik nelayan) pembudidaya dan 
pemerintah. 

Salah satu kebijakan di bidang kelautan dan perikan telah 
dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui “Blue Revolution” 
dengan kebijakan strategis operasional Minapolitan. Kebijakan ini 
merupakan sebuah konsep manajemen ekonomi kawasan berbasis 
kelautan dan perikanan.Namun lagi-lagi kebijakan ini masih 
menitikberatkan kegiatannya di daratan.Padahal jika dilihat dari 12 
mil dan ZEE 200 mil, bisa dihitung jumlah tangkapan ikan yang 
cukup besar (ini dari satu produk saja).Belum lagi dengan program 
perikanan di laut lainnya.Tidak mengherankan jika angka 
pencurian ikan begitu besar terjadi di beberapa titik laut Indonesia 
(selat Karimata, laut Sulawesi, Laut Timor dan laut Arafura). 

 

D. Kondisi Laut Indonesia 

Luas  total  wilayah  perairan  Indonesia  :  3.257.483  km2   dari  
luas  daratan Indonesia : 1. 922.570 km2 menjadikan sebagian besar 
sektor kehidupan rakyat Indonesia tidak lepas dari sektor perairan / 
kelautan.Namun dari luasnya laut yang dimiliki Indonesia hanya 
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mampu menyumbang 20% GDP.8 Hal ini dikarenakan masih 
banyaknya pulau-pulau yang belum terakses oleh kemajuan 
pembangunan, masyarakat yang miskin, rendahnya infrastruktur dan 
berbagai persoalan sosial-ekonomi lainnya.Tidak mengherankan bila 
beberapa wilayah perbatasan darat, masyarakat yang ada lebih 
berafiliasi dengan negara tetangga.Hal ini dikarenakan kemudahan 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan pokok 
lebih mudah dipenuhi di negara tersebut 

Fakta yang mencengangkan lagi adalah kondisi laut Indonesia 
sebagai insecure and unsafe zonesin the world.9 Dimana berbagai 
tindakan illegal terjadi akibat tidak adanya control dan monitoring 
secara efektif. Tahun ke tahun ancaman yang berada di laut terus 
meningkat dan mengancam keamanan manusia.Pola pembangunan 
yang berfokus di daratan menyebabkan mudahnya kegiatan illegal 
tersebut berkembang. 

Data ASEAN menyebutkan setidaknya terdapat 8 jenis tindak 
kejahatan illegal yang mengancam wilayah Asia Tenggara: smuggling, 
illegal fishing, illegal migration, illegal trade of natural resources, 
illegal traffic of hazardous wastes, trafficking in persons, drugs and 
precursors, dan piracy and armed robbery against ships at the sea.10 

Ancaman tersebut diatas menjadi makin marak dan meningkat 
intensitas kegiatannya dikarenakan negara sebagai pemilik kewenangan 
belum mampu menerapkan jaminan akan kepastian hukum penegakan 
kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah laut. Hal ini sangat 
memungkinkan bagi pelaku tindakan illegal untuk dengan mudahnya 
bebas karena seringkali di wilayah yang berbatasan dengan beberapa 
negara, Indonesia lemah secara hukum dan kewenangan dalam 
menerapkan sanksi hukumnya. 

                                                             
8 Daniel M. Rosyid, 2010, Rethinking Development Paradigm for an Archipelago Indonesia, 
disampaikan dalam Seminar dan Konferensi Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia, Jogjakarta; 
14 Mei 2010. 
9 Daniel M. Rosyid, 2010, ibid 

10 Direktur Perjanjian Polkamwil, 2008, Diplomasi Hukum di DK PBB-Border and Maritime 
Security 
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Delimitasi dan Demarkasi merupakan masalah klasik yang terus 
berulang dialami Indonesia dan beberapa negara tetangganya. Beberapa 
pulau dan gosong telah tereksploitasi oleh negara tetangga, begitupun 
dengan penduduk yang ada di pulau tersebut dengan mudahnya mereka 
akan memilih kewarganegaraan negara lain. 

 

E. Pembahasan 

Berdasarkan pemafaran diatas, jelas bahwa kedaulatan dan 
berdaulat atas wilayah lautnya menjadi prasyarat mutlak bagi 
bangsa Indonesia. Hal ini jika dapat dikelola dengan manajemen 
yang baik maka akan menjadi bargaining position yang 
menguntungkan Indonesia. 

Akan tetapi, terlebih dahulu pemerintah harus dapat 
merumuskan konsepsi / strategi yang tepat mengenai pertahanan 
keamanan di wilayah maritim.Konsepsi pertahanan dan keamanan 
ini tidak hanya para militer saja, namun seluruh pihak dilibatkan, 
tentunya dengan latar belakang dan pada sektor masing-
masing.Penguatan perangkat hukum juga menjadi hal penting 
dalam langkah awal. 

Perbedaan formulasi antara Indonesia dan LOSC perlu segera 
diselesaikan dengan cepat, karena kemungkinan perbedaan 
konsepsi akan membedakan perlakuan dan klaim sepihak jika 
terjadi kegiatan yang merugikan. Keseragaman cara pandang 
diperlukan tidak hanya dengan LOSC saja, namun dengan 
UNCLOS dan ASEAN. 

UNCLOS sebagai rezim yang membawahi negara-negara 
anggotanya, LOSC menjadi perangkat hukumnya, sedangkan 
ASEAN menjadi organisasi di lingkup region Asia Tenggara yang 
sekaligus menjadi negara tetangga dan berbatasan secara langsung 
(baik darat / laut). 

Bagi Indonesia pekerjaan utama yang harus segera dilakukan 
adalah 
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1. Mendefinisikan ulang konsepsi negara Indonesia, shifting 
Paradigm. Hal ini akan berdampak besar bagi penataan ulang 
konsepsi pembangunan, pertahanan dan keamanan serta 
ekonomi dan sosial-budaya 

2. Menentukan potensi ancaman yang dihadapi di wilayah 
maritim, hal ini tentunya akan berhubungan dengan 
pembentukkan postur pertahanan dan keamanan maritim 

3. Menentukan program dan rencana pembangunan jangka 
pendek, menengah dan panjang 

4. Merumuskan perangkat hukum yang dapat mendukung 
terwujudnya tujuan kebijakan nasional11 

Dari ke-empat poin di atas lebih mengarah kepada perubahan 
yang segera dilakukan oleh Indonesia (baik pemerintah dan pihak-
pihak terkait). Secara sederhana jika terjadi kegiatan illegal di 
wilayah perairan Indonesia, maka dengan mudah Indonesia dapat 
menerapkan sanksi hukum bagi pelakunya, selain itu kemungkinan 
untuk terus meningkatnya tindakan illegal kemungkinan akan 
segera terdeteksi secara dini. 

Visi Pembangunan yang berbasis maritim yang telah 
diupayakan pemerintah hendaknya dilakukan secara integral di 
wilayah laut, bukan lagi menitikberatkan prosesnya di daratan. 
Begitu pula dengan Alutsista TNI AL juga menjadi prioritas karena 
hal ini akan menunjang sistem pengawasan dan monitoring baik di 
perairan pedalaman maupun perbatasan yang notabene menjadi 
sarana illegal practice. 

Penetapan batas secara Delimitasi dan Demarkasi di daratan 
dan laut juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia 
dengan beberapa negara tetangga, seperti dengan Timor Leste 
(untuk ZEE masih terikat perjanjian yang lama dengan Australia) 
jauh sebelum Timor Leste merdeka. 

                                                             
11 Connie Rahakundini Bakrie, 2010, Strategi Pertahanan Negeri Maritim dan Tegaknya 
Kedaulatan NKRI, Dipresentasikan di Balai Kartini 7 Oktober 2010 
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Perubahan yang revolusioner ini akan mendorong optimisme 
keberhasilan upaya diplomasi Indonesia di berbagai skala 
perundingan. Terlebih lagi jika dalam National Ocean Policy-nya 
ditetapkan seluruh upaya Indonesia untuk menghadapi tantangan di 
wilayah maritim.Menjalin kerjasama dan penguatan hukum dengan 
negara perbatasan dan lingkup yang lebih luas juga 
diprioritaskan.Sehingga tercipta synergy antara tujuan di 
lingkungan internal dan eksternal. 

 

F. Kesimpulan 

Sejarah Panjang telah ditempuh bangsa Indonesia untuk 
mewujudkan kedaulatan atas wilayah nusantara.United Nations 
Conference on Law of the Sea dan Law of the Sea Convention telah 
menetapkan aturan hukum tentang negara kepulauan yang 
diperjuangkan oleh Indonesia. 

Merumuskan konsepsi pertahanan dan keamanan, 
menyamakan perbedaan cara pandang terhadap negara kepulauan 
dan maritim, Perubahan visi pembangunan berbasis maritim, serta 
kerjasama penguatan hukum dengan negara perbatasan menjadi 
agenda utama bagi Indonesia untuk meningkatkan citra positif 
dalam pergaulan Internasional. 
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MELURUSKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT1 

Oleh : Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.2 

 

PENDAHULUAN 

Makalah singkat ini tidak lagi berputar diantara teori-teori 
kedaulatan baik klasik maupun modern, tetapi lebih memfokuskan 
pembahasan kepada bagaimana bentuk implementasi dari kedaulatan 
rakyat yang tertanam dalam konstitusi dasar Negara Republik 
Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945, disebutkan secara eksplisit bahwa, “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 
Jika dibandingkan dengan Pasal yang sama sebelum amandemen, maka 
terdapat frase kalimat yang berbeda, baik makna maupun tujuannya. 
Pasal 1 ayat (2) versi UUD Tahun 1945 dengan naskah yang asli, 
menyebutkan bahwa, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan 
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 
Artinya, bentuk impementasi dari kedaulatan rakyat mengalami 
pergeseran, dari sebelumnya menganut model pelembagaan kedaulatan 
rakyat secara langsung (direct institutional), bergeser menjadi model 
pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan norma konstitusi 
(constitutional norm). Hilangnya frase “Dilaksanakan melalui MPR”, 
apakah bermakna pelembagaan kedaulatan rakyat juga hilang? Tidak. 
Karena pada kenyataannya, lembaga seperti DPR dan DPD, termasuk 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, tetap merupakan 
penjelmaan kedaulatan rakyat, yang direpresentasikan melalui 
Pemilihan Umum (general election). Yang menjadi pertanyaan pokok 
adalah, bagaimana tafsir kedaulatan rakyat dalam konsitusi dasar kita, 
dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

                                                             
1 Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Dengan Tema, “Kedaulatan Rakyat Di 
Dalam UUD NRI Tahun 1945”. Diselanggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI 
Bekerjasama Dengan Universitas Mulawarman. Hotel Aston, Samarinda 12 Mei 2016. 
2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. E-
mail : herdihamzah@gmail.com, CP. 085242880100. 
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1945, dan bagaimana pula gagasan implementasinya untuk menjamin 
agar kedaulatan sepenuhnya tetap ditangan rakyat? 

 

DUA JIWA DEMOKRASI : DEMOKRASI POLITIK DAN 
DEMOKRASI EKONOMI 

Demokrasi dalam “Encyclopedia Britania” secara harfiah 
diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Istilah demokrasi sendiri 
merujuk kepada kata yunani kuno, yakni rakyat (demos) dan kekuasaan 
(kratos)3. Dalam referensi umum, demokrasi sering diartikan sebagai 
tejemahan dari, oleh dan untuk rakyat4. Demokrasi merupakan anti tesa 
dari sistem pemerintahan yang pernah ada sebelumnya, baik sistem 
monarki maupun sistem oligarki. Aristoteles sendiri membedakan tiga 
bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah, yaitu 
monarki, oligarki dan demokrasi. Jika demokrasi adalah kekuasaan 
pada rakyat, maka monarki adalah kekuasaan pada satu orang, 
sedangkan oligarki adalah kekuasaan pada sedikit orang5. Menurut 
Jimly Asshidiqie, berkembangnya wacana mengenai demokrasi dan 
kedaulatan rakyat dalam sejarah merupakan respons terhadap 
kegagalan paham yang dianut sebelumnya yang lebih menekankan 
kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja (paham Kedaulatan Raja)6. 
Kekuasaan ditangan raja ini yang disebut dengan sistem monarki. Tidak 
hanya sistem monarki, demokrasi juga mejadi jawaban bagi politik 
oligarki, dimana kekuasaan pemerintahan hanya ditentukan oleh 
sekelompok orang saja. 

Lantas bagaimana rupa demokrasi Indonesia? Demokrasi 
Indonesia tentu saja memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan 
model demokrasi Negara-negara luar yang cenderung liberal dan hanya 

                                                             
3 Sumber : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157129/democracy Diakses pada 
tanggal 6 Oktober 2014. 
4 Sebagian pakar menambahkan frase kata “bersama” dari jermahan demokrasi tersebut, 
sehingga berbunyi dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. 
5 Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, Cetakan ke-2, PT. Eresco 
Jakarta, Bandung, hal. 22-23. Sumber : http://lutfichakim.blogspot.com/2012/07/demokrasi-
perakilan.html Diakses tanggal 29 September 2014. 
6 Jimly Asshidiqie dalam makalah yang berjudul, “Demokrasi Ekonomi”. Sumber : 
http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf Diakses pada tanggal 6 
Oktober 2014. 
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mengunci daulat rakyat sebatas hak politik belaka . Demokrasi 
Indonesia berangkat dari pemahaman bahwa hak politik rakyat 
(Demokrasi Politik), tidak akan mungkin terwujud tanpa kesejahteraan 
rakyat secara utuh (Demokrasi Ekonomi). Menurut istilah Soekarno, 
demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang merupakan 
gabungan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Gagasan 
Soekarno ini dikemukakan dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi 
Politik dan Demokrasi Ekonomi” yang dimuat secara berturut-turut 
dalam majalah Fikiran Ra’jat (FR) No.18 dan 19 tahun 19327. Robert 
Dahl dalam bukunya yang berjudul, “A Preface to Economic 
Democracy” memberikan definisi sederhana mengenai demokrasi 
ekonomi. Dahl menyebutkan bahwa, demokrasi ekonomi merupakan 
struktur ekonomi alternatif yang akan membantu untuk memperkuat 
kesetaraan politik dan demokrasi dengan mengurangi kesenjangan yang 
berasal dari kepemilikan dan penguasaan perusahaan dalam sistem 
yang merajelala seperti saat ini, yakni kapitalisme korporasi8. Memang 
menjadi anomali, ketika keran demokrasi politik dibuka seluas-luasnya, 
tetapi Pemerintah justru cenderung memisahkah rakyat dari akses 
kontrol terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. 
Kesenjangan ekonomi terjadi dengan jarak yang sangat tajam. Bahkan 
Negara melalui Pemerintah telah menggadai kekayaan alam kepada 
pihak asing, yang berarti pula telah memenjarakan kedaulatan 
demokrasi ekonomi rakyat Indonesia. 

Dalam konstitusi yakni UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, jiwa dan prinsip demokrasi telah tertanam seutuhnya. 
Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, 
ditangan rakyat-lah nasib dan masa depan Negara dan pemerintahan 
ditentukan. Kedaulatan rakyat adalah pintu masuk bagi tercapainya 
gagasan pemerintahan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. 
Inilah makna dari demokrasi politik yang sejati. Meski pada 

                                                             
7 Jimly Asshiddiqie, 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia, cet.1. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. hal.28-29 
8 Economic Democracy  Article,  “Achieving Sustainability : Visions, Principles, and Practice”. 
Sumber : http://community-wealth.org/sites/clone.community-
wealth.org/files/downloads/econ%20democracy.pdf Diakses tanggal 6 Oktober 2014. 
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prakteknya, di Indonesia mengenal prinsip “demokrasi perwakilan” 
melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun hal tersebut 
tidak serta merta menghilangkan esensi kedaulatan rakyat 
sesungguhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly, bahwa terlepas 
dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat 
kepada para delegasi rakyat, baik di bidang legislatif, eksekutif, 
maupun judikatif itu, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan 
tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu 
tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenganan rakyat sudah 
diserahkan kepada para pejabat9. 

Wujud demokrasi sesungguhnya tidaklah sebatas jaminan hak 
politik Rakyat. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak boleh 
dikerdilkan hanya sebatas dalam ruang politik. Namun lebih dari itu, 
demokrasi secara politik harus dikawinkan dengan demokrasi secara 
ekonomi. Inilah jiwa demokrasi sesungguhnya, dimana rakyat tanpa 
terkecuali diberikan akses yang sama terhadap keseluruhan alat politik 
Negara dan Pemerintahan. Dan disaat yang bersamaan, juga diberikan 
kedaulatan sepenuhnya terhadap sumber-sumber ekonomi untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Jimly Asshidiqie, gagasan 
demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai 
hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus 
demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di 
negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. 
Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang 
berdaulat10.  

Inilah kecenderungan yang terjadi, dimana gagasan demokrasi 
hanya dikunci dalam aspek demokrasi politik, namun gagal mengurai 
konsep demokrasi ekonomi sebagai wujud kedaulatan rakyat 
sepenuhnya. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, hanya akan 
mmeberikan keleluasaan bagi rakyat dilapangan kehidupan berpolitik 
(political democracy), namun pada sisi yang lain justru tetap 
melanggengkan oligarki ekonomi. Yakni penguasaan ekonomi hanya 
                                                             
9 Ibid,- 
10 Ibid,-. 
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kepada segelintir orang saja. Rakyat harus ditempatkan kepada derajat 
kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni kedaulatan pada lapangan 
politik dan ekonomi secara bersamaan. Inilah dua jiwa demokrasi 
Indonesia, demokrasi secara politik dan demokrasi secara ekonomi. 
Artinya, mustahil menempatkan kekuasaan rakyat diatas segalanya 
dilapangan politik, tanpa menghadirkan kekuasaan dibidang ekonomi 
pada saat yang bersamaan. Sebab kontrol rakyat tidak terbatas kepada 
kekuasaan politik semata, tetapi juga termasuk terhadap akses sumber 
daya ekonomi Negara kita. 

 

DEMOKRASI PERWAKILAN DAN REFERENDUM 
DITENGAH MASA JABATAN 

Dalam paham demokrasi, dikenal dua bentuk (role model) 
demokrasi secara garis besar, yakni demokrasi langsung (direct 
democracy) dan demokrasi tak langsung atau yang juga sering 
diistilahkan demokrasi perwakilan (representative democracy). Untuk 
konteks Indonesia, model yang dijalankan adalah demokrasi 
perwakilan, dimana kekuasaan rakyat didelegasikan kepada wakil-
wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum (general election). 
Menurut Jimly Asshiddiqie, Dalam rangka pelaksanaan prinsip 
kedaulatan rakyat itu di lapangan, diperlukan mekanisme yang secara 
substansial menjamin penyaluran aspirasi, pendapat, kehendak rakyat 
yang berdaulat itu. Karena itu, orang menciptakan lembaga perwakilan 
rakyat dan lembaga partai politik sebagai penyalurnya. Bahkan, kepala 
pemerintahan eksekutif juga dipilih langsung ataupun tidak langsung 
oleh rakyat, sehingga – baik pejabat yang menjalankan fungsi legislatif 
maupun eksekutif – merupakan wujud dari rakyat yang berdaulat11. 
Lebih lanjut menurut Jimly, Malah, di negara demokrasi, para hakim 
agung juga dipilih melalui mekanisme di parlemen, sehingga dapat 
dikatakan bahwa para pejabat di lingkungan cabang kekuasaan judikatif 

                                                             
11 Jimly Asshiddiqie , dalam makalah yang berjudul, Gagasan Kedaulatan Lingkungan : 
Demokrasi vs Ekokrasi. Dapat diakses di: 
http://www.jimly.com/makalah/namafile/128/Demokrasi_dan_Ekokrasi.doc. 
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juga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat itu, meskipun hanya 
secara tidak langsung12. 

Perdebatan beirkutnya berada pada pemahaman makna 
“pendelegasian kekuasaan” dalam model demokrasi perwakilan yang 
diterapkan di Indonesia. Faktanya, setelah kekuasaan rakyat itu 
didelegasikan kepada wakil-wakil yang terpilih, terdapat 
kecenderungan “mandat rakyat” itu tidak lagi dijalankan secara 
konsekuen, tetapi berjalan secara elitis dan eksklusif dimana kebijakan-
kebijakan penting Negara dan Pemerintahan berjalan sendiri tanpa 
melibatkan sipemberi mandate. Badan-badan perwakilan, termasuk 
Presiden yang dipilih langsung, terkesan membangun menara gading 
yang terpisah jauh dari rakyat. Ini yang menjadi permasalahan dalam 
sistem demokrasi perwakilan. Untuk itu, dibutuhkan suatu skema 
sistem yang mampu memberikan kontrol kekuasaan tetap ditangan 
rakyat. UUD 1945 dengan naskah asli, secara eksplisit menyerahkan 
kontrol kekuasaan kepada MPR, sebagai pemegang mandat. Maka dari 
itu, MPR juga secara langsung memegang kekuasaan tertinggi diantara 
lembaga-lembaga Negara lainnya. Namun karena dinamika 
ketatanegaraan, meluasnya tuntutan perubahan pada saat reformasi 
tahun 1998, dan ditambah pengalama historis praktek sistem 
ketatanegaraan Indonesia, maka amandemen UUD 1945 “melikuidasi” 
peran MPR sebagai pemegang mandat langsung rakyat dalam 
mengontrol kekuasaan. Dimana sebelumnya kedaulatan dijalankan 
melalui MPR, bergeser menjadi dijalankan berdasarkan Undang-
Undang Dasar. Artinya, role model demokrasi sangat ditentukan norma 
yang diatur dalam konstitusi (constitution norm). sementara dalam 
konstitusi, wujud dari pelaksanaan kekuasaan rakyat, hanya 
tersimbolisasi dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil 
rakyat semata.  

Padahal secara prinsip, karena kedaulatan berada ditangan 
rakyat, maka seharusnya rakyat secara otomatis (ex-oficio) juga punya 
kewenangan penuh dalam mengontrol agar kekuasaan dapat berjalan 
dengan baik pula. Namun pada kenyataannya, rakyat hanya diberi 

                                                             
12 Ibid,-  
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kesempatan sekali dalam lima tahun melalui pemilihan umum tersebut, 
dan itupun hanya diberi waktu selama beberapa menit saja. Selebihnya, 
kita tidak menemukan mekanisme kontrol rakyat terhadap badan-badan 
perwakilan yang telah dipilihnya melalui pemilihan umum, baik dilevel 
kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Artinya, kita tidak 
memiliki sistem yang memungkinkan rakyat untuk melakukan proses 
evaluasi terhadap kinerja wakil-wakil yang telah dipilihnya, khususnya 
ditengah masa jabatan berlangsung.Untuk itu penting untuk 
membangun sistem evaluasi ditengah masa jabatan tersebut, sebagai 
bentuk pelaksanaan kekuasaan rakyat sepenuhnya. Dalam beberapa 
referensi, kita mengenai istilah “jajak pendapat atau referendum”, yakni 
proses pemungutan suara semesta untuk mengambil keputusan13. 
Untuk menjamin agar kekuasaan rakyat tetap memang suara mayoritas, 
referendum ditengah masa jabatan patut dipertimbangkan sebagai 
alternatif. Intinya, referendum ditengah masa jabatan ini adalah upaya 
rakyat untuk melancarkan evaluasi terhadap kinerja wakil-wakil 
terpilih. Jika kinerja wakil-wakil tersebut tidak sejalan dengan aspirasi, 
maka referendum ini dapat dijadikan alat untuk mencabut mandat yg 
telah diberikan.  

Sebagai contoh, di Amerika dikenal istilah pemilu ditengah 
masa jabatan (election in the middle of power), dimana cara tersebut 
digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemilih terhadap 
pemerintahan terpilih. Setidaknya ada 3 (tiga) tujuan referendum 
ditengah masa jabatan ini. Pertama, referendum dapat dijadikan 
sebagai pemicu (trigger) pembangunan kesadaran politik rakyat secara 
luas dan terbuka. Dengan cara inilah partisipasi politik dapat dibangun 
dengan baik, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk terlibat seluas-
luasnya melakukan koreksi terhadap wakil-wakilnya. Kita tidak boleh 
bertumpu hanya kepada mekanisme pemilihan umum regular, yang 
hanya dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Kedua, referendum ini 
dapat digunakan sebagai kesempatan rakyat untuk belajar 
mengorganisir sebuat protes dan tuntutan. Hanya dengan cara seperti 
ini, politik bottom-up dalam dilakukan secara terpimpin. Meminjam 

                                                             
13 Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum.  Diakses tanggal 10 Mei 2014. Pukul 
14.50 Wita. 
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istilah Pramoedya Ananta Toer, “didiklah rakyat dengan organisasi, 
dan didiklah penguasa dengan perlawanan”. Ketiga, referendum ini 
dapat dijadikan sebagai wadah untuk melakukan proses “penghakiman” 
terhadap wakil-wakil rakyat yang terpilih. Artinya, wakil-wakil rakyat 
yang mengkhianati mandat yang telah diberikan, dapat dijatuhkan 
melalui cara ini. 

Di Indonesia sendiri, istilah referendum ini bukanlah hal yang 
asing. Timor-Timur yang dulunya merupakan Provinsi ke-27 di 
Indonesia, pada akhirnya harus melepaskan diri dari Indonesia dengan 
cara referendum. Asal-usul referendum bersamaan dengan permintaan 
yang dibuat oleh Presiden Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris 
Jenderal PBB, Kofi Annan pada 27 Januari 1999, bagi PBB untuk 
mengadakan referendum, di mana provinsi di Indonesia akan diberikan 
pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka14. Memang 
istilah referendum selalu diidentikkan dengan kemerdekaan. Tetapi 
pada prinsipnya mekanisme pengambilan keputusan melalui 
referendum ini, sesungguhnya dapat dilakukan tehadap isu apapun. 
Sedangkan menyangkut prasyarat referendum, dapat ditentukan 
berdasar konvensi ketatanegaraan dengan menggunakan beberapa 
referensi umum. Di Swiss misalnya, referendum dapat diusulkan oleh 
setiap individu yang berhasil mengumpulkan 50.000 tanda tangan 
untuk mendukung atau menantang sebuah hukum yang ada. Swiss juga 
memiliki mekanisme suara populer, yang dapat digerakkan oleh siapa 
saja yang berhasil mengumpulkan 100.000 tanda tangan untuk memulai 
perubahan konstitusi15. 

 

 

 

                                                             
14 Sumber : http://news.merahputih.com/nasional/2015/08/30/mengenang-referendum-timor-
timur-1999/24796/. Diakses pada tanggal 10 Mei 2016. Pukul 15.05 Wita. 
15 Sumber : http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-09-18/6-hal-yang-perlu-diketahui-
mengenai-referendum/1369803.  
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KONSTRUKSI KEDAULATAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG DASAR 1945 
 

Oleh : Jauchar Barlian., S.IP., M.Si 
 
 
A. Pendahuluan 

Perkembangan masyarakat suatu bangsa tidak dapat dipisahkan 
dengan kehidupan lingkungan eksternal dan internalnya. Tuntutan 
lingkungan sekitar akan berdampak secara langsung pada relasi antara 
negara dengan rakyat sebagai bagian satu kesatuan sistem bernegara. 
Upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan 
kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan norma dasar yakni 
Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Konsep kekuasaan 
tertinggi sebagaimana termaktub dalam UUD Tahun 1945 menyatakan 
bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. hal tersebut senada 
dengan pendapat Asshiddiqie (2006) yang menyebutkan bahwa konsep 
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah kedaulatan rakyat. 
Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut 
selanjutnya diatur dalam konstitusi negara. 

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagai perwujudan kedaulatan 
rakyat menjadi perhatian utama dalam sistem ketatanegaraan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terkait dengan mekanisme 
dan makna dari penyelenggaraan kedaulatan oleh negara. Memaknai 
kedaulatan dalam perspektif penyelenggaraan negara berarti melihat 
kekuasaan negara sebagai suatu kesatuan dalam mengelola aktifitas 
kenegaraan. Dalam negara modern, pelaksanaan kekuasaan negara 
sebagai penjabaran kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan 
memperhatikan perkembangan masyarakat. Pertumbuhan jumlah 
penduduk dengan berbagai dinamika kemasyarakatan yang 
berlangsung didalamnya berdampak secara langsung pada makna 
kedaulatan tersebut. Kedaulatan negara sebagai pelaksanaan 
kekauasaan negara akan mencakup berbagai hal seperti; sifat dari 
kedaulatan yang mutlak dan abadi, lingkup pelaksanaan kedaulatan 
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negara dalam hal penyelenggaraan fungsi pembuatan undang-undang, 
serta pemegang kontrol atas kedaulatan negara Begitu luasnya makna 
kedaulatan negara dalam pelaksanaan aktifitas kegiatan kenegaraan, 
Asshiddiqie (2006) menyatakan bahwa konsepsi kedaulatan negara 
sebagai kekuasaan tertinggi dapat saja dibagi dan dibatasi. Pembatasan 
kekuasaan itu biasanya ditentukan pengaturannya di dalam konstitusi 
yang pada sekarang ini dikaitkan dengan ide konstitusional negara 
modern. Artinya, di tangan siapapun kekuasaan tertinggi atau 
kadaulatan itu berada, terhadapnya selalu diadakan pembatasan oleh 
hukum dan konstitusi sebagai produk kesepakatan bersama para 
pemilik kedaulatan yaitu rakyat. Negara melalui organ-organnya aharus 
mampu membaca dan melaksanakan kehendak rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan negara. Implementasi dari penyelenggaraan 
kedaulatan rakyat kemudian menjadi hal penting untuk dikaji dalam 
suatu telaah penyelenggaraan kekuasaan negara di negara demokrasi. 
Bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat 
oleh negara dalam ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia? 
 
B. Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan 

Republik Indonesia 
Menjabarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

negara merupakan tanggung jawab dari negara. Peran penting dari 
negara untuk mampu memahami dan melaksanakan kehendak rakyat 
dalam perwujudan cita-cita negara menjadi elemen utama dari 
pelaksanaan kedaulatan tersebut. Lingkup kedaulatan rakyat sebagai 
komponen penting dari aktifitas penyelenggaraan kekuasaan negara 
menyangkut kegiatan apa saja yang dilakukan dalam lingkup 
kedaulatan tersebut. Sedangkan jangkauan kedaulatan menyangkut 
siapa saja yang menjadi penguasa atau pemegang kekusaan tertinggi itu 
dan siapa subyek yang dapat dijangkau oleh pengaruh kekuasaan 
tersebut. Hal ini berhubungan dengan “subyek” dan “the soverign”, Ide 
kedaulatan rakyat meliputi proses pengambilan keputusan baik 
dilembaga legislatif maupun ekesekutif (Shidarta, 2004). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa dalam aktifitas kenegaraan, rakyat berhak 
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menentukan kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh 
rakyat itu sendiri. 

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan hak rakyat tersebut diatur 
berdasarkan konstitusi negara. Dalam negara demokrasi 
mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kedaulatan rakyat 
dilaksanakan berdasarkan prosedur demokrasi baik yang secara 
langsung maupun melalui sistem demokrasi perwakilan. Hal ini penting 
mengingat perkembangan dan dinamika kenegaraan yang berkembang 
dewasa ini menunjukkan kompleksitas kegiatan ketatanegaraan yang 
harus diatur dan dilaksanakan oleh negara. Penyelenggaraan kedaulatan 
rakyat dalam wujud kekuasaan negara oleh negara pada akhirnya akan 
berhubungan dengan mekanisme dan sistem kebijakan negara yang 
akan dijalankan oleh negara dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang 
mengikat setiap warga negara dalam melaksanakan aktifitasnya di 
dalam negara. 

Pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara dalam tata 
kenegaraan Republik Indonesia secara eksplisit telah diatur dalam 
konstitusi negara yaitu UUD Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat 
(1) yang menyatakan “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksnakan menurut undang-undang”. Pengaturan tentang tata cara dan 
mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat oleh negara jelas harus 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
negara. Peran lembaga-lembaga negara untuk merumuskan sistem 
pelaksanaan kekuasaan negara menjadi penting demi keberlangsungan 
aktifitas bernegara. Legitimasi politik yang diperoleh lembaga-lembaga 
negara melalui proses demokratisasi yang dilaksanakan sebagai jalur 
pelimpahan kedaulatan rakyat merupakan wujud nyata pelaksanaan 
amanat konstitusi tersebut. 

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan 
kedaulatan rakyat perlu memperhatikan elemen-elemen demokrasi 
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatanegaraan. Hal tersebut 
terkait dengan posisi rakyat dalam aktifitas ketetanegaraan. Negara 
harus mampu memberikan jaminan tehadap berbagai kepentingan dan 
hak-hak rakyat dalam kegiataan ketatanegaraan. Prinsip-prinsip 
demokrasi, khususnya pada unsur persamaan, kesetaraan dan 
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kebebasan perlu diperhatikan oleh negara. Negara harus memberikan 
jaminan bagi terlaksananya elemen-elemen tersebut oleh rakyat dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat benturan 
antara rakyat dalam upaya pencapaian tujuannya. 

Peran negara dalam memberikan jaminan menjadi sangat sentral, 
khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan umum. 
Negara melalui lembaga-lembaga negara perlu untuk memberikan 
ruang bagi keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan 
publik. Meskipun juga harus diakui bahwa pelimpahan kedaulatan 
rakyat melaui mekanisme demokrasi kepada negara sebenarnya telah 
memberikan mandat kepada negara untuk melaksanakan kekuasaan 
negara secara penuh, namun guna menjamin pencapaian tujuan-tujuan 
rakyat, maka pelibatannya menjadi penting. 

Partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan 
negara/kebijakan publik arahnya jelas untuk kepentingan negara dan 
rakyat. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya perwujudan 
pelaksanakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Ruang 
partisipasi rakyat yang diberikan oleh negara dalam pengambilan 
kebijakan publik setidaknya menunjukkan mekanisme dan tata cara 
manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel 
sebagaimana harapan rakyat. Pelaksanaan manajemen pemerintahan 
yang transparan dan akuntabel menjadi harapan bagi terwujudnya 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan cita-cita kehidupan 
bernegara. Negara akan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kekuasaannya 
dan yang terpenting bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut, 
kekuasaan negara tidak absolut dan mampu memberikan ruang 
partisipasi bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan 
negara. 

Implementasi kedaulatan rakyat melalui pelibatan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan negara dapat dilihat dari semakin terbukanya 
kesempatan kepada warga negara dalam kegiatan negara. Posisi negara 
tidak lagi pada bagian monopoli kegiatan, meskipun arah kebijakan dari 
penyelenggaraan kekuasaan tersebut tetap pada upaya pencapaian cita-
cita negara. Perbaikan berbagai sistem ketatanegaraan oleh kekuasaan 
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tujuan akhirnya adalah untuk memberikan jaminan hukum bagi warga 
negara dalam melaksanakan aktifitasnya. Hal termasuk pada upaya 
pendelegasian sebagian keewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan 
otonomi daerah. 

Perkembangan lingkungan warga negara menuntut adanya inovasi 
dan kreatifitas dari seluruh stakeholders yang ada untuk dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan bersama. 
Negara melalui kekuasaan yang dimiliki memberikan jaminan terhadap 
terselanggaranya aktifitas warga negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan yang dimiliki oleh 
warga negara harus berjalan seiring dengan konstitusi negara. Hal ini 
penting untuk tetap mempertahankan posisi dan peran negara sebagai 
pelaksana kedaulatan tersebut. 
 
C. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang makna 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam tulisan 
ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kedaulatan dalam Negara Kesatuan Kesatuan Republik 
Indonesia berada ditangan rakyat. Kedaulatan tersebut 
selanjutnya dilaksanakan oleh negara berdasarkan konstitusi 
dimana pengaturannya disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan negara. 

2. Implementasi kedaulatan negara diselenggarakan melalui 
kekuasaan negara dengan mengoptimalkan seluruh organ-
organ negara guna mewujudkan cita-cita negara. Optimalisasi 
peran dan fungsi lembaga-lembaga negara diwujudkan dengan 
pembagian urusan pemerintahan secara jelas dalam bentuk 
kewenangan. 

3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kedaulatan negara 
menjadi salah satu perhatian pokok guna mewujudkan prinsip 
tata pemerintahan yang baik (good governance). Sinergi antara 
pemerintah, swasta dan civil society merupakan bentuk nyata 
dari perwujudan good governance tersebut. Peran negara 
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selanjutnya dilaksanakan melalui penyiapan perangkat hukum 
sebagai acuan kerjanya.  
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KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN    
DI INDONESIA 

Oleh : Kiki Angreani S.,SE.,M.Si 

 

A. Makna Kedaulatan Rakyat 

Kehidupan negara pada prinsipnya sama dengan kehidupan 
keluarga. Kedaulatan rakyat memberi gambaran, bahwa rakyatlah 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam 
bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan negara 
berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut akan terlihat dalam sistem 
pemerintahan Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia akan 
tergambarkan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat. 

Rakyat adalah orang yang tunduk pada suatu pemerintah negara. 
Dalam negara ada yang memerintah dan ada juga yang diperintah, yang 
memerintah negara disebut pemerintah dan yang diperintah oleh negara 
disebut rakyat. Oleh karena itu, keberadaan suatu negara sangat 
ditentukan oleh dukungan rakyat. Istilah rakyat berbeda dengan istilah 
warga negara, penduduk, bangsa dan masyarakat. Warga negara adalah 
orang yang memiliki hak dan kewajiban pada suatu negara. Penduduk 
adalah orang yang bertempat tinggal pada wilayah suatu negara. 
Penduduk dibedakan antara warga negara dan warga negara asing. 
Pengertian bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan 
senasib akan keberadaan suatu negara. Sedangkan pengertian 
masayarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu 
daerah tertentu dan terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara 
bersama. 

Paham yang menekankan tentang kedaulatan rakyat berkembang 
mulai abad XVII hingga sekarang. Paham ini dipengaruhi oleh teori 
kedaulatan hukum yang menempatkan rakyat sebagai objek sekaligus 
subjek dalam negara(demokrasi). Pengertian kedaulatan rakyat 
berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam 
pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya 
perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan 
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istilah kontrak sosial. Tokoh penganut paham teori kedaulatan rakyat 
adalah John Locke, Montesquieu, dan JJ Rousseau . 

1. John Locke 

Dia berpendapat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian 
masyarakat. Sebelum terbentuknya negara, manusia hidup 
sendiri-sendiri dan belum ada peraturan. Untuk memenuhi 
kebutuhannya manusia mengadakan perjanjian membentuk 
sebuah negara. Jadi, ada dua perjanjian masyarakat yaitu 
perjanjian antar individu dengan penguasa. Menurut John 
Locke, hanya ada pemisahan kekuasaan dalam negara ke dalam 
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

2. Montesquie 

Menurutnya kekuasaan harus dipisahkan menjadi kekuasaan 
eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. 

Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan 
undang-undang termasuk mengadakan perjanjian dengan 
negara lain. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk 
membuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu 
kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggar undang-
undang. Menurut Montesquieu ketiga jenis kekuasaan itu harus 
dipisah satu sama lain. Berarti lembaga negara yang lain tidak 
boleh ikut campur dalam urusan lembaga negara lain. 

3. JJ Rousseau 

Beliau menganut teori perjanjian masyarakat dan dianggap 
sebagai Bapak Teori Kedaulatan Rakyat. Menurutnya negara 
dibentuk oleh kemauan rakyat. Kemauan rakyat untuk 
membentuk sebuah negara ini disebut kontrak sosial. Individu 
secara suka rela dan bebas membuat perjanjian untuk 
membentuk sebuah negara berdasarkan kepentingan mereka. 
Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita 
atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk 
kontrak sosial yang berwujud konstitusi negara. Rosseau juga 
menekankan adanya kebebasan dan persamaan. 
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Negara atau badan kooperatif kolektif yang dibentuk menyatakan 
kemauan umumnya (general will) yang tidak dapat khilaf, keliru atau 
salah, tetapi tidak senantiasa progresif. Kemauan umum inilah yang 
mutlak berdaulat. Kemauan umum tidak berarti kemauan seluruh rakyat 
(will of all), kemauan umum selalu benar dan ditunjukkan kepada 
kebahagiaan bersama, sedangkan kemauan seluruh rakyat juga 
memperhatikan kepentingan individual dan karena itu merupakan 
keseluruhan kemauan-kemauan tersebut. 

Dengan konstruksi perjanjian masyarakat tersebut, Jean Jaqques 
Rousseau menghasilkan bentuk yang kedaulatannya berada ditangan 
rakyat. Melalui kemauan umumnya, ia adalah peletak dasar kedaulatan 
rakyat atau jenis negara yang demokratis. Rakyat berdaulat dan 
penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat. 

Kedaulatan menunjuk pada gagasan bahwa yang terbaik dalam 
masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang 
merupakan rakyat (Wiryono Prodjodikoro, 1981:16). Pengertian 
kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat 
undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia 
(Miriam Budiardjo, 1980:44). Dengan demikian kedaulatan rakyat 
membawa konsekuensi, rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat 
berarti juga, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat 
(Moh.Koesnardi dan Bintar R Saragih, 1988:119). Pemerintahan dari 
rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan 
terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. 
Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa 
pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat 
sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi 
perwakilan. 

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui 
demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan (Lynan Towes 
Sargent, 1873:30). Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil 
bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara 
untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan 
demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil 
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yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan 
mengesahkan undang-undang. 

Kedaulatan berasal dari kata “daulat” dalam bahasa Arab berarti 
kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan berarti kekuasaan 
tertinggi dalam suatu negara. Ada dua macam pengertian kedaulatan 
rayat : 

1. Kedaulatan ke dalam, artinya kekuasaan tertinggi suatu negara 
untuk mengatur fungsinya 

2. Kedaulatan ke luar, artinya kekuasaan tertinggi suatu negara 
untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta 
mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. 

Jenis-jenis kedaulatan rakyat negara dapat dibedakan berdasarkan 
beberapa teori yakni sebagai berikut : 

1. Kedaulatan Rakyat, teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan 
tertinggi suatu negara di tangan rakyat. 

2. Kedaulatan Tuhan, teori ini mengajarkan bahwa penguasa 
mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. 

3. Kedaulatan Negara, teori ini mengajarkan kekuasaan tertinggi 
terletak pada negara. 

4. Kedaulatan Raja, teori ini mengajarkan kekuasaan tertinggi di 
tangan raja dan keturunannya. 

5. Kedaulatan Hukum, teori ini mengajarkan kekuasaan tertinggi 
terdapat pada hukum. 

Sumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya ialah ajaran 
demokrasi yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat.Masalah demokrasi itu bagi rakyat Indonesia 
pelaksanaannya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Hal ini 
terlihat dari adanya rapat desa. Pemilihan Kepala Desa, kegiatan gotong 
royong dan kegiatan lain yang melibatkan partisipasi rakyat secara 
aktif. 
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Ciri-ciri negara yang menganut asas kedaulatan rakyat adalah sebagai 
berikut : 

1. Adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

2. Adanya pemilu. 

3. Kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan 
atau majelis yang menangani mengawasi pemerintah. 

4. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan pada 
Undang-Undang Dasar. 

Sifat-sifat kedaulatan adalah : 

1. Bulat, artinya tidak dapat dibagi-bagi. 

2. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kedaulatan lain 
yang lebih tinggi. 

3. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak batasi oleh siapapun 

4. Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara 
berdiri. 

Berikut ini beberapa kemungkinan penyebab hilangnya kedaulatan 
suatu negara : 

1. Kalah perang dengan negara lain sehingga kekuasaan 
pemerintahan negaranya dipegang oleh negara yang mengalahkannya 

2. Bergabung dengan negara lain untuk membentuk suatu negara 
baru dalam suatu federasi sehingga negara tersebut menjadi 
negara bagian. Contohnya negara-negara bagian Amerika 
Serikat 

Suatu wilayah memisahkan diri dari kesatuan suatu negara dan 
menyatakan kemerdekaannya. Contohnya Rusia, Ukraina, dan 
Georgia. 
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B. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan 
Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia 

Sebelum menjelaskan pemegang kedaulatan dalam sistem 
pemerintahan Indonesia, akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu sistem 
pemerintahan dan apa itu sistem pemerintahan Indonesia. Sistem berarti 
suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi 
untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pemerintahan adalah mereka 
yang memerintah dalam suatu negara. Jadi sistem pemerintahan adalah 
suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam 
suatu negara yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara 
bersangkutan. Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia adalah 
suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam 
negara Indonesia yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara 
Indonesia. 

UUD 1945 Bab I Bentukdan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan, 
bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
UUD. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan 
dalam negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaan kedaulatan 
ditentukan menurut Undang – Undang Dasar. 

Pelaksana Kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 
adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi 
menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan 
rakyat. Lembaga-lembaga negara menurut UUD1945 adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY). Pelaksana 
kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 inilah sebagai sistem 
pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan 
Indonesia adalah adalah pemerintahan yang didasarkan pada 
kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. 

UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara langsung dapat 
melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat 
sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal : 
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1. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri 
atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui 
pemilihan umum (Pasal 2 (1)). 

2. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 
(1)). 

3. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22C (1)) 

4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan 
secara langsung (Pasal 6 A (1)). 

 

C. Sikap Positif Terhadap Kedaulatan Rakyat dalam Sistem 
Pemerintahan Indonesia 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 
kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki 
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini 
adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 
politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan 
kebijakan mereka. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 2008 
tentang partai politik, bahwa yang disebut partai politik adalah 
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 
negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 

Memperkenalkan lambang-lambang partai politik menjelang 
pemilihan umum merupakan salah satu cara agar masyarakat mengenal 
partai politik. Sebab apabila masyarakat mengenal partai politik berarti 
akan semakin memahami, bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan 
rakyat. Kenyataan tersebut dibuktikan lebih lanjut, bahwa dalam negara 
demokratis partai politik menyelenggarakan berbagai fungsi 
diantaranya : 

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. 

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. 
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3. Partai politik sebagai sarana perekrutan politik. 

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict 
management) 

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka 
ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian 
rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. 
Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi 
seseorang atau kelompok akan hilang tak terbatas seperti suara di 
padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat 
dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan 
“penggabungan kepentingan” (interest aggregation). Sesudah 
digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam 
bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” 
(interest articulation). 

Semua kegiatan diatas dilakukan oleh partai politik. Partai politik 
selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksaan. Usul 
kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai politik untuk 
diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan 
kebijaksanaan umum (public policy). Tuntutan dan kepentingan 
masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. 
Pemerintah juga dapat menggunakan partai politik untuk 
menyampaikan informasinya kepada masyarakat. 

Partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi 
politik (instrument of political socialization). Di dalam ilmu politik, 
sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang 
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang 
umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses 
sosialisasi berjalan secara berangsur angsur dari masa kanak-kanak 
hingga dewasa. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik 
dapat berupa pengenalan program-program partai politiknya kepada 
masyarakat dengan harapan dalam pemilihan umum anggota 
masyarakat telah memiliki hak pilih akan memilih partai politiknya. 

Partai politik juga berfungsi sebagai mencari dan mengajak orang 
yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota 
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partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut 
memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, 
persuasi dan lain-lain. Dalam perekrutan anggota, juga diusahakan 
menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader di masa 
mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership). 

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat 
dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi 
konflik, partai politik berusaha untuk mengawasinya. 

Adapun Pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik 
menggariskan fungsi partai politik sebagai sarana : 

1. Pendidikan politik bagi para anggota dan masyarakat luas agar 
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan 
bernegara 

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat 

3. Penyerap,penghimpun, dan penyalur aspiras politik masyarakat 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia 

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 
melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 
kesetaaan dan keadilan gender 

Partai-partai politik dlaam memperjuangkan kepentingannya 
dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada umumnya dalam praktik 
pemilihan umum dikenal dua sistem pemilihan umum,yaitu sistem 
distrik dan sistem perwakilan berimbang (sistem proporsional) sistem 
distrik disebut juga dengan single member constituency, satu daerah 
pemilihan memilih satu wakil, dimana negara dibagi dalam sejumlah 
distrik dan anggota lembaga legislatif ditentukan oleh jumlah distrik 
tersebut. Sedangkan sistem perwakilan berimbang disebut juga 
Proportional Representation bersifat multi member constituency, satu 
daerah pemilihan memilih beberapa wakil dengan gagasan pokok 
jumlah kursi di lembaga legislatif yang diperoleh oleh partai politik 
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adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Apabila dilihat 
dari kedua sistem pemilihan umum tersebut, pelaksanaan pemiliha 
umum di Indonesia yang mendasarkan pada UU No.10 Tahun 2008 
merupakan sistem campuran antara keduanya. Sebab Pasal 52 UU 
No.10 Tahun 2008 menyatakan, bahwa pemilu untuk memilih anggota 
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 
dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang diusulkan 
oleh partai politik. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD 
dilaksanakan dengan sistem distrik yang didasarkan pada nama calon 
yang memperoleh suara terbanyak. 
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Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Desain Institusi Indonesia: 
Mencari Bentuk Terbaik Dibalik Ancaman Global Kontemporer 

Oleh : Muhammad Nizar Hidayat1 

 

Desain institusi ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan 
seiring dengan amandemen konstitusi Negara yang dilakukan pasca 
runtuhnya rezim Soeharto di tahun 1998. Semangat reformasi yang 
menjadi narasi besar bagi setiap aktivis yang merasa rezim otoritarian 
Orde Baru sudah selayaknya dirubah dengan rezim pemerintahan yang 
lebih demokratis, menghargai HAM dan mencerminkan kedaulatan 
rakyat melalui intitusi/lembaga pelaksana kekuasaan Negara pasca 
Soeharto. Mungkin saja hal ini yang menyebabkan para penentu 
kebijakan (stakeholders) yang naik ke puncak kekuasaan di era 
reformasi cenderung untuk menanggalkan semua simbol yang 
dianggap menjadi lambang bagi kediktatoran Orde Baru atau paling 
tidak sebagai institusi yang melanggengkan dan membuat mungkin 
kediktatoran itu terjadi. Salah satunya adalah Majelis 
Permusyawarayan Rakyat (MPR). Yang menjadi titik pusat perhatian 
tentu saja produk utama lembaga tertinggi Negara pra-reformasi itu: 
Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Perdebatan mengenai posisi MPR dalam ketatanegaraan 
Indonesia terbagi menjadi kelompok pro dan kontra. Tulisan ini 
mengambil pendapat dari Yudi Latif dan Muchamat Ali Safa’at yang 
dianggap mewakili kedua kelompok tersebut. Namun dibalik 
perbedaan tafsiran atas MPR dan GBHN, mereka sama-sama 
mendasarkan argumen pada kerangka konseptual demokrasi yang 
dikembangkan oleh Arend Lijphart dalam Patterns of Democracy yang 
membagi model demokrasi yang diterapkan di Negara-negara di dunia 
menjadi model Westminster (Majoritarian/Demokrasi Mayoritas) dan 
Concensus (Demokrasi Konsensus).2 Keduanya juga sepakat bahwa 

                                                             
1 Tenaga Pengajar di Prodi Hubungan Internasional Fisipol Universitas Mulawarman 
Samarinda, bisa dihubungi melalui m.nizar.hidayat@gmail.com 
2 Arend Lijphart, Patterns of Democracy Government Forms and Performance in 
Thirty-Six Countries, Michigan:Yale University Press, 2012 
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model Demokrasi Konsensus lebih baik dan patut untuk diterapka di 
Indonesia dibanding Demokrasi Mayoritas. 

Dari kelompok yang pro, Yudi Latif dalam tulisannya di Harian 
Kompas pada tanggal 12 Februari 2016 yang berjudul “Basis Sosial 
GBHN” secara eksplisit menyatakan perlunya GBHN dihidupkan 
kembali- yang dengan demikian secara implisit merestorasi kekuasaan 
MPR- sebagai fungsi direktif dan alokatif yang mencerminkan Negara 
kekeluargaan dan kesejahteraan dengan tidak tunduk pada kepentingan 
kapitalistik-individualistik yang berdasarkan mekanisme pasar maupun 
sistem etatisme yang menekankan pada komando diktatorial.3 GBHN 
dianggap hasil dari politik Konsensus yang mengakomodir semua 
kepentingan tanpa ada unsur pengecualian (exclusion) khas model 
Demokrasi Mayoritas dikarenakan bentuk MPR yang merupakan 
perwujudan kedaulatan rakyat. 

Sedangkan dari kubu kontra Ali Safa’at berpendapat bahwa 
justru ketika MPR direstorasi dan kembali mengeluarkan GBHN, hal 
ini akan membuat Indonesia terjerumus dalam model Demokrasi 
Mayoritas. Dengan meminjam tipologi Lijphart secara tertib, Ali 
Safa’at menilai bahwa keberadaan MPR mendistorsi sistem 
presidensial Indonesia karena MPR sejatinya merupakan suatu 
parlemen. Dan ketika sistem ketatanegaraan Indonesia pra-reformasi 
mewajibkan presiden bertanggung jawab kepada MPR hal ini 
merupakan suatu bentuk supremasi parlemen dan kekuasaan legislatif 
akan terkonsentrasi pada MPR. Konsekuensinya adalah produk MPR 
dimaknai sebagai hasil dari kekuasaan mayoritas dan sedikit sekali 
memuat konsensus bersama.4 Dengan demikian legitimasi MPR 
sebagai wujud kedaulatan rakyat sangat dipertanyakan. 

Meski demikian, dibalik perbedaan kedua ahli tersebut, 
keduanya memiliki motif normatif yang sama, yakni keinginan untuk 
melihat kedaulatan rakyat dijunjung setingi-tingginya agar bisa 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. 
                                                             
3 Yudi Latif, Basis Sosial GBHN, Harian Kompas, 12 Februari 2016. 
4 Muchamad Ali Safa’at, GBHN = Demokrasi Mayoritas, dalam 
http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/02/GBHN-Demokrasi-Mayoritas.pdf, diakses 
pada 8 Mei 2016 
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Perbedaannya terletak pada sistem ketatanegaraan mana yang dianggap 
lebih mampu atau bahkan hanya model itu saja yang bisa mengantarkan 
Indonesia pada kehidupan politik yang lebih baik. 

 

Kedaulatan, Legitimasi dan Ancaman Sosial Politik Kontemporer 

Kedaulatan rakyat dipertaruhkan dalam desain institusi yang 
tepat. Namun sebelum menyentuh pembahasan mengenai hal itu 
penulis ingin mendekati permasalahan ini dengan terlebih dahulu 
melihat pengertian dari kedaulatan dan apa saja ancaman-ancaman bagi 
kedaulatan rakyat di masa ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial 
politik global dan juga nasional. 

Kedaulatan rakyat memiliki posisi penting dalam demokrasi. 
Demokrasi dianggap sebagai moda politik yang paling bisa menjamin 
kedaulatan rakyat dipenuhi dalam kehidupan bernegara. Berangkat dari 
tradisi pemikiran di era Pencerahan Eropa, kedaulatan rakyat sangat 
menitikberatkan pada hak-hak individu dalam menentukan arah 
kehidupannya termasuk dalam urusan politik dimana hal ini dikaitkan 
dengan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik yang 
akan mengikat masyrakat secara luas. Demokrasi menawarkan pola 
relasi politik representatif yang dituangkan dalam intitusi-institusinya. 
Dengan demikian kedaulatan rakyat dianggap terwakili oleh institusi 
politik demokratis. Hal ini juga menyangkut tentang kewenangan 
(authority) institusi dan kedaulatannya (sovereignty) sebagai suatu 
institusi yang memiliki basis legitimasi yang berakar dari konsesus 
rakyat dalam kehidupan demokrasi. 

Kedaulatan merupakan konsep yang sarat akan perdebatan dan 
terus mengalami perkembangan dalam ilmu politik. Namun secara 
umum kedaulatan merujuk pada suatu supremasi tertinggi yang bisa 
digunakan untuk menjelaskan posisinya pada suatu institusi (bisasanya 
Negara) dan pengimplementasiannya dalam masyarakat. Maka dari itu 
konsepsi kedaulatan bisa berbeda jika konteks penyematannya berbeda. 
Jika merujuk pada kedaulatan Negara (national sovereignty) 
definisinya menjadi “supreme public power, which has the right and, 
in theory, the capacity to impose its authority in the last instance” 
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(kekuasaan publik tertinggi yang memiliki hak dan dalam teorinya 
memiliki kapasitas untuk memaksakan otoritasnya jika diperlukan).5 
Sedangkan jika dialamatkan pada rakyat (individu) maka definisinya 
menjadi “..holder of legitimate power, who is recognized to have 
authority” (..pemegang kekuasaan sah yang mana dianggap sebagai 
pemilik kewenangan).6 

Sedangkan legitimasi merujuk pada keabsahan sesuatu. Dalam 
kaitannya dengan institusi Negara maka suatu institusi Negara dianggap 
memiliki legitimasi apabila rakyat menyetujui bahwa kewenangnnya 
adalah sah.7 Dengan demikian konsep kedaulatan dan legitimasi sangat 
erat hubungannya dalam kehidupan politik. 

Perbedaan cara pandang terkait dengan sistem ketatanegaraan 
sudah pasti menyangkut pembahasan tentang institusi. Perdebatan 
mengerucut pada desain intitusional seperti apa yang bisa menampung 
dan mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Selain itu perdebatan 
juga memuat tentang keabsahan (legitimasi) institusi tersebut. 
Kelompok yang tidak setuju mengenai restorasi MPR dan GBHN 
melihat kepada sejarah MPR yang dinilai sangat bertolak belakang. Di 
masa Orde Baru dengan kekuasaan yang sangat besar, eksekutif mampu 
mengontrol MPR sedemikian rupa sehingga institusi itu hanya menjadi 
semacam lembaga stempel yang melanggengkan kekuasaan Soeharto. 
Sedangkan di era Presiden Abdurrahman Wahid, MPR menjelma 
menjadi parlemen super yang memakzulkan presiden dan membuat 
situasi politik menjadi tidak stabil. Bagi pendukung restorasi MPR, 
justru keberadaan institusi itu dan GBHN akan menjadi tameng 
pelindung rakyat dari praktek politik neo-liberal yang merajalela di 
dunia kontemporer termasuk praktek politik di Indonesia. 

Menyadur kekhawatiran kedua kelompok diatas, penulis melihat 
tantangan terbesar dari upaya mendesain struktur ketatanegaraan 
Indonesia harus memperhatikan ancaman terhadap kedaulatan rakyat 

                                                             
5 Alain de Benoist, “Qu’est-ce que la souverainete?”, Elements, No.96 (November 1999), pp. 24-
35, 
6 ibid 
7B uce Gilley, “The Meaning and Measure of State Legitimacy: Result for 72 Countries”, 
European Journal of Political Research, No.45, 2006, pp.499-525 
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yang bersifat global dan merasuk dalam kehidupan politik Indonesia 
yakni neo-liberalisme dan korupsi. 

Neo-liberalisme yang membawa serta pola relasi kapitalisme 
dalam kehidupan sosial politik merupakan ancaman bagi kedaulatan 
rakyat. Pendapat ini berangkat dari asumsi- bahkan beberapa penulis 
kiri menyebutnya fakta- bahwa kapitalisme global bebas untuk pergi 
kemanapun ia merasa keuantungannya lebih banyak. Dengan lanskap 
dunia yang hampir seluruh wilayahnya terbagi-bagi kedalam Negara-
negara berdaulat, maka hal ini bisa diartikan sebagai kebebasan 
kapitalis untuk keluar masuk ke Negara manapun yang ia tuju.8 
Kedaulatan rakyat suatu Negara untuk mengontrol kehidupannya akan 
tergerus oleh kapitalisme global yang mendikte Negara untuk tunduk 
dalam mekanisme yang ia tentukan. Akibatnya rakyat kehilangan akses 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun 
politik secara penuh dan berdaulat. 

Sedangkan korupsi jika dikaitkan dengan kehidupan sosial 
politik didefiniskan sebagai “..the abuse of public position of trust for 
private gain.”( ..penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan 
pribadi).9 Korupsi menghianati tujuan-tujuan sosial yang secara 
normatif merupakan sarana untuk memenuhi kepentingan publik.10 
Korupsi bukan hanya berbentuk penggelembungan anggaran, 
penyelewengan dana, dan sebagainya melainkan merujuk pada semua 
sifat menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan (dalam konteks 
bernegara adalah melayani kepentingan publik). Untuk itu korupsi tentu 
saja melanggar kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi 
dikarenakan wewenang dan legitimasi yang diwakilkan kepadanya 
(baik agen/oknum maupun institusi) diselewengkan. 

Yang lebih menghawatirkan adalah kenyataan bahwa keduanya; 
neo-liberalisme dan korupsi kerap kali berkaitan dan saling menguatkan 
(reinforcing). Sebagai contoh, sumber daya alam vital bagi Indonesia 
secara konstitusional hanya boleh dikuasai oleh Negara dengan bunyi 
                                                             
8Lihat Eric Hiariej, Globalisasi, Kapitalisme, dan Perlawanan, Yogyakarta:Institute of 
International Studies Jurusan Hubungan Internasional Fisip UGM, 2012 
9 John Girling, Corruption, Capitalism, and Democracy, London:Routledge, 1997, p.xii 

10 ibid 
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Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”, namun praktek yang terjadi di 
Indonesia tidaklah demikian. Kapitalisme global masuk dan mengambil 
alih properti Negara (rakyat Indonesia secara keseluruhan) untuk 
kepentingan swasta, dan hal ini hanya dimungkinkan apabila 
penyelengara Negara menyimpang dari apa yang seharusnya ia lakukan 
atau dengan kata lain korupsi lah yang mempersilahkan kapitalisme 
global untuk masuk dan mengambil alih kekayaan Negara tersebut. 

Kedua ancaman tersebut mereduksi demokrasi menjadi semacam 
nama tanpa makna, atau dengan bahasa yang lebih familiar mereduksi 
substansi demokrasi menjadi demokrasi yang menekankan pada proses 
prosedural belaka. Keadaulatan institusi Negara (yang merupakan 
representasi kedaulatan rakyat) dan legitimasinya dipertanyakan karena 
pada kenyataannya institusi Negara gagal dalam menjalankan amanat 
rakyat yang dibebankan kepadanya. Dalam keadaaan seperti ini penulis 
berpendapat bahwa model demokrasi apapun yang diterapkan baik itu 
Westminster maupun Consensus tetap tidak akan mampu untuk 
merepresentasikan kedaulatan rakyat secara utuh karena distorsi masif 
dalam hal substansi dan hanya menekankan pada ketatanegaraan 
prosedural. Dengan kata lain, perdebatan mengenai desain 
ketetanegaraan mana yang dianggap tepat tidak akan berguna apabila 
ancaman-ancaman laten yang mematikan kedaulatan rakyat dalam 
mengendalikan kehidupannya tidak terlebih dahulu dibenahi. 

Situasi inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Institusi-institusi 
Negara yang dibentuk sesuai dengan resep yang ditawarkan oleh tradisi 
demokrasi kehilangan atau tergerus legitimasi dan wewenangnya. Polri 
dan Kejaksaan yang ditugasi untuk memberantas korupsi harus 
membagi kewenangannya dengan KPK sebagai lembaga ad hoc akibat 
dari lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi 
tersebut. DPR dan parpol (sebagai pengisi kursi DPR) juga tidak luput 
dari ketidakpercayaan publik.11 

                                                             
11 “Survei: Tingkat Kepercayaan pada TNI Paling Tinggi, Parpol Terendah”, dalam 
http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/22100771/Survei.Tingkat.Kepercayaan.Pada.TNI.P
aling.Tinggi.P arpol.Terendah, diakses pada 7 Mei 2016 
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Tujuan utama penulis dalam makalah ini adalah jangan sampai 
perdebatan mengenai restorasi MPR mengabaikan kondisi sosial politik 
global yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia. Karena apabila 
hal itu terjadi- katakanlah dikemudian hari MPR kembali menjadi 
lembaga tertinggi Negara dan GBHN kembali menjadi acuan 
kehidupan Negara, namun dalam prakteknya tidak imun terhadap neo-
liberalisme dan korupsi-maka kualitas demokrasi Indonesia akan 
berjalan ditempat prosedural belaka. 
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KEDAULATAN RAKYAT DIDALAM UUD  NRI TAHUN 1945 

Oleh: Ryan Gamas, S.E., M.Si 

 

1. Latar belakang. 

Pasal 1 ayat (2) UUD menegaskan bahwa kedaulatan ada 
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 : Indonesia adalah Negara hukum pasal 27 ayat (1) UUD 
1945: segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam 
hukum dan pemerintah dan wajiAb menjunjung hukum 
pemerintahan, Kehidupan negara pada prinsipnya sama dengan 
kehidupan keluarga. Kedaulatan rakyat memberi gambaran, bahwa 
rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya 
dalam bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan 
negara berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut akan terlihat dalam 
sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sistem pemerintahan 
Indonesia akan tergambarkan peran lembaga negara sebagai 
pelaksana kedaulatan rakyat. 

Perkembangan kedaulatan rakyat semenjak kemerdekaan 
bergulir dengan sistem yang bisa dikatakan sedang dalam kondisi 
berdaulat namun realitanya masih terdapat hal – hal yang merusak 
kedaulatan itu sendiri, pada awal reformasi, terjadi amandemen/ 
perubahan terhadap UUD NRI Tahun 19945, dimana dipelopori oleh 
berbagai elemen masyarakat dan kekuatan sosial politik itu 
didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI Tahun 1945 belum 
cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, 
pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. 

 

2. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga 
Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat. 

Negara Indonesia adalah penganut teori kedaulatan rakyat 
dan kedaulatan hukum sehingga jelas bahwa Indonesia menganut 
paham demokrasi. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat 
menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling 
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sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan 
sebagai tujuan kekuasaan negara. 

Indonesia memiliki prinsip sebagai negara yang menganut 
kedaulatan rakyat, yaitu: Negara Indonesia ialah negara kesatuan 
yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945). Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Indonesia adalah negara hukum 
(Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945). Presiden tidak dapat membekukan 
dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 
1945). Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden 
(Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). Majelis Permusyawaratan Rakyat 
hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden 
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 
ayat (3) UUD 1945). 

Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah 
demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, ada dua asas, 
yaitu asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. 

a) Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta 
kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita – cita 
rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati 
kesadaran senasib dan secita – cita dengan rakyat 

b) Asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang 
memerhatikan aspirasi atau kehendak atau kehendak 
seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui 
forum permusyawaratan. 

Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia, diperlukan tertib hukum. Tertib hukum 
akan dapat terlaksana jika negara Indonesia menganut teori 
kedaulatan hukum. Oleh karena itu, Indonesia mendasarkan sistem 
pemerintahannya pada hukum dan tidak bersifat absolut. Artinya, 
kekuasaan yang ada di negara kita, dibatasi dengan undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang menganut 
kedaulatan hukum, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai 
berikut : Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang 
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menyangkut persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, 
ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. 

Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak 
terpengaruh oleh kekuasaan lain. Jaminan kepastian hukum dalam 
semua persoalan  

Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa negara kesatuan republik 
Indonesia menganut kedaulatan hukum adalah : Adanya pembagian 
kekuasaan dalam negara. Diakuinya hak asasi manusia dan 
dicantumkan dalam konstitusi dan perundang-undangan. Adanya 
dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan. Adanya peradilan yang 
bebas dan tidak memihak.Adanya kesamaan kedudukan didalam 
hukum dan pemerintahan. Adanya kewajiban pemerintah untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Jadi, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
hukum, sedangkan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional. 

 

3. Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana 
Kedaulatan Rakyat 

Lembaga pemegang kedaulatan rakyat di Indonesia 
terdiri atas lembaga kedaulatan rakyat dipusat dan di daerah. 

a) Lembaga pemegang kekuasaan rakyat dipusat salah satunya 
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Majelis 
permusyawaratan rakyat sebagai lembaga kedaulatan rakyat 
memiliki susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang 
sebagai berikut : 

i. Susunan dan keanggotaan MPR Menurut Pasal 2 ayat 
(1) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih 
melalui pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang. 

ii. Kedudukan MPR merupakan lembaga 
permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai 
lembaga negara. 
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iii. Tugas dan Wewenang MPR Berdasarkan UU No. 22 
Tahun 2003 Pasal 8, MPR memiliki tugas dan 
wewenang antara lain : 

(1) Mengubah dan menetapkan UUD. 

(2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan 
hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR. 

(3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan 
Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
setelah Presiden atau Wakil Presiden diberi 
kesempatan untuk menyampaikan penjelasan 
didalam sidang paripurna MPR. 

(4) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila 
presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa 
jabatannya. 

(5) Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan 
presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil 
presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya 
dalam waktu 60 hari. 

(6) Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. 

 

4. Hak dan kewajiban MPR 

(1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD. 

(2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan 
putusan. 

(3) Memilih dan dipilih. 

(4) Membela diri. 

(5) Imunitas. 

(6) Protokoler. 
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(7) Keuangan dan administrasi. 

Kewajiban anggota MPR, yaitu : 

(1) Mengamalkan Pancasila 

(2) Melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 
1945 dan peraturan perundang-undangan. 

(3) Menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional. 

(4) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan golongan. 

(5) Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil 
daerah.  

 

Penutup 

Berdasarkan uraian pada penjelasan mengenai kedaulatan 
Rakyat didalam UUD NRI Tahun 1994, peran pemerintah melalui 
MPR RI jelas sangat diperlukan pada masa sekarang ini. Perlunya 
lembaga ini mengkaji lebih dalam lagi makna dari kedaulatan 
tersebut untuk meluruskan kepada seluruh warga negara yang 
berdaualat adil dan makmur. Selain MPR terdapat beberapa lembaga 
negara yang memang peranan terhadap kedualatan rakyat 
diantaranya: 

Badan-badan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia 
menurut peraturan perundang-undangan adalah : 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

4) Dewan PerwaAkilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) 

5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD 
Kabupaten/Kota) 

6) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
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KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD  NRI TAHUN 1945 

Oleh: Santi 

 

A. PENDAHULUAN 

Kedaulatan bagi sebuah negara adalah sangat penting sekali. 
Negara yang sudah merdeka berarti itu sudah memiliki kedaulatan, oleh 
karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa di dunia dan merupakan 
hak asazi setiap manusia di dunia. Bangsa Indonesia mengutuk dan anti 
penjajahan seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 pada 
alinea pertama. 

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam 
masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang 
merupakan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan 
yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya 
de-ngan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat 
membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 

B. PENGERTIAN 

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (daulah), yang berarti 
kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin (tokoh ilmu negara), 
kedaulatan dalam negara ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang 
tidak berasal dari kekuasaan lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka 
kedaulatan memiliki sifat : 

1. Asli, tidak terbagi bagi, mutlak, dan permanen. Karena 
kekuasaan yang tertinggi itu tidak berasal dari pemberian 
kekuasaan yang lebih tinggi. 

2. Tidak terbagi-bagi artinya utuh dimiliki oleh pemegang 
kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak lain. 

3. Permanen / abadi, artinya kedaulatan itu tetap, tidak berubah 
berada dalam kekuasaan pemegang kedaulatan tersebut. 
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4. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga 
kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, 
kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. 

Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian 
perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara 
terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat 
disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah 
mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, 
dan Jean Jaques Rousseau. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk 
menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri 
sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian 
dari Tuhan atau Masyarakat. 

Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang 
kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh 
Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes 
Du Droit Politique (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak 
Politik) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de 
jure. 

 

C. TEORI KEDAULATAN RAKYAT 

Muncullah teori-teori kedaulatan yang mencoba merumuskan siapa 
dan apakah yang berdaulat dalam suatu negara: 

1. Kedaulatan Tuhan. 

2. Kedaulatan Raja 

3. Kedaulatan Rakyat. 

4. Kedaulatan Negara. 

5. Kedaulatan Hukum. 

Bentuk kedaulatan negara dan hukum menunjukkan kedaulatan 
yang tidak dipegang oleh suatu persoon. 
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1. Kedaulatan Tuhan 

Teori kedaulatan Tuhan dimana kekuasaan yang tertinggi ada pada 
Tuhan, jadi didasarkan pada agama. Apabila pemerintah negara itu 
berbentuk kerajaan (monarki) maka dinasti yang memerintah disana 
dianggap turunan dan mendapat kekuasaannya dari Tuhan. Raja bisa 
menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut atau dipeluk 
oleh rakyat/warganya. Misalnya jika Tenno Heika di Jepang dianggap 
berkuasa sebagai turunan dari Dewa matahari. 

Tokoh – tokoh yang menganut adalah : 

a) Augustin 

b) Thomas Aquinas 

c) Marsilius 

 

2. Kedaulatan Raja 

Teori kedaulatan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja hal 
ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang 
menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja/ satu penguasa. Kebijakan 
Raja bias melebihi kontitusi, bahkan dapat melanggar hokum moral 
sehingga raja dapat berbuat atau bertindak sewenang – wenang. 

Tokoh – tokoh yang menganut yaitu : 

a) Thomas Hobbes. 

b) L’etat cest moi yang diungkapkan oleh Louis XVI 

c) Nicollo Machiaverlli 

d) Hegel 

 

3. Kedaulatan Rakyat 

Teori ini lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Sebagai pelopor 
teori ini adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Menurut beliau 
bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan 
kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada 
pemerintah itu. Itu sebabnya Rosseau dianggap sebagai Bapak 
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Kedaulatan Rakyat. Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk 
Amerika Serikat dan Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa trend dan 
simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat. 

Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau 
menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara 
memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada 
pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Bilamana pemerintah ini 
melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka 
rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, 
didasarkan pada kehendak umum yang disebut “volonte generale” oleh 
Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan 
kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada 
pemerintah itu. 

Tokoh – tokoh yang menganut adalah : 

a) John Locke 

b) Jean Jacques Rousseau 

c) Montesquie 

 

4. Kedaulatan Negara 

Menurut paham ini, Negaralah sumber dalam negara. Dari itu 
negara (dalam arti government= pemerintah) dianggap mempunyai hak 
yang tidak terbatas terhadap life, liberty dan property dari warganya. 
Warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut, dapat dikerahkan 
untuk kepentingan kebesaran negara. Mereka taat kepada hukum tidak 
karena suatu perjanjian tapi karena itu adalah kehendak negara. 

Sehingga praktis rakyat tidak mempunyai kewenangan apa-apa dan 
tidak memiliki kedaulatan. Tetapi wewenang tertinggi tersebut berada 
pada negara. Sebenarnya negara hanyalah alat, bukan yang memiliki 
kedaulatan. Karena pelaksanaan kedaulatan adalah negara, dan negara 
adalah abstrak maka kedaulatan ada pada raja. 
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Tokoh – tokoh yang menganut adalah : 

a) Jean Bodin 

b) George Jellinek 

c) Hitler 

d) Musolini 

 

5. Kedaulatan Hukum 

Teori ini menunjukkan kekuasaan yang tertinggi terletak pada 
hukum yang bersumber pada kesadaran hukum pada setiap orang. Maka 
dalam suatu Negara yang menganut teori ini sering disebut Rechts 
Souvereinities bahwa baik raja, rakyat, dan Negara harus taat serta 
patuh pada hokum. Siapa yang melanggar hukum harus dikenakan 
sanksi/hukuman. 

Menurut teori ini, hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit 
dari kesadaran hukum manusia. Dan hukum merupakan sumber 
kedaulatan. Kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil 
dan mana yang tidak adil. Teori ini dipakai oleh Indonesia dengan 
mengubah Undang-Undang Dasarnya, dari konsep kedaulatan rakyat 
yang diwakilkan menjadi kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum 
tercantum dalam UUD 1945 “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. 

Tokoh yang menganut teori ini adalah : 

a) Krabbe 

b) Immanuel Kant 

c) Kranenburg 

 

D. Teori Kedaulatan yang Dianut oleh Negara Republik 
Indonesia  

Berdasarkan uraian tentang jenis kedaulatan seperti yang telah 
di jelaskan, Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. 
Dasar dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-
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4. Isinya adalah ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. 

Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita 
temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang 
perumusannya sebagai berikut: 

”….. 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 hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia”. 

Bagaimana di dalam pasal-pasal UUD 1945? Dalam UUD 
1945 pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. 

Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah 
bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat 
memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaanya 
diatur oleh undang-undang dasar. 

Selain dari penganut jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD 
Negara RI Tahun 1945, juga menganut jenis kedaulatan hukum. Hal 
tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, isinya 
adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita 
bukan negara kekuasaan. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut 
hukum yang berlaku. Misalnya peraturan berlalu lintas di jalan raya 
diatur oleh peraturan lalu lintas. Menebang pohoh dihutan diatur oleh 
peraturan, supaya tidak terjadi penggundulan hutan yang berakibat 
banjir, dan contoh lainnya. 

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga merupakan dasar bahwa negara 
kita menganut kedaulatan hukum isi lengkapnya adalah segala warga 
negara bersamaan kedudukkanya dalam hukum dan pemerintahan serta 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada 
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kecualinya. Maknanya bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah 
negara kita kedudukan sama di dalam hukum, jika melanggar hukum 
siapapun akan mendapat sanksi. Misalnya rakyat biasa, atau anak 
pejabat jika mereka melanggar harus diberikan sanksi, mungkin berupa 
kurungan (penjara) atau dikenakan denda. 

 

E. MACAM – MACAM KEDAULATAN RAKYAT 

Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity), yaitu negara 
berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai 
lembaga Negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan 
negara lain. 

2. Kedaulatan ke luar (external sovereignity) yaitu negara berhak 
untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-
negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara. 

 

F. CARA PANDANG TENTANG KEDAULATAN  

Ada dua ajaran atau faham yang memberikan pengertian tentang 
kedaulatan ini, yaitu: 

1. Monisme, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, 
tidak dapat dibagi-bagi, dan pemegang kedaulatan adalah 
pemegang wewenang tertinggi dalam negara (baik yang 
berwujud persoon atau lembaga). Jadi wewenang tertinggi 
yang menentukan wewenang-wewenang yang ada dalam 
negara tersebut (Kompetenz-Kompetenz). 

2. Pluralisme, ajaran yang menyatakan bahwa negara bukanlah 
satu-satunya organisasi yang memiliki kedaulatan (Harold J 
Laski). Banyak organisasi-organisasi lain yang ‘berdaulat‘ 
terhadap orang-orang dalam masyarakat. Sehingga, tugas 
negara hanyalah mengkoordinir (koordineren) organisasi yang 
berdaulat di bidangnya masing-masing. Keadaan ini oleh Baker 
disebutkan sebagai “Polyarchisme”. Di lingkungan ajaran 
Katholik dikenal dengan nama “subsidiaristeit beginsel” 
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(prinsip subsidiaritas). Ajaran Pluralisme ini lahir karena ajaran 
Monisme terlalu menekankan soal kekuatan atau menekankan 
(force) hukum dalam melihat masyarakat negara, dan kurang 
menekankan soal kehendak (will) dari rakyat seperti yang 
diajarkan Rousseau. 

 

G. KEDAULATAN MENURUT UUD 1945 

1. Kedaulatan Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan 

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori kedaulatan 
rakyat. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: 
“.....susunan negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”. selanjutnya 
dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil dekrit 5 juli 1959 
atau sebelum perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat”. Menurut pasal tersebut 

maka MPR adalah penjelmaan rakyat indonesia sebagai satu-satunya 
Lembaga yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. 

 

2. Kedaulatan Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan 

Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya 
mengubah rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi: 
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar”. Perubahan rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 
1945 tersebut membawa kosekuensi dan implikasi yang signifikan 
terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada 
lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. 
Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang 
melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, 
namun pelaksanaanya dilakukan oleh beberpa lembaga negara yang 
memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 
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H. KEDAULATAN MENURUT UUD 1945 

UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan, 
bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa 
pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan 
ke-daulatan ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. 

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah 
rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-
tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-
lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 
Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem peme-rintahan 
Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah 
pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana 
ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan pelaksanaan 
kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan 
lebih lanjut di bawah ini. 

UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara langsung dapat 
melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat 
sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal: 

1) Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri 
atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih me¬lalui pemilihan 
umum (Pasal 2 (1)). 

2) Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 
(1)). 

3) Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)). 
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4) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pa-sangan 
secara langsung (Pasal 6 A (1)). 

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. 

Adapun penjelasan tentang lembaga-lembaga negara pelaksanaan 
kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan 
lebih lanjut di bawah ini. 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR ter¬ diri 
atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan 
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan 
umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui No. 12 Tahun 
2003. Sedangkan keten-tuan tentang susunan dan kedudukan MPR 
diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang 
berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya 
sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi 
negara. 

MPR mempunyai tugas dan wewenang se-bagai berikut: 

a) Mengubah dan menetapkan UUD; 

b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil 
pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR; 

c) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahka¬mah 
Konsti tusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau 
Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan 
penjelasan di Sidang Paripurna MPR; 
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d) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Pre-siden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; 

e) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden 
apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; 

f) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya 
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua 
paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon 
Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis 
masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh 
hari; 

g) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR. 

 

2. Presiden 

UUD 1945 mengatur, bahwa calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan lain karena kehen¬daknya sendiri 
(Pasal 6 (1) UUD 1945). 

b) tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945). 

c) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas 
dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Pre-siden (Pasal 6 
(1) UUD 1945). 

d) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 
6 A (1)) UUD h dan menetapkan UUD 1945 

e) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli¬tik 
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pe¬milihan 
umum (Pasal 6 A (2) UUD 1945). 
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3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 
(1) UUD 1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur 
melalui undang-undang (Pasal 19 (2) UUD 1945). Fungsi DPR 
ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD 1945, bahwa DPR memiliki 
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi 
legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-
undang bersama Presiden. Fungsi anggaran DPR berupa penetapan 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. 
Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat meli- puti pengawasan 
terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan 
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa 
UUD 1945. 

 

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri 
dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara (Pasal 23 E Ayat (1) UUD 1945). 
Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri, berarti terlepas dari 
pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena jika tunduk kepada 
pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya 
dengan baik. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang me- minta 
keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan instansi 
pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan 
dengan undang-undang. 

 

5. Mahkamah Agung (MA) 

MA merupakan lembaga negara yang memegang 
kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Kons- titusi di 
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Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945). Dalam melaksanakan 
kekuasaan kehakiman, MA membawa- hi beberapa macam 
lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) 
UUD 1945). 

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas- nya, MA 
terlepas dari pengaruh pemerintah dan pe- ngaruh-pengaruh 
lembaga lainnya. Sebagai lembaga judikatif, MA memiliki 
kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi (tingkat banding 
terakhir), memeriksa dan memutuskan sengketa tentang 
kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali putusan 
pengadilan yang telah mem- peroleh kekuatan hukum tetap. MA 
juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di 
bawah un- dang-undang terhadap undang-undang serta mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

MA merupakan lembaga peradilan umum di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sebagai negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 

 

6. Mahkamah Konstitusi 

UUD 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk : 

a) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji 
undang-undang terhadap UUD, 

b) memutus seng- keta kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD, 

c) memutus pembuba- ran partai politik, 

d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 
C (1)), 

e) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut UUD (Pasal 24 C (2) UUD 1945). 
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7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

  DPD merupakan bagian dari keanggota- an MPR yang dipilih 
melalui pemilihan umum dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 
22 C (1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi (Pasal 
32 UU No. 22 Tahun 2003). Oleh karena itu, anggota DPD 
berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang 
bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4) UU No. 22 
Tahun 2003). 

 Kewenangan DPD dituangkan dalam Pasal 22 D UUD 1945, 
yaitu: 

a) mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

b) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta peng-gabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

c) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 
undang-undang APBN dan rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

d) melaksanakan 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 APBN, pajak, 
pendidikan, dan agama, serta 
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8. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Derah merupakan penyelenggara peme- 
rintahan daerah. Keberadaan pemerintahan daerah di- landasi oleh 
ketentuan UUD 1945 Pasal 18 (1) yang me-nyatakan, bahwa 
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 da- erah, yang diatur dengan undang- undang. 

Pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintah- an 
daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Pasal 3 
UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas 
pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan 
pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah 
kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dalam Pasal 24 UU 
No. 32. 

Tahun 2004 dibedakan sebutan kepala daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh 
Gubernur seba- gai kepala daerah provinsi. Pemerintah daerah 
kabupaten dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten. 
Pemerintah daerah kota dipimpin oleh Walikota sebagai kepala 
daerah kota. 

 

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Su- sunan 
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di- nyatakan, bahwa 
DPRD terdiri atas DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah 
(Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004). 

DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai lem baga daerah propinsi (Pasal 
60 UU No. 22 Tahun 2003). Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota 
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merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 76 
UU No. 22 Tahun 2003). Fungsi DPRD secara umum sama dengan 
fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

 

10. Komisi Pemilihan Umum 

Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang 
bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di 
Indonesia. Komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri (Pasal 22 E (5) UUD 1945). Komisi pemilihan umum 
sebagai lembaga pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU 
(Pasal 1 (6) UU No. 22 Tahun 2007 ten- tang Penyelenggara 
Pemilihan Umum). KPU menyelenggarakan pemilihan umum 
untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil 
Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 
langsung oleh rakyat (Pasal 1 (5) UU No. 22 Tahun 2007). Susunan 
organisasi penyelenggara pe- milihan umum berdasarkan Pasal 4 
UU No. 22 Tahun 2007 adalah: a. KPU berkedudukan di ibu kota 
negara Republik Indo- nesia. b. KPU. 

Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. c. KPU 
Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU 
berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 
UU No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut: 

a) Mandiri, 

b) Jujur, 

c) Adil, 

d) Kepastian hukum, 

e) Tertib penyelenggara pemilihan umum, 

f) Kepentingan umum, 

g) Keterbukaan, 

h) Proporsionalitas, 
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i) Profesionalitas, 

j) Akuntabilitas, 

k) Efisiensi, dan 

l) Efektivitas. 

 

11. Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang 
dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B (3) 
UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempu¬nyai 
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki 
integritas dan kepribadian yang tidak tercela (Pasal 24 B (2) UUD 
1945). 

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangka- tan 
hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehor- matan, 
keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 B (1) UUD 
1945). 

 

I. SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT 

Secara umum dapat di- katakan bahwa partai politik adalah suatu 
kelompok yang teror- ganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah 
untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 
(biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan 
mer- eka. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2008 tetang 
Partai Politik, bahwa yang disebut partai politik adalah organisasi yang 
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 
secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memper- juangkan dan membela kepentingan politik anggota, ma- 
syarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalur¬kan aneka 
ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian 
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rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. 
Dalam masyara¬kat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi 
se¬seorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara 
di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan 
pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan 
“penggabungan kepenti-ngan” (interest aggregation). Sesudah 
digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam 
bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” 
(interest articulation). 

Melalui pemilihan seperti itulah akan dibentuk lem¬baga -
lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu 
lembaga negara yang dibentuk dalam sistem pemerintahan Indonesia 
adalah DPRD. 

 

J. KESIMPULAN 

1. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, rakyat sebagai 
pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. UUD 1945 menyatakan, bahwa Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. 

2. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik 
kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksana 
kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat 
dan lem¬baga -lembaga negara yang berfungsi menjalankan 
tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. 

3. Pelaksanaan pemerintahan Indone¬sia berdasarkan UUD 1945 
tersebut dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. 

4. Dalam membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat 
dan sistem pemerintahan Indonesia antara lain dapat dilakukan 
dengan mengenal partai-partai politik, menghargai hasil 
pemilihan umum, dan menghormati ke¬beradaan lembaga -
lembaga negara 
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KEDAULATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA    

TAHUN 1945 

Oleh  : Sholihin Bone 

 

Pendahuluan 

Keberhasilan reformasi 1998 telah merubah wajah ketata 
negaraan Indonesia, hal tersebut ditandai dengan dilakukannya 
perubahan UUD 1945 dalam kurun waktu 1999-2002. Kehendak untuk 
merubah UUD 1945 menjadi hal prioritas dalam praktek 
penyelenggeraan Negara. Perubahan UUD 1945 didasari pada argumen 
bahwa UUD 1945 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan 
kehidupan kebangsaan, UUD memiliki banyak kekurangan sehingga 
harus diubah agar bisa mengikuti perkembangan kehidupan 
kebangsaan. 

Pendapat yang menguatkan agar UUD perlu diubah agar sesuai 
dengan perkembangan kehidupan kebangsaan, bisa dilihat dari alur 
kesejarahan. Soekarno selaku Ketua PPKI dalam rapat pertama pada 
tanggal 18 Agustus 1945 mengtakan bahwa : 

“…Tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang-Undang 
Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 
Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah Undang-
Undang Dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana 
yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang 
dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih 
sempurna…” . 

Ungkapan Soekarno diatas, menjadi penanda bahwa UUD 
1945 merupakan produk yang dibuat dengan tergesa-gesa, dibuat dalam 
masa revolusi, sehingga perubahan UUD 1945 menjadi hal pentig untuk 
dilakukan. UUD 1945 harus disempurnakan untuk menjawab berbagai 
persolan-persoalan ke tata negaraan dewasa ini. 
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Salah satu hasil dari perubahan UUD 1945 terkait lembaga 
Negara adalah, keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum 
amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi Negara yang menjadi 
penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan MPR pun sangat 
besar dan membawahi lembaga-lembaga lain. 

Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan termaktub 
“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat” landasan tersebut menempatkan 
MPR sebagai lembaga yang menjadi representatsi dari rakyat 
Indonesia. Sehinga, kedaualatan rakyat berada ditangan MPR. 

Pasca perubahan UUD Tahun 1945, keberadaan Mejelis 
Permsyawaratan Rakyat menjadi lembaga tinggi Negara yang setingkat 
dengan lembaga-lembaga lain sebagaimana termaktub di dalam UUD 
NRI Tahun 1945. Perubahan UUD 1945 juga mengatur tentang 
kedaualatan rakyat yang sebelumnya berada ditangan MPR, namun 
pasca perubahan, kedaulatan rakyat dilaskanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Dalam konteks ini, MPR tidak lagi bertindak sebagai 
representasi atau penjelmaan dari rakyat. 

Mencermati Pasal-Pasal pasca amandemen, khsusunya pada 
Pasal 1 Ayat 2 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaskanakan 
menurut Undang-Undang Dasar” berimplikasi pada mekanisme 
pelaskanaan kedaulatan rakyat atau bagaimana kedaulatan rakyat 
tersebut dapat diaktualkan dalap penyelenggaraan negara. Persoalan 
inilah yang akan penulis urai dalam makalah yang singkat dan 
sederhana ini. 

 

Pembahasan 

Demokrasi Perwakilan dan Demokrasi Konstitusional 

Dalam pandangan penulis, ketika mengaitkan antara Pasal 1 
Ayat (2) sebelum perubahan dan Pasal 1 Ayat (2) setelah perubahan. 
Terlihat jelas bahwa sebelum perubahan Indonesia menggunakan 
sistem demokrasi perwakilan, dimana Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat bertidak sebagai pelaknana atau kuasa dari rakyat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Lain halnya dengan demokrasi 
Konstitusional yang lahir dari “rahim” perubahan Undang-Undang 
Dasar dimana kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut konstitusi atau 
Undag-Undang Dasar. 

Pertanyaan yang muncul dari demokrasi konstitusional adalah 
bagaimana mekanisme pelaksanaan kedaualatan rakyat jika dikaitkan 
dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana kita 
ketahui, bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, 
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI, sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat 
haruslah didasarkan pada konsep Negara hukum. Dengan kata lain, 
bahwa segala tindakan-tindakan, kenegaraan serta relasi antara warga 
Negara dengan pemangku kepentingan Eksekutif, legislatif dan 
Yudikatif mesti didasarkan pada ketentuan hukum. 

Dalam hemat penulis, Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 
tahun 1945 merupakan dua sisi mata uang. Landasan tersebut secara 
jelas menempatkan bahwa UUD sebagai patron dalam dalam 
penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat “dituntun” dengan rambu-
rambu konstitusional 

 

Mekanisme Kedaulatan Rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945 

Dari perspektif Negara hukum, yang didasarkan pada UUD 
NRI Tahun 1945 maka mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat 
mesti diuraikan untuk menjawab berbagai soal terkait mekanisme 
kedaulatan rakyat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Setelaah 
Mencermati UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dikatakan bahwa 
mekanisme kedaulatan rakyat didelegasikan melalui lembaga-lembaga 
Negara. Baik pada ranah eksekutif, legislatif dan Yudikatif. 

Terkait dengan pendelagasian kedaulatan rakyat melalui 
lembaga-lembaga Negara sangat tergantung pada tugas dan 
kewenangan masing-masing lembaga. MPR misalnya mempunyai 
kewenangan untuk merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, 
melantik presiden dan Wakil Presiden dan kewenangan lainnya. Pasal 
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3 Ayat (1) dan (2) UUD NRI tahun 1945. Sedangkan DPR memiliki 
kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang, Pasal 20 Ayat (1), 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 
Undang-Undang, Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945. 

Kedaulatan rakyat yang didelegasikan melalui DPD bisa dilihat 
pada kekuasaannya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang 
terkait 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, Pasal 22 D UUD NRI Tahun 
1945. 

Kedaualtan rakyat yang didelegasikan melaui Presiden terlihat 
pada Pasal 4 Ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, 
kedaulatan rakyat yang didelegasikan melalui lembaga Yudikatif 
terletak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, juga BPK 
yang memiliki kekuasaan dalam ranah pengawasan keuangan Negara, 
Pasal 23 E. 

 

Penutup 

Refomasi yang bermuara pada dilakukannya amandemen UUD 
NRI Tahun 1945 telah membawa banyak perubahan besar dalam 
praktek ke tata negaraan, salah satu perubahan tersebut adalah soal 
bergesernya kedaualatan rakyat yang sebelumnya berada pada tangan 
MPR sebagai penjelmaaan dari rakyat. Pasca amandemen kedaulatan 
rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

Perubahan tersebut mengisyaratkan, bahwa Indonesia telah 
mengidealkan demokrasi konstitusional sebagai landasan pijak dalam 
penyelenggeraan Negara. Sehingga, kedaulatan rakyat yang didasarkan 
pada UUD dapat dikontrol dengan baik. Kelebihan dari perubahan ini 
adalah bahwa rakyat dapat merasakan langsung atau dapat terlibat 
langsung dalam pesrolan-persoalan kenegaraan. 
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Atas dasar diatas, maka kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 
menurut UUD NRI tahun 1945 dianggap lebih relevan dalam konteks 
Negara dewasa ini, sebagai Negara demokrasi yang menganut 
demokrasi konstitusional maka pelaksnaan kedaualatan rakyat harus 
dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. 

Kesungguhan tentang pengimplementasian kedaulatan rakyat, 
terletak pada kemauan keras dari pemangku kekuasaaan. Baik pada 
ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedaualatan rakyat akan 
terktualkan dengan baik, jika terlihat totalitas dari para pemangku 
kepentingan, tentunya totalitas dalam mengatualkan kedaulatan rakyat 
akan beralan dengan baik jika makna kedaulatan rakyat dipahami atau 
dimaknai secara baik oleh pemegang kekuasaan. 
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KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 

Oleh: Silviana Purwanti 

 

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

A. AJARAN KEDAULATAN     

 Dalam proses perubahan  UUD 1945 terjadi  pergulatan  
pemikiran  tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran 
tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1  ayat  (2)  UUD  
1945.  Awalnya,  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 berbunyi “Kedaulatan 
adalah ditangan rakyat,  dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis  
Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan 
ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

MPR yang pada mulanya dipahami sebagai pemegang mandat 
sepenuhnya atau pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi, bergeser 
ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat 
tunggal yang tertinggi, melainkan  mandat  itu  dilaksanakan  
berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, mandat  rakyat  
dijalankan  oleh  cabang-cabang  kekuasaan  negara berdasarkan UUD, 
termasuk oleh MPR sebagai salah satu lembaga penyelenggara 
kekuasaan  negara.Alasan  perubahan  ini  menurut  Jimly  Asshiddiqie  
dikarenakan rumusan Pasal 1 Ayat (2) sebelum perubahan memuat 
ketentuan yang tidak jelas, dengan adanya ungkapan “...dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” maka ada yang 
menafsirkan bahwa hanya MPR sajalah yang melakukan kedaulatan 
rakyat  sehingga  DPR yang merupakan wakil  rakyat  dipandang  
tidak melaksanakan  kedaulatan rakyat.1 

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini 
menunjukan terjadinya perubahan gagasan yang begitu  mendasar 

                                                             
1 Baca Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum 
Nasional, Sambutan Pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) Oleh Komisi Hukum 
Nasional (KHN) Republik Indonesia, Jakarta, 21 November 2005 
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tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Terjadi pergeseran yang  
sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai 
pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Sebagaimana 
dikemukakan Soewoto Mulyosudarmo,2 perubahan Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan 
tertinggi. Di mana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah 
rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. 

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem 
demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam 
merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan 
serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan 
keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut 
Undang-Undang Dasar sesuai dengan dengan ketentuan UUD 1945,  
tidak  lagi  diorganisasikan  melalui  institusi  kenegaraan  Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  layaknya  ketentuan  UUD  1945  sebelum  
perubahan. 

Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan 
prinsipil. Pertama, kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu 
sekarang tidak lagi dilembagakan hanya pada satu subjek (ordering 
subject). MPR sebagai penjelmaan tunggal Lembaga negara. Kedua 
pengharusan pelaksanaan tugas menurut ketentuan undang-undang 
dasar tidak hanya satu lembaga saja, yakni MPR, melainkan semua 
lembaga negara diharuskan bekerja menurut ketentuan undang-undang 
dasar. 

 

B. PENJELMAAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 
1945   

Dalam hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara dalam 
hubungan sehari-hari, ada dua teori yang lazim dikembangkan, yaitu 
teori demokrasi langsung (direct democracy) dan teori demokrasi tidak 

                                                             
2 Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi 
Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004, hal. 3  
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langsung (representative democracy). Artinya kedaulatan rakyat dapat 
dilakukan secara langsung dimana rakyatlah yang melaksanakan 
kekuasaan tertinggi yang dimilikinya. Namun, di zaman modern 
sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, bentuk 
semacam ini hampir tidak lagi dapat dilakukan. Karena itu, hal yang 
lebih populer dewasa ini adalah ajaran demokrasi yang tidak langsung 
atau demokrasi perwakilan (representative democracy).  

Kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan ketentuan undang-
undang dasar (constitutional democracy) diselenggarakan secara 
langsung dan melalui sistem perwakilan. Kedaulatan rakyat 
diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaaan yang tercermin dalam 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan 
legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai 
pemegang kekuasaan yudikatif. Dalam menentukan kebijakan pokok 
pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa 
undang-undang dasar dan undang-undang danjuga dalam menjalankan 
fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dilangsungkanlah 
suatu perlembagaan kedaulatan rakyat berdasarkan sistem perwakilan 
yang mengahadirkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah. Bahkan juga di daerah-daerah provinsi dan 
kabupaten/kota, perlembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui 
sistem perwakilan sehingga menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.  

Penyaluran kedaulatan secara langsung (direct democracy) 
dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan sebagai 
tambahan yaitu pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan 
atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu 
dalam Undang-Undang Dasar3. Bentuk penyaluran kedaulatan rakyat 
lainnya yaitu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak 
atas kebebasan pers, hak atas kebebesan informasi, hak atas kebebasan 
berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasilainnya yang dijamin 

                                                             

3Jimmly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme, Jakarta : Konstitusi Press, 2005. 
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dalam Undang- Undang Dasar.70 Pada hakikatnya dalam ide 
kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang 
sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk 
menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, 
eksekutif, maupun yudikatif. Dan tentunya UUD 1945 dengan segala 
ketentuannya merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, baik yang 
dilaksanakan secara langsung (direct democracy) maupun yang 
dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan (representative 
democracy) melalui lembaga perwakilan rakyat. Oleh sebab itu pula, 
organ atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi 
kekuasaan negara dianggap melaksanakan amanat kedaulatan rakyat 
dan tunduk pada kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan undang-
undang dasar.  

 

C. PEMILIHAN UMUM SEBAGAI SARANA 
PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT  

Rakyatlah yang menentukan corak dan bagaimana cara 
pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menetukan tujuan yang 
hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam suatu 
negara yang kecil, yang jumlah penduduknya sedikit, dan juga dengan 
luas wilayah yang tidak begitu besar, kedaulatan rakyat yang seperti ini 
tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya atau tidak berkalan 
dengan sepenuhnya. 

Apalagi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar 
dan ditambah lagi dengan luas wilayah yang besar pula, sangat tidak 
mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang 
untuk menentukan jalannya pemerintahan. Ditambah lagi dalam 
konteks masyarakat modern seperti sekarang ini dimana kehidupan 
sudah sangat berkembang dinamis dan kompleks, masing-masing 
rakyat memiliki ragam pekerjaan dan spesialisasi yang perbedaannya 
sudah semakin tajam, termasuk juga perbedaan tingkat kecerdasan antar 
individual dalam masyarakat. Hal- hal seperti ini menyebabkan 
kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, namun dengan 
tetap dalam kondisi bahwa kedaulatan rakyat itu harus ditegakkan, 
kompleksitas seperti ini berujung pada pembenaran bahwa kedaulatan 
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rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan 
(representation).  

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan 
pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam 
menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana 
yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu 
diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum.  

Di dalam Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan 
dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini 
sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan 
umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat 
(langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu 
menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang 
ditentukan secara jujur dan adil.  

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai 
sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi 
kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang 
bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum 
bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam 
praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan 
rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan 
kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada 
demokrasi. Kegiatan pemilihan umum (general election) juga 
merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang 
sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak 
asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin 
terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal 
ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan 
rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek 
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penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga 
dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah 
pelanggaran terhadap hak-hak terselenggaranya pemilihan umum, 
mem/perlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan 
para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga 
pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.  

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus 
merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh 
mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta 
pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang 
telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih 
sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling 
dipercaya dan mampu melaksakanan aspirasinya. Partai politik sebagai 
peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat 
secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji 
melalui pemilu.  

Undang-undang dasar 1945 mensyaratkan Indonesia sebagai 
Negara yang mempunyai sistem kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, 
legislatif dan yudikatif bahkan menurut Prof. Prayudi Atmosudirdjo, 
kekuasaan yang ada di Indonesia didistribusikan ke dalam enam 
kekuasaan, yaitu : kekuasaan konsitutif, legislatif, yudikatif, eksekutif, 
konsultatif dan inspektif. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia disusun dalam suatu Undang- Undang Dasar yang terbentuk 
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang  berkedaulatan 
rakyat”. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat(1) 
menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tanagan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, ketentuan lain 
juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan 
adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang 
melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 
(1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap 
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orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. 
Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: “Setiap warga negara 
berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan 
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 

Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya 
jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu 
sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.  

Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan 
suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan 
kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses 
kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan 
memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang 
didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis.  

Sebagai perwujudan demokrasi, di dalam International 
Commission of Jurist, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa 
“penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu 
syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di 
bawah “rule of law”. Selanjutnya juga dirumuskan definisi tentang 
suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu: suatu 
bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang 
sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab 
kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas. 
Sehingga hakikat pemilu sesungguhnya adalah instrumen demokrasi. 
Sebagai alat demokrasi, pemilu berusaha mendekati obsesi demokrasi, 
yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.  

Dalam tataran praktis di Indonesia pada saat ini, pelaksanaan 
Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah telah dilaksanakan pada beberapa tahun lalu. 
Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan 
umum tersebut, diantaranya berkaitan dengan persoalan tentang 
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penetapan “Daftar Pemilih Tetap” yang selanjutnya disebut dengan 
DPT. Persoalan DPT ini dalam tataran praktik ternyata menunjukkan 
berbagai dampak yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan 
umum tersebut. Ketika warga negara Indonesia yang telah memenuhi 
persyaratan untuk menggunakan haknya dalam memilih tersebut 
berkehendak untuk mempergunakan haknya tersebut, ternyata pada saat 
hari pelaksanaan pemungutan suara terpaksa dirugikan karena tidak 
diperkenankan untuk mempergunakan hak memilihnya tersebut dengan 
alasan tidak terdaftar dalam DPT. Persoalan kehilangan hak memilih 
ini tidak akan menjadi besar apabila jumlah warga negara yang 
kehilangan hak memilih ini hanya dalam kisaran angka yang kecil, 
tetapi menjadi persoalan yang besar ketika jumlah warga negara yang 
kehilangan hak memilihnya tersebut berjumlah 68 juta jiwa. Masalah 
mengenai DPT ini memperlihatkan betapa pentingnya negara 
melindungi fungsi hak memilih warganya karena hal itu berkaitan 
langsung dengan pelaksanaan Pemilu yang merupakan “pesta rakyat” 
untuk membentuk Negara yang berkedaulatan rakyat.  

Dari tulisan diatas merasa penting untuk membahas mengenai 
pentingnya penegakan Hak memilih warga Negara dihubungkan 
dengan Pemilu sebagai suatu sarana dalam negara demokrasi, dan 
sebagai salah satu cara guna mewujudkan kedaulatan rakyat.  
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Kedaulatan Rakyat: Paradigma Baru UUD 1945 

Oleh: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.1 

 

 Rakyat Indonesia yang mempunyai komitemen untuk menjadi NKRI. 
Penyerahan kedaulatan ke negara, memberi konseweksi atas hidup dan 
kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Perubahan UUD NRI 
1945, memberi penafsiran atas keberadaan MPR pada masa depan 
sebagai lembaga Negara yang kewenangan sudah dibatasi, namun 
pratek itu memberi konseweksi dalam praktek ketatanegaraan 
Indonesia. 

 

A. Pendahaluan  

Bahasa Belanda mengena “gronwet” yang kita terjemahkan 
menjadi UUD, disamping kata constitutie seperti constitusioneelrect 
yang kita terjemahkan menjadi hukum tata Negara. Pada dasarnya UUD 
sebagai konstitusi, tetapi konstitusi belum tentu UUD.2 Berdasarkan 
hukum positif UUD adalah peraturan perundang-undangan.3 terkait 
dengan itu, UUD NRI Tahun 1945 pasca amendemen, memberi 
perluasan terhadap beberapa hal terkiat hak warga Negara (rakyat), 
disisi lain beberapa badan negara yang ada tetap berlangsung dengan 
penyesuian-penyesuaian (perubahan Pasal II). Beberapa contoh yang 
memperlukan penyesuaian antara lain:  

a. MPR tidak lagi sebagai yang menyelenggarakan kedaulatan 
rakyat;  

                                                             
1 Dosen Fakultas Hukum Univesitas Mulawarman, bidang Hukum Lingkungan, email 
fafa_law@yahoo.com. Tulisan ini sebagai pembahas dalam temu pakar/tokoh yang 
diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Mulawaraman, 
Propinsi Kalimantan Timur Pada Hari Kamis, Tanggal 12 Mei Tahun 2016, dengan tema”: 
kedaultan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945.   
2  Konsitusi dalam arti sempit (the constitution in the narrow sense, constitutie in enge zin) dan 
konstitusi dalam arti luas (constitution in the broand sense, constitutie in ruime zig). Konstitusi 
dalam arti sempit sama dengan UUD, Konstitusi dalam arti luas tidak hanya UUD, melaikan 
mencakup ketentuan konstitusi di luar UUD yaitu kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan (atau 
praktek-praktek ketatanegaraaan (konvensi), dan putusan-putusan hakim), Bagir Manan, 2012, 
Membedah UUD 1945, Universitas Brawijaya, Malang, h.1   
3  Dapat dilihat pada UU No.10 Tahun 2004, jo UU No.12 Tahun 2011, dan UU No.31 Tahun 
2004 (dan perubahan peraturan perundang-undangan.   
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b. MPR tidak lagi sebagai lembaga Negara tertinggi;  

c. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan tak terbatas. MPR 
hanya berwenang membuat keputusan yang ditentuan dalam 
UUD;  

d. MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden; 

e. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, meskipun 
MPR tetap dapat memperhentikan presiden dan wakil presiden 
sebagai bagian dari proses pemakzulan (impeachment);  

f. Tidak ada lagi utusan daerah dan utusan golongan di MPR, 
Keanggotaan MPR terdiri atas aggota DPR dan DPD.  

 

B. Akibat Hukum Kewenangan MPR Pasca Perubahan II UUD 
NRI Tahun 1945.  

Dalam perkembangannya, kewenangan MPR yang dirubah atau 
ada perubahan atas penyesuain-penyesuain atas keberadaan MPR 
tersebut, memberi akibat hukum pada badan Negara MPR itu, 
misalanya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai MPR 
seperti wewenang memilih dan memberhentikan presiden, wewenang 
meminta pertanggungjawaban presiden, pembatasan wewenang 
membuat ketetapan. Penyesuaian yang ada diatas tidak serta merta 
dilakukan oleh MPR, ada beberapa yang masih menjadi kajian secara 
formal terkait keberadaan MPR, terutama MPR tidak lagi sebagai yang 
menyelenggarakan kedaulatan rakyat.  

MPR dalam perkembanganya mencari jati diri dalam proses 
bangsa dan Negara. Praktek kenegaraan yang dinamis dan aktulisasi 
UUD melalui praktek ketatanegaraan atau praktek tata pemerintahan 
(lazim konvensi ketatanegaraan), MPR menjadi lembaga Negara yang 
kehilangan bentuk dan fungsi. Dorongan untuk menunjukan sebagai 
badan Negara yang punyak power, dan badan tertinggi itulah, badan 
pengkajian MPR berupaya melakukan kajian akademik, baik 
sosoiologis, filosifis dan yuridis untuk meletakan fungsi MPR pada 
tataran seperti UUD 1945 pertama kali dibentuk. Sesuatu yang menurut 
saya, terlalu naif, terkesan massif untuk mempertahankan apa yang dulu 
sebagai badan yang mempunyai kewenangan yang begitu besar. 
Apapun kondisi dan situasinya, MPR dalam tata praktek bertatanegara 
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menjadi badan yang mandul, tidak punya wibawa, dan hanya 
berwenang membuat keputusan yang ditentuan dalam UUD.  

Berbagai kesempatan dan temu pakar dari beberapa daerah yang 
dilakukan MPR, mendorong kedepan ada perubahan dari UUD NRI 
Tahun 1945 terkait praktek kenegaraan MPR dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya suatu perubahan UUD 1945 
(berdasarkan perubahan ke-I, ke-II, ke-III, dan ke-IV meliputi:  

a. Perubahan paradigma;  

b. Menyempurnakan ketentuan yang sudah ada;  

c. Meniadakan ketentuan yang menimbulkan kerancuan, atau 
dianggap tidak bermanfaat;  

d. Menambah ketentuan atau menggantu ketentuan lama; dan  

e. Menegaskan hal-hal yang tidak ada dapat dirubah, dan lain-
lain.  

Pada hakekatnya, perubahan yang didorong untuk badan Negara 
MPR saat ini, dalam kontek yang sederhana harus dikaji lebih dalam 
baik yang tersirat dan tersurat atas perubahan UUD 1945. Pada 
dasarnya perubahan UUD 1945, harus menunjuk pada point-point 
diatas, sehingga jelas apa yang ingin dirubah. Menurut saya perubahan 
UUD 1945, pada MPR seharus berbijak pada anologi berpikir kritis 
bahwa, setelah ada fungsi dan kedudukan MPR, dalam 
perkembanganya adanya berbagai kekosongan, ketentuan yang tidak 
lengkap atau ketentuan yang multi tafsir yang mengakibatkan dalam 
pelaksanaan MPR tidak tepat melaksanakan sistem ketatanegaraan, 
bahkan penyimpangan-penyimpangan. Hal-hal itu harus dibuktikan 
dengan kajian ilmiah dalam proses bernegara dalam prakte 
ketatanegaraan.  

 

C. Paradigma baru UUD 1945.  

Paradigma baru dalam hal ini, terkait dengan lembaga Negara 
seperti MPR. Paradigma yang ada berkaitan dengan politik, ekonomi, 
sosial, dan lain-lain. MPR sebelum perubahan, ada beberapa 
karekteristik yang ada, untuk selengkap diuraikan sebagai berikut:  
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1) Pada tingkat tertinggi kedaulatan rakyat dijalankan atau ada 
ditangan MPR. Sebagai wujud kekuasaan tertinggi, MPR 
menjalankan kekuasaan (menetapkan dan) mengubah UUD, 
memilih presiden dan wakil presiden (termasuk dapat 
memberhentikan presiden), dan menetapkan GBHN.  

2) Kekuasaan MPR tidak terbatas, karena MPR memegang 
kedaulatan rakyat (semestinya, menjalankan kedaulatan 
rakyat), maka kekuasaanya tidak terbatas.  

Terkait dengan kewenangan MPR, Mohammad Hatta, dalam pidato 
dihadapan kongres pamong praja di seluruh Indonesia (1946), memberi 
makna kedaulatan rakyat dijalankan juga oleh badan atau lembaga lain. 
Pada hakekatnya menurutnya, kedaulatan rakyat yang dijalanan oleh 
badan-badan atau lembaga lain di MPR, tidak keluar dari pokonya yaitu 
kedaulatan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Maknanya semua 
aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur dan ditetapkan MPR. 
Badan atau lembaga lain (presiden, pemerintah daerah, dan lain-lain 
lembaga negara) juga menjalankan kedaulatan rakyat menurut bagian 
atau berdasarkan hal-hal yang diatur dan ditetapkan MPR. Kedua 
anggota MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan-utusan daerah, 
dan utusan golongan. Keanggotaan MPR yang luas itu merupakan 
penjelmaan seluruh rakyat. Ketiga MPR tidak dimaksudkan sebagai 
badan pembuat peraturan (legaslatif), kecuali menetapkan dan 
mengubah UUD, dan keempat MPR bukan badan sehari-hari. Pada 
pokoknya MPR semestinya hanya bersidang untuk menetapkan atau 
mengubah UUD, menetapkan GBHN, dan/atau memilih atau 
memberhentikan presiden/atau wakil presiden, yang hanya akan terjadi 
pada waktu-waktu tertentu.  

Paradigma yang ada pada karekteristik MPR diatas, dapat 
dikatakan bahwa founding father dan framers of the constitution, 
menghendaki hanya ada satu sumber pelaksanaan kedaulatan rakyat 
atau sistem sumber pelaksanaan kedaulatan yang sentralistik (central 
source of democratic policy). Hal ini mirip seperti demokrasi 
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sentralisme (democracy centralism).4 Ini berbeda dengan MPR sebagai 
sumber pelaksanaan kedaulatan rakyat atau central source of 
democratic policy. Dalam kontek ini berbeda antara lain: pertama MPR 
tidak menjalankan kekuasaan monolitik kediktatoran, melainkan 
sebagai badan yang melaksanakan kedualatan rakyat yang terdiri dari 
berbagai unsur (DPR, Utusan daerah dan Utusan Golongan) yang 
dibentuk secara bebas (demokratis).  

Kedua meskipun sebagai sumber kebijakan kedaulatan rakyat, 
kekuasaan MPR terbatas yaitu hanya (menetapkan dan) mengubah 
UUD, menetapkan GBHN, dan memilih presiden dan wakil presiden.5 
Ketiga meskipun hanya sebagai sumber kebijakan kedaulatan rakyat, 
MPR hanya menetapakan garis-garis besar kebijakan dalam UUD dan 
GBHN. Pelaksanaa kedaulatan ada dan dijalankan oleh lembaga-
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan yang lain.  

Menjadi suatu hal menarik, karektetistik MPR yang dibuat pendiri 
bangsa ini, secara tersirat untuk memastika bahwa anak bangsa yang 
memimpin negeri ini, pada dasar untuk memahami bahwa demokrasi 
atau kedaulatan rakyat membutuhkan kematangan atau kedewasaan 
(democratic maturity), disamping syarat-syarat politik, ekonomi, sosial, 
dan lain-lain. Intinya demokrasi membutuhkan pengalaman, dan MPR 
sudah berpengalaman dalam menjalan kedaulatan rakyat. Secara 
sosiologis, kebebasan berdemokrasi kepada seluruh rakyat yang tidak 
berpengalaman mengelola demokrasi dapat menimbulkan kekacuan 
demokrasi (democrati anarchy), untuk itu diperlukan satu badan 
(tertinggi) sebagai sumber kebijakan berdemokrasi agar semua lembaga 
atau rakyat terbimbing.  

Sejarah mencatat Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, 
namun gagal. Ini membuktikan bahwa demokrasi terpimpin yang ada, 
tidak didasarkan pada konsep MPR sebagai badan yang sepenuhnya 
menjalankan kedaulatan rakyat, tetapi semata-mata bersumber dan 
bertumpu pada paham dan kehendak sendiri (soekarno). Ini menjadi 
                                                             
4 Demokrasi sentralisme adalah instrument kediktatoran proletariat yang bersumber dari suatu 
kekuatan politik monolistik dan bersifat kediktatoran dengan kekuasaan yang tidak terbatas.   
5 Ini berbeda dengan badan serupa pada demokrasi sentralisme seperti Soviet tertinggi Uni Soviet) 
yang berkuasa secara tidak terbatas, sekaligus melaksanakan pada tingkat tertinggi semua 
kekuasaan Negara.   
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awal instrument kedikatatoran atau kekuasaan otoritar. Hal sama juga 
terlihat pada masa soeharto, makna kedualatan rakyat hilang, 
kedaulatan rakyat (demokrasi) tidak dijalankan dalam makna 
substantive (substantive democracy) seperti kebebasan berserikat, 
kebebasan berkumpul, , kebebasan press, penghormatan HAM yang 
diabaikan dan dihalangi. Intinya demokrasi hanya bersifat formal 
belaka, karena demokrasi dilakukan dengan berbagai keterbatasan 
seperti pemiliaan umum yang tidak bebas, pemilihan presiden dan 
wakil presiden tidak bebas, MPR dan DPR hanya melaksanakan 
kehendak kekuasaan yang dominan yang bersifat kedikatoran atau 
otoritarian.  

 

D. Kesimpulan  

Demokrasi atas nama kedaualatan rakyat, menempatkan rakyat 
pada kebebasan untuk berbangsa dan Negara yang dijamin hak-hak dan 
kebebasan secara peraturan perundang-undangan. MPR seharus dapat 
melihat dari sejarah, bahwa ada yang salah pada palaksanaan 
kedaulatan rakyat yang ada, maka dihapuskan. 
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KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI DI INDONESIA 
 

Oleh: Sonny Sudiar1 
 

Mendiskusikan tentang kedaulatan maka kita tidak akan pernah 
bisa terhindar dari konsep political authority dan legitimacy. Keduanya 
merupakan poin yang saling berkelindan mengeksplorasi makna hakiki 
yang terkandung dalam kata kedaulatan. Bagi sebuah negara, 
kedaulatan merupakan harta kekayaan yang paling berharga dan mahal. 
Oleh karenanya, kedaulatan sebuah negara tidak dapat terganti oleh 
apapun. Masih dalam konteks negara, secara konseptual kedaulatan 
adalah independensi, itu berarti tidak benarkan terjadi/adanya 
intervensi oleh kekuatan eksternal (negara lain) dalam urusan domestik 
sebuah negara. 

Dengan kedaulatan yang inheren maka sebuah negara memiliki 
otoritas politik untuk mengatur kehidupan warga negara (masyarakat) 
yang berada dalam wilayah teritorialnya. Kedaulatan yang dimiliki oleh 
sebuah negara tentu saja akan semakin kokoh jika disokong dengan 
adanya legitimasi rakyat dan pengakuan pihak eksternal. 

Dalam konteks Indonesia, kehidupan bernegara dan berbangsa 
dilandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila. 
Dalam perkembangannya terutama setelah gerakan reformasi pada 
tahun 1998, sistem politik pemerintahan Indonesia telah 
bertransformasi menjadi lebih demokratis. Secara faktual sistem 
demokrasi telah menggantikan sistem totaliter/otoriter di banyak 
tempat, hal ini dapat dilihat dari sejumlah proses demokratisasi yang 
dialami oleh sejumlah negara di Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin 
dan Asia. Perubahan arah politik menuju demokrasi tersebut biasanya 
diawali dengan krisis ekonomi yang berlanjut pada runtuhnya rezim 
otoritarian dan kemudian muncul gerakan reformasi yang menuntut 
terbentuknya pemerintah yang demokratis. Jika dicermati, fenomena 
tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia ketika memulai 
proses demokratisasi pada tahun 1998 (Tadjuddin Noer Effendi, 2003). 

                                                             
1 Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Universitas Mulawarman 
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Kemajuan pesat demokrasi di banyak negara berkembang (developing 
countries) telah memunculkan sebuah harapan tentang kondisi dunia 
yang lebih baik, dimana demokrasi tidak hanya dapat meningkatkan 
kebebasan politik dan hak asasi manusia, tetapi juga diasumsikan 
mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. 

Dalam spektrum pengertian yang sempit demokrasi secara 
sederhana dapat diartikan sebagai sebuah metode politik atau sebuah 
mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Dalam konteks ini warga 
negara diberi kebebasan dan kesempatan untuk memilih salah satu di 
antara pemimpin-pemimpin politik yang berkontestasi dalam meraih 
suara. Model penentuan pemimpin politik melalui ajang pemilihan 
inilah yang dimaksud dengan demokrasi. Sehingga demokrasi sering 
kali identik dengan konsep pemerintahan oleh rakyat, karena memang 
rakyat terlibat dalam proses pemilihan pemimpin politik tersebut. 
Keterlibatan rakyat dalam proses tersebut sangat signifikan karena 
dapat menentukan nasib dan kondisi masa depan kehidupan sosial dan 
ekonomi rakyat. 

Bangsa Indonesia memang telah terlanjur memilih demokrasi 
sebagai sebuah sistem berpolitik dan bernegara, tepat setelah bangsa ini 
memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada sila 
keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyaktan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi 
dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diejawantahkan 
dalam prinsip-prinsip dasar dan mekanisme demokrasi. Meskipun 
demokrasi telah menjadi pilihan oleh para pendiri bangsa, dalam 
dinamikanya demokrasi pernah mengalami masa kelam karena nilai 
dan prinsip yang terkandung di dalamnya dimarginalkan dalam proses 
kehidupan politik dan bernegara oleh rezim penguasa orde baru. Namun 
kini masa telah berganti, momentum gerakan reformasi oleh massa 
berhasil mengembalikan ruh kedaulatan rakyat sebagai dasar bernegara 
melalui mekanisme demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di 
daerah. 

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi landasan 
ideologis, tapi juga merupakan pedoman bagi bangsa ini dalam 
menjalankan setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, 
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khususnya di bidang politik. Menjalankan kehidupan politik akan selalu 
identik dengan persoalan kekuasaan. Kekuasaan politik yang legitimate 
adalah kekuasaan yang diperoleh melalui proses yang demokratis, 
dimana rakyat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan 
pemimpin di setiap tingkatan. Pemimpin yang terpilih mempunyai 
kekuasaan politik untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan proses politik, penguasa 
akan sampai pada sebuah aktivitas membuat kebijakan, termasuk 
kebijakan politik. Kebijakan tersebut pasti memiliki konsekuensi 
tertentu yang tidak hanya untuk pemerintah tapi juga berdampak pada 
ekonomi dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, untuk bisa 
menghasilkan kebijakan politik yang baik maka kebijakan yang dibuat 
harus memuat prinsip/nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara 
esensial, kebijakan politik yang diformulasi oleh harus berbentuk 
kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Indonesia 
secara menyeluruh, dan bukan hanya menguntungkan bagi segelintir 
orang. Dalam dimensi yang lain, Pancasila juga harus menjadi landasan 
setiap kelompok masyarakat dalam melakukan aktivitas politik, 
sehingga semua proses dan output politik yang terjadi di Indonesia 
selalu memiliki dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 
musyawarah dan keadilan sosial. 
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KEKUASAAN DAN KEDAULATAN NEGARA 
 

Oleh: Yadi 
 

Secara etimologi kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni 
daulat yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan yang juga bisa 
disamakan dengan bahasa Italia sovranita atau sovereignity dalam 
bahasa Inggris yang berasal dari bahasa latin superanus yang artinya 
tertinggi.1 Pada dasarnya kedaulatan terdiri dari 4 sifat dasar yang 
antara lain adalah; 

1. Permanen; yang berarti kedaulatan tetap selama negara tetap 
berdiri. 

2. Asli, yang berarti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih 
tinggi 

3. Bulat, yang artinya merupakan satu-satunya kekuasaan 
tertinggi dalam negara 

4. Tak terbatas, atinya kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh 
siapapun 

Kedaulatan adalah ekspresi dari jumlah kekuasaan 
pemerintahan baik legislative eksekutif dan yudikatif. Konsep modern 
tentang kedaulatan, pertama kali mengemuka pada akhir abad ke enam 
belas, sebagai tanggapan atas fenomena kemunculan negara teritorial. 
Gagasan teoritik tentang kedaulatan pada mulanya dikemukakan oleh 
Jean Bodin, salah seorang pemikir renaissance asal Prancis, pada 1576, 
melalui karangannya, “Les Six Livres de la Republique.” Bodin 
menafsirkan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap 
warganegara dan rakyat-rakyatnya, tanpa dibatasi oleh undang-
undang2. Dari penafsiran terlihat jelas, bahwa kemunculan konsepsi 
kedaulatan adalah berangkat dari fakta politik yang mendasar saat itu, 
yaitu lahirnya negara. Namun dalam konteks kekinian, kedaulatan 
ditafsirkan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara 
untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai 

                                                             
1 Yasin setiawan 2008. Pengertian Kedaulatan Menurut Undang Undang 1945. 
2 M. Yamin, op.cit., hal 67 
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kepentingannya, dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum 
internasional3. 

Pada awal kelahirannya, kedaulatan dibagi menjadi dua aspek, 
internal dan eksternal4 namun pada perkembangannya aspek kedaulatan 
berkembang menjadi tiga aspek, sesuai yang ditetapkan oleh hukum 
internasional, yaitu terdiri dari5 

a. Kedaulatan eksternal, adalah hak bagi setiap negara untuk 
secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai 
negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan 
atau pengawasan dari negara lain. 

b. Keadulatan internal ialah, hak atau kewenangan eksklusif suatu 
negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara 
kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat 
undang-undang yang diinginkannya, serta tindakan-tindakan 
untuk dipatuhi. 

c. Kedaulatan teritorial, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif 
yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-
benda yang terdapat di wilayah tersebut. 

Jean Charpentier menyatakan bahwa kedaulatan juga 
mempunyai pengertian negatif dan positif. Pengertian negatif 
mengandung makna bahwa a. kedaulatan dapat berarti bahwa negara 
tidak tunduk pada ketentuan ketentuan hukum internasional yang 
mempunyai status yang lebih tinggi, b. Kedaulatan dapat berarti bahwa 
negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun 
datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Pengertian 
positif mengandung makna bahwa a. kedaulatan memberikan kepada 
titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Hal ini 
disebut wewenang penuh dari suatu negara, b. Kedaulatan memberikan 
wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam 
bagi kesejahteraan umum masyarakat umum. 

                                                             
3 Boer Mauna 2000. Hukum internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global. Bandung Alumni, hal 24 
4 Soehino 1998. Ilmu Negara. Yogyakarta, Liberty, Hal 151 
5 ibid 
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Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding 
dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai subjek 
hukum internasional Negara memiliki hak dan kewajiban menurut 
hukum internasional. Menurut R. Kranenburg Negara adalah organisasi 
kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut 
bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi 
kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa6. 
Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai sekumpulan orang 
yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh 
ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu 
menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi 
masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, 
mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan 
hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya7. 
Seperti pengertian yang diberikan Logeman bahwa Negara adalah 
organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sekumpulan orang yang 
dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan 
pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan 
kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga Negara diartikan 
sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama 
mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin 
yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya. Selain 
itu menurut Hans Kelsen Negara adalah komunitas yang diciptakan 
oleh suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. 
Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum persoalan Negara tampak 
sebagai persoalan tatanan hukum nasional maka kita harus menerima 
bahwa komunitas yang disebut Negara adalah tatanan hukumnya. 
Negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, juga 
sama derajatnya satu dengan yang lainya. Suatu negara yang merdeka 
maka ia mempunyai hak-haknya, seperti yurisdiksi teritorial dan 
mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya 
yang mengikat atau berhubungan dengan Negara lain. Dalam pasal 1 
Konvensi Montevidio tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara: 

                                                             
6 Mochtar Kusumaatmadja 1981. Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung. Hal 89 
7 Huala Adolf 1991. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Jakarta. Rajawali Press . 
Hal 1-2 
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The very nation of the state has these essential Componets: (a) a 
permanent population (b) a defined territory (c) government and (d) 
Capacity to enter into relation with other states Menurut Konvensi 
Montevidio tahun 1933 di atas Negara harus mempuyai 4 (empat) 
komponen essensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau 
kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan 
Negara lain8. Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan atau 
kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai 
kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentinganya, asulkan tidak 
bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum internasional. 
Phillip Allot mengemukakan bahwa Sovereignity is not a fact but a 
theory. Artinya kedaulatan adalah konsep yang samar sehingga bisa 
saja tumbuh dari waktu ke waktu dikarenakan perubahan konstelasi 
politik internasional. Sehingga kedaulatan harga diri suatu bangsa atau 
(the pride of nations) tergantung pada perkembangan suatu negara. 
Perkembangan teknologi perang, interdependensi dalam kehidupan 
antarnegara, dan menguatnya globalisasi membawa berbagai implikasi 
yang menjadikan kedaulatan negara semakin rawan untuk di 
pertahankan. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu 
membuat suatu keputusan akhir tanpa dipengaruhi pihak atau otoritas 
lain, dan memperjuangkan Sehingga semakin baik suatu Negara 
menjalankan dan mempertahankan kedaulatanya maka semakin 
tinggilah harga diri negara tersebut9. Dalam praktik internasional kedua 
kedaulatan baik eksternal dan internal tidak melalui perjuangan yang 
mudah. Kedaulatan eksternal (Independensi) adalah hak atau 
kewenangan eksklusif bagi setiap negara untuk secara bebas 
menentukan hubungan internasional dengan berbagai negara atau 
kelompok lain tanpa ada halangan, rintangan, kekangan dan tekanan 
dari pihak manapun juga. Selain jurisdiksi dan pengakuan negara lain 
yang sederajat, kedaulatan eksternal haruslah memiliki prinsip non-
intervention yang ditegaskan dengan rumusan Internasional 
Commission on Intervention and State Sovereignity (ICISS), yaitu “the 
concept is normally used to encompass all matters in which state is 
permitted by international law to decide and act without intervensions 
                                                             
8 Jawahir Thontowi 2006. Hukum internasional kontemporer. Bandung: Refika Aditama, hal 105 
9 Jawahir Thontowi 2006. Hukum internasional kontemporer. Bandung: Refika Aditama, hal 105 

www.m
pr

.g
o.

id



Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 159 

 

from other state10.Kedaulatan eksternal disebut juga independensi 
negara yang berarti setiap negara sama kedudukannya dalam interaksi 
internasional dengan negara lainnya. Dalam kedaulatan internasional, 
harus ada sumber-sumber hukum seperti Constitution, Statutes, 
Regulations, dan Customs yaitu: 1. Constitution adalah dasar suatu 
negara, baik written law dan unwritten law yang mengatur secara 
mengikut bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam 
masyarakat. 2. Statutes adalah statuta atau undang-undang. 3. 
Regulations adalah peraturan-peraturan yang pembuatannya dari badan 
legislatif kepada badan eksekutif. 4. Customs adalah kebiasaan-
kebiasaan dalam masyarakat.Kedaulatan internasional diatas disebut 
sebagai supremasi negara. 

 

 

                                                             
10 Christopher M. Roy 1997. Sovereignity, Intervention and the Law : Journal of International 
Studies, , hlm.77. 
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Kedaulatan Rakyat di Dalam UUD NRI Tahun 1945 
 

Oleh: Yuli Yanting Dia 
 

MPR hasil Pemilu 1999 telah melakukan suatu rangkaian 
perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam empat tahapan yang 
bekesinambungan, sejak Sidang Umum MPR tahun 1999 sampai 
dengan Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan konstitusi 
tersebut dilakukan MPR karena lembaga inilah yang berdasarkan UUD 
1945 berwenang untuk melakukan perubahan UUD 1945. Perubahan 
UUD 1945 tersebut dilakukan MPR untuk jangka waktu yang panjang 
guna menyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan 
Indonesia sebagai pedoman utama dalam mengisi tuntutan reformasi 
dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara pada masa yang akan 
datang. 

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara paska 
perubahan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan tumbuhnya paling 
tidak tiga pandangan terkait UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana 
tertuang dalam Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 
Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014. Pertama, aspirasi 
yang menganggap UUD NRI Tahun 1945 perlu disempurnakan 
kembali untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat 
sehingga perlu dilakukan perubahan kembali. Kedua, aspirasi yang 
berpendapat UUD NRI Tahun 1945 baru saja dilakukan perubahan dan 
belum sepenuhnya dilaksanakan maka kurang tepat apabila dilakukan 
perubahan kembali. Ketiga, aspirasi yang kurang setuju pada usulan 
perubahan UUD 1945 (termasuk perubahan yang dilakukan dalam 
periode 1999-2002). 
 
KEDAULATAN RAKYAT 

Pengertian kedaulatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia 
(2005:240) adalah rakyat adalah penguasa tertinggi di dalam suatu 
negara; demokrasi. Bisa dikatakan juga bahwa kekuasaan negara yang 
tertinggi adalah rakyat. Teori ini menekankah bahwa rakyatlah 
pemegang kekuasaan tertinggi. Teori ini muncul sebagai akibat 
kekuasaan seorang raja yang mutlak dan juga menekan. 
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Menurut Wikipedia pengetian teorikedaulatan rakyat adalah 
kekuasaan tertinggi di dalam suatu wilayah atau negara adalah berada 
ditangan rakyat. Di dalam suatu negara memiliki tiga lembaga yang 
fungsinya mengatur kegiatan pemerintahan. Ketiganya tersebut adalah 
sebagi berikut: 

1. Lembaga legislatif 
Lembaga legislatif berperan dalam pembuatan undang undang. 
Contoh dari legislatif adalah DPD, DPR, dan MPR 

2. Lembaga eksekutif 
Lembaga ini berperan dalam Contoh dari lembaga legislative 
adalah wakil presiden dan presiden. 

3. Lembaga yudikatif 
 

Lembaga ini berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 
undang undang yang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Contoh dari 
lembaga ini adalah mahkamah konstitusi dan mahkamah agung. Di 
dalam sebuah negara, teorikedaulatan berbeda-beda. Teori kedaulatan 
yang dianut oleh Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat dan 
kedaulatan hukum.berikut teori teori kedaulatan yang ada sebagai 
berikut: 

a. Kedaulatan Tuhan 
Adalah teori kedaulatan yang bersumber dari Tuhan. Di dalam 
teori ini, seorang raja merupakan penguasa dari Tuhan 

b. Kedaulatan Raja 
Adalah penguasa atau kekuasaan tertinggi di sebuah negara 
dipegang oleh raja dan keturunannya hingga turun temurun atau 
secara mutlak 

c. Kedaulatan Negara 
Adalah kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara dipegang 
oleh negara tersebut. 

d. Kedaulatan hukum 
Adalah kedaulatan sepenuhnya dipegang oleh hukum baik yang 
tidak tertulis maupun yang tertulis. Seorang penguasa bersifat 
tidak mutlak dan sudah diatur di dalam hukum 

e. Kedaulatan Rakyat 
Adalah kedaulatan yang dipegang sepenuhnya oleh rakyat. Dari 
raykyat untuk rakyat biasa disebut dengan demokrasi. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal 

dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia 
yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. 
Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk 
republik”. 

Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan 
kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para 
pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan 
dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 
persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai 
berikut. 

1. Sila ke-3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”; 
2. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, “… Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 
kepada … persatuan Indonesia ...”; serta 

3. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara 
kesatuan yang berbentuk Republik”. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun sudah berdiri 

dan berusia lebih dari 67 tahun tidak akan bertahan apabila 
masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki semangat persatuan dan 
kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia akan bertahan selamanya 
apabila warga negara Indonesia mau mewujudkan persatuan dan 
kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan. 
 
Peran Lembaga Negara Terhadap Kedaualtan Rakyat 

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 
adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi 
menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan 
rakyat. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. 
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Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 
inilah sebagai sistem peme-rintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem 
pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada 
kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 
1945. Penjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem 
pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan 
Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat 
sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 
 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR terdiri atas 
anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum 
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum 
anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. 
Sedangkan ketentuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur 
dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD. 

Atas dasar ketentuan Pasal 2 (1) UUD 1945 berarti, bahwa jumlah 
anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota 
DPD (juga diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2003). Keanggotaan 
MPR diresmikan de-ngan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No. 22 
Tahun 2003). Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 17 (1) 
No. 22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR berdasarkan Pasal 21 UU 
No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilian Umum Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD ditentukan sebanyak 560 orang. Sedangkan jumlah anggota 
DPD ditentukan, bahwa anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan 
sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 
jumlah anggota DPR. 
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MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang 
berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai 
lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. 
Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa 
MPR (1) berwenang mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan (3) hanya dapat 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya menurut UUD. Tugas dan wewenang MPR tersebut diatur 
lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2003, bahwa MPR mempunyai 
tugas dan wewenang se-bagai berikut: 

1. mengubah dan menetapkan UUD; 
2. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil 

pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR; 
3. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil 
Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di 
Sidang Paripurna MPR; 

4. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Pre-siden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya dalam masa jabatannya; 

6. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden 
apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari 
memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti 
secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil 
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-
lambatnya dalam waktu tiga puluh hari; menetapkan Peraturan 
Tata Tertib dan kode etik MPR. 
 
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR 

dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal 12 UU No. 22 Tahun 
2003): 
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a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD; 
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; 
c. memilih dan dipilih; 
d. membela diri; 
e. imunitas; 
f. protokoler; dan 
g. keuangan dan administratif. 

 
Di samping itu, anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut 
(Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003): 

a. mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan pe-raturan 

perundang-undangan; 
c. menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan nasional; 
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan golongan; dan 
e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. 

 
 
Daftar Pustaka 
 
UUD 1945 
I Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, memahami ilmu Negara dan teori 

Negara:Bandung, refika aditama 2012 
www. Wikipedia.com 
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KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM UUD NRI TAHUN 1945 

Oleh: Yuniarti1 

 

Pendahuluan 

Demokrasi, yang oleh Abraham Lincoln didefinisikan sebagai 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat2, telah 
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pada umumnya, di dalam negara demokrasi, 
kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi negara yang dijalankan 
berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) atau 
pembagian kekuasaan (division of power) yang dicetuskan oleh 
Montesquieu. Tiga lembaga negara yang menjalankan kekuasaan ini 
adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.3 

Di Indonesia, yang merupakan salah satu negara demokratis 
dengan sistem perwakilannya, pelaksanaan kedaulatan rakyat ini 
mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 sebelum perubahan 1999-2002, dijelaskan dalam Pasal 
1 Ayat (2) bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan setelah 
perubahan Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
Perubahan ini ternyata memunculkan perdebatan tentang pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang berfokus pada apakah kedaulatan rakyat yang 
dijalankan menurut UUD, atau kedaulatan rakyat dijalankan 
sepenuhnya oleh MPR. Untuk memahami bagaimana idealnya 
pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, perlu disusun logika 
pemahaman tentang definisi Indonesia sebagai sebuah negara sesuai 

                                                             
1 Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas 
Mulawarman. E-mail: yuniarti2306@yahoo.com. Mobile: 081347054668. 
2 Bulent Daver. 1986. The Basic Principles of Democracy and Their Importance in 
Dealing with Terrorism. Terdapat di www.politics.ankara.edu.tr>dergi>pdf. Diakses 
10 Mei 2016. 
3 Ahmad Suhelmi. 2001. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia. H.213-214. 
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dengan UUD 1945 yang berlaku. Pada gilirannya definisi ini akan 
mempengaruhi pelaksaan kedaulatan rakyat yang ideal. 

 

Definisi Indonesia 

Pemahaman yang menyeluruh tentang Indonesia harus 
dibangun atas dasar pemahaman terhadap UUD 1945 yang menjadi 
landasan pelaksanaan pemerintahannya. Untuk itu ada beberapa hal 
yang perlu dicermati dalam ketentuan UUD 1945 baik yang tersurat 
(ketentuan tertulis) maupun yang tersirat (interpretasi atau pemaknaan 
yang timbul dari ketentuan yang tertulis). 

Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen maka Indonesia 
didefinisikan sebagai berikut:4 

1. Negara kesatuan berbentuk republik (Bab I Pasal 1 Ayat (1)). 

Negara kesatuan membawa konsekuensi bahwa semua 
kekuasaan politik berada di tangan pemerintah pusat. Otoritas 
lokal atau pemerintah daerah menjalankan hukum dan 
perundang-undagan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.5 

Sedangkan bentuk negara republik berarti negara dipimpin oleh 
seorang presiden yang dipilih oleh lembaga tertentu atau oleh 
rakyat secara langsung.6\ 

2. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial (Bab III Pasal 
4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) & (2), dan Pasal 6A Ayat (1)). 

Sistem pemerintahan presidensial artinya menempatkan 
eksekutif pada posisi yang tidak tergantung pada legislatif 
karena presiden tidak bertanggung jawab pada legislatif dan 
presiden dipilih langsung oleh rakyat.7 

3. Negara dengan sistem politik demokratis dengan adanya 
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara 
sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, 

                                                             
4 Kitab UUD 1945 setelah amandemen I – IV (1999-2002). 

5 Charles V. Hamilton. 1993. American Government. Illinois: Scott, Foresman & Co. H.58. 

6 Inu Kencana Safiie dan Andi Azikin. 2007. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: Refika 

7 Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar ilmu politik. Jakrta: Gramedia. H/303 
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eksekutif, dan yudikatif (Bab I Pasal 1 Ayat (2), Bab II tentang 
MPR, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintaha Negara, Bab 
VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang DPR, Bab 
VIIA tentang DPD, Bab VIIB tentang Pemilu, dan Bab IX 
tentang Kekuasaan Kehakiman)). 

Keberadaan lembaga-lembaga nasional ini juga menunjukkan 
bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan, dimana 
melalui lembaga-lembaga inilah rakyat menyerahkan sebagian 
kedaulatannya untuk dijalankan. 

Dari definisi yang sesuai dengan UUD 1945 setelah 
amandemen ini maka pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia 
tentunya akan sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan tersebut. 
Dari tiga hal yang muncul dalam definisi di atas maka Pasal 1 Ayat (2), 
demokrasi dan sistem presidensial perlu digarisbawahi karena sistem 
presidensial yang muncul dari interpretasi pasal-pasal dalam UUD 1945 
sesudah dan sebelum amandemen membawa konsekuensi tersendiri 
dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. 

 

Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 

Sebelum dan Setelah Amandemen dalam Sistem Presidensial 

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi, 
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
undang-undang dasar”, berjalan seiring dengan sistem presidensial 
yang dianut Indonesia. Secara teoritis, keduanya menjadi logis dan tepat 
berada dalam kerangka UUD 1945 setelah amandemen dibanding 
sebelum amandemen. Dalam UUD 1945 sesudah amandemen 
menunjukkan bahwa Pasal 1 Ayat (2) menopang keberadaan sistem 
presidensial. 

Di lain pihak, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1) dalam UUD 
1945 sebelum amandemen justru mengaburkan sistem presidensial itu 
sendiri. Karena berdasarkan pasal ini, MPR memegang lembaga 
tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat, dan presiden dan wakil 
presiden dipilih oleh MPR. Seorang presiden yang dipilih oleh lembaga 
legislatif atau parlemen umumnya ada dalam sistem parlementer bukan 
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presidensial. Presiden akan bertanggung jawab kepada parlemen, dan 
parlemen dapat mencabut mandat rakyat dari presiden yang artinya 
memberhentikan presiden. 

Selain itu, ketika MPR menjadi satu-satunya lembaga 
pemegang kedaulatan rakyat, hal ini akan mengecilkan demokrasi 
dengan konsep pembagian kekuasaan ke dalam lembaga-lembaga 
nasional yang berbeda. Hal ini disebabkan karena demokrasi pada 
dasarnya menghindari jatuhnya kekuasaan pada satu tangan yang 
berakibat munculnya kekuasaan absolut. 

Dalam sebuah sistem presidensial, presiden dipilih langsung 
oleh rakyat bukan oleh parlemen atau lembaga legislatif. Oleh karena 
itu, presiden bertanggung jawab langsung pada konstituennya bukan 
pada parlemen. Meskipun demikian, anggota legislatif dapat 
mengajukan mosi tidak percaya dan mengimpeach presiden. Selain itu, 
tidak hanya presiden tetapi semua anggota lembaga legislatif pun 
dipilih oleh rakyat. Pemilihan langsung oleh rakyat terhadap presiden 
dan anggota parlemen juga menunjukkan bahwa rakyat secara langsung 
mendelegasikan kedaulatannya melalui pilihannya. Oleh karena itu, 
tidak ada alasan bahwa yang berhak menjalankan kedaulatan rakyat 
hanya satu lembaga saja. 

Selain itu, dengan konsep pembagian kekuasaan, lembaga-
lembaga politik nasional, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, 
memiliki kewenangan dan bertangggung jawab sesuai dengan undang-
undang dasar. Melalui kewenangannya inilah lembaga-lembaga ini 
menjalankan kedaulatan rakyat sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat 
tidak menjadi monopoli satu lembaga saja seperti eksekutif saja atau 
legislatif saja. Kondisi seperti ini ditemukan dalam pasal-pasal UUD 
1945 setelah amandemen antara lain: Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), 
Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C Ayat 
(1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 23E Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1). 

Namun sayangnya, dalam UUD 1945 setelah amandemen 
inipun sama halnya dengan UUD 1945 sebelum amandemen tidak 
menegaskan lembaga mana yang memiliki kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Hal ini sangat berbeda dengan Konstitusi 
Amerika Serikat misalnya, yang secara tegas menyebutkan bahwa 
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kekuasaan legislatif ada di tangan Konggres, kekuasaan eksekutif ada 
di tangan presiden, dan kekuasaan yudikatif ada di tangan Mahkamah 
Agung dan pengadilan di bawahnya8. Akibatnya, interpretasi bebas 
sangat mungkin terjadi. Misalnya siapa pemegang kekuasaan legislatif? 
Siapa yang disebut parlemen di Indonesia? Apakah MPR yang artinya 
termasuk DPR dan DPD di dalamnya, atau hanya DPR saja? Bagaimana 
dengan DPD? Hal ini perlu menjadi perhatian lembaga-lembaga 
nasional yang memegang kedaulatan rakyat untuk memberi kejelasan 
pada rakyatnya yang menjadi tuan untuk dilayani oleh lembaga-
lembaga tersebut. 

 

Penutup 

Hakikatnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat akan jelas dengan 
sendirinya ketika aturan yang menaungi pelaksanaannya jelas dan tidak 
menimbulkan bias dalam interpretasi. Dalam sistem demokrasi maka 
jelas bahwa kedaulatan rakyat dalam bentuk kekuasaan politik harus 
dibagi ke dalam tiga lembaga politik nasional yaitu eksekutif, legislatif 
dan yudikatif. Pilihan atas parlementer dan presidensial tetap akan 
berjalan baik dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat jika dijalankan 
sesuai dengan ketentuannya. Namun, ketika kita telah memilih untuk 
berdemokrasi dengan sistem presidensial maka UUD 1945 setelah 
amandemen setidaknya lebih akomodatif dibandingkan dengan 
sebelum amandemen, terlepas masih perlunya ketegasan dalam pasal-
pasalnya. 
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