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 Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa atas telah diterbitkannya Buku Naskah Akademik Rancangan Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku Naskah Akademik
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan
dokumentasi gagasan dari akademisi muda yang menjadi fi nalis Constitutional Drafting
Padjadjaran Law Fair X Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 April
2018 di Bandung. Para fi nalis lomba tersebut adalah Universitas Brawijaya, Universitas
Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas
Tarumanegara.

 Mengingat pentingnya buku ini sebagai salah satu referensi ilmiah ketatanegaraan
lndonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan penerbitan dan penyebarluasan
dengan maksud agar dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman
ketatanegaraan masyarakat luas, utamanya generasi muda Indonesia.

 Materi Buku Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ini tidak diubah, beberapa koreksi dan revisi redaksional telah
dilakukan dengan tetap memperhatikan autentifi kasi materi sebagaimana yang
disampaikan oleh para fi nalis Constitutional Drafting Padjadjaran Law Fair X Tahun
2018.

 Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf bila terdapat ketidaksempurnaan
dalam penerbitan Buku Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini. Semoga buku ini dapat memberikan
manfaat dan menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara untuk peningkatan pemahaman
konstitusi oleh masyarakat Indonesia.
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 Laju perkembangan ilmu pengetahuan bergerak cepat, hampir setiap tahun ada
gagasan baru dari para akademisi yang dapat digunakan untuk menjadi rujukan dalam 
pengambilan kebijakan. Pelaksanaan Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair
X Tahun 2018 merupakan ajang akademisi muda untuk mempresentasikan gagasan
terbaru di bidang sistem ketatanegaraan lndonesia. Melihat pentingnya naskah yang
memuat gagasan para mahasiswa tentang sistem ketatanegaraan lndonesia, MPR
bermaksud untuk mendokumentasi materi yang dimuat dalam naskah akademik
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Tema kegiatan Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair X Tahun 2018 yang
diselenggarakan pada tanggal 20-22 April 2018 di Bandung sejalan dengan kegiatan
pengkajian yang dilakukan oleh MPR dalam rangka melaksanakan tugas pengkajian
sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat serta sosialisasi tentang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kegiatan
ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi generasi muda Indonesia
melalui penulisan naskah akademik yang mengedepankan proses-proses pemikiran, 
analisa, serta pemahaman-pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan konstruktif.

 Penyelenggaraan Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair 2018 ini memiliki
materi edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan
Indonesia sebagai salah satu media atau sarana efektif dalam memberikan pemahaman
mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus
bangsa.

 Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk membangun 
Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda ini harus terus kita bangun jiwanya.
Kita bangun semangatnya agar memiliki semangat kebangsaan yang tinggi yang
menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai persatuan
bangsa, serta nilai-nilai ke-bhinneka-an.

 Visi MPR adalah sebagai “Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan
Kedaulatan Rakyat”. Dengan visi tersebut, MPR diharapkan dapat menjadi representasi
majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani
berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan
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daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR
diharapkan dapat mengawal ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan
rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan
tertinggi yang dimilikinya yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat.
Akhir kata, semoga naskah akademik Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat menjadi sumbang saran generasi muda
dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

ttd

Ma’ruf Cahyono, SH., MH
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 Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, 

 Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan
tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan
seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan
serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan bemegara termuat dalam Pembukaan
Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk
politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang
niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai
konsekuensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution).

 Menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa konstitusi di negara manapun
tidak ada yang sempurna, tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Dengan
konstitusi yang jauh lebih sempurna pun belumlah cukup menjamin bahwa
implementasi dari mandat konstitusi tersebut bisa dijalankan sebagaimana rumusan
subtantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk kita pahami bersama,
pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa
Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

 Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi
peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. MPR sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kedaulatan
rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional.

SAMBUTAN
PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI
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 Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan
MPR - memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional
MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor I7 Tahun 2014 jo, Nomor 42 Tahun
2014 yang kemudian diubah menjadi Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, maupun Peraturan MPR Nomor I Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR,
serta Keputusan MPR Nomor 4/MPR/20l4 Tentang Rekomendasi MPR masa Jabatan
2009-2014.

 Penyelenggaraan Constitutional Drafting Law Fair X Tahun 2018 dapat
dipandang sebagai salah satu subjek kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran
penting dalam memberikan pemahaman secara utuh dalam ruang lingkup mengkaji
sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945
serta pelaksanaannya.

 Constitutional Drafting Law Fair X Tahun 2018 merupakan salah satu upaya dan
ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya sadar berkonstitusi, sadar
berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemahaman tersebut,
tujuan akhir yang hendak kita capai adalah terbentuknya mental dan karakter bangsa
yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta berkepribadian Indonesia,
utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.

 Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para
fi nalis Constitutional Drafting Law Fair X Tahun 2018, yang telah bersedia karyanya
diterbitkan. Semoga karya ini dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada
generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan bagi
Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian
komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.

wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Juli 2018
PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Ketua,

ttd

Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.

Wakil Ketua,

ttd

PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,

ttd

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,

ttd

RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.SC., M.M.

Wakil Ketua,

ttd

Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

viii



BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang..................................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah............................................................................. 11 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan  .......... 12 .......................

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian............................................................................... 13 

2. Sifat Penelitian............................................................................... 14 

3. Pendekatan Penelitian.................................................................... 14 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.................................................. 14 

5. Teknik Pengumpulan Data............................................................ 15 

6. Teknik Analisis Data..................................................................... 15 

E. Metode Amandemen........................................................................... 16 

1. Metode Pendekatan Historis.......................................................... 16 

2. Metode Pendekatan Politik............................................................ 17 

3. Metode Pendekatan Empiris.......................................................... 18 

4. Metode Pendekatan Komparatif.................................................... 19 

F. Prinsip Dasar Perubahan...................................................................... 20 

BAB II KAJIAN TEORITIS, ASAS/PRINSIP, DAN PRAKTIK EMPIRIS 

A. Kajian Teoritis 

1. Kajian Teori tentang Konstitusi..................................................... 21 

2. Kajian Teori tentang Negara 

2.1 Sejarah Asal Muasal Negara.................................................... 35 

2.2 Pengertian dan Tujuan Negara................................................. 38 

2.3 Syarat-Syarat Terbentuknya Negara......................................... 40 

2.4 Kedaulatan Negara................................................................... 41 

.................................................... 21 .......................................

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR KEPALA BIRO PENGKAJIAN MPR RI ........................ iii

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI ..............................................v

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI ..............................vii

DAFTAR ISI...............................................................................................................ix

ix



2.5 Bentuk-Bentuk Negara............................................................. 42 

2.6 Bentuk Negara Indonesia......................................................... 44 

3. Kajian Teori tentang Sistem Pemerintahan Presidensial................ 44 

4. Kajian Teori tentang Pemisahan Kekuasaan.................................. 50 

5. Kajian Teori tentang Kelembagaan Negara 

5.1 Pengertian Lembaga Negara..................................................... 58 

5.2 Macam-Macam Lembaga Negara............................................. 60 

6. Kajian Teori tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan..... 64 

7. Kajian Teori tentang Konsep Negara Hukum................................. 71 

8. Kajian Teori tentang Konsep Negara Kesatuan.............................. 77 

9. Kajian Teori tentang Pembangunan Berkelanjutan........................ 80  

10. Kajian Teori tentang Penguatan Politik Pembangunan.................. 84 

11. Kajian teori tentang Demokrasi dan Negara Hukum...................... 88 

11.1 Pengetian Demokrasi...............................................................

11.2 Negara Demokrasi ..................................................................

11.3 Demokrasi dan Negara Hukum ..............................................

13.1 Klasifi kasi Sistem Kepartaian..................................................

13.2 Sistem Kepartaian di Indonesia................................................

13.3 Sistem Multipartai Sederhana................................................

14.1 Sejarah Pemilihan Umum.......................................................

14.2 Sistem Pemilihan Umum.......................................................

88

91

94

12. Kajian Teori tentang Sistem Parlemen Bikameral.......................... 97 

13. Kajian Teori tentang Sistem Kepartaian.......................................... 104 

14. Kajian Teori tentang Pemilihan Umum........................................... 116 

15. Kajian teori tentang Partai Politik 

15.1 Pengertian Partai Politik......................................................... 125 

15.2 Fungsi Partai Politik............................................................... 127 

16. Kajian Teori tentang Lembaga Negara Independen........................ 131 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait 

1. Asas Pancasila............................................................................... 138 

2. Asas Bhineka Tunggal Ika............................................................. 139 

104

111

114

116

120

x

45

58

125

...................................

.................................................



12. Asas Keterbukaan.......................................................................... 141 

13. Asas Keberlanjutan........................................................................ 142 

14. Asas Kedaulatan Rakyat................................................................ 142 

C. Kajian Terhadap Nilai-Nilai Dasar Perubahan Undang-Undang  Dasar  

Negara Republik Indonesia.................................................................. 142 

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,  

serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat sebelum Amandemen  

Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

1. Kajian Pelaksanaan Penyederhanaan Partai Politik....................... 146 

2. Kajian Pelaksanaan Pemilihan Umum........................................... 154 

3. Kajian Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden.......................................................................................... 160 

4. Kajian Pelaksanaan Penguatan Lembaga Legilatif........................ 168 

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Pelaksanaan 

1. Implikasi Terhadap Penyederhanaan Partai Politik....................... 174 

2. Implikasi Terhadap Pemilihan Umum........................................... 175 

3. Implikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden.......................................................................................... 176 

4. Implikasi Terhadap Penguatan Lembaga Legilatif........................ 180 

Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan..... 139 

4. Asas Kenusantaraan....................................................................... 139 

5. Asas Kebangsaan........................................................................... 139 

6. Asas Kemanusiaan......................................................................... 140 

7. Asas Kepastian Hukum.................................................................. 140 

8. Asas Gotong Royong..................................................................... 141 

9. Asas Pengayoman.......................................................................... 141 

10. Asas Keadilan................................................................................ 141 

11. Asas Kekeluargaan........................................................................ 141 

dan Wakil Presiden

Legislatif

Legislatif

dan Wakil Presiden

Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945...........................................................................

161

176

174

xi

Dasar Negara Republik Indonesia......



3. Landasan Filosofis Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden........................................................................................... 198 

4. Landasan Filosofis Penguatan Lembaga Legilatif ......................... 200 

B. Landasan Historis 

1. Landasan Historis Penyederhanaan Partai Politik.......................... 203 

2. Landasan Historis Pemilihan Umum.............................................. 207 

3. Landasan Historis Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden........................................................................................... 211 

4. Landasan Historis Penguatan Lembaga Legilatif........................... 213 

C. Landasan Sosiologis 

1. Landasan Sosiologis Penyederhanaan Partai Politik...................... 218 

2. Landasan Sosiologis Pemilihan Umum.......................................... 220 

3. Landasan Sosiologis Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden.......................................................................................... 225 

4. Landasan Sosiologis Penguatan Lembaga Legilatif...................... 227 

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

A. Evaluasi Terhadap Penyederhanaan Partai Politik.............................. 183 

B. Evaluasi Terhadap Pemilihan Umum.................................................. 185 

C. Evaluasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden................................................................................................ 187 

D. Evaluasi Terhadap Penguatan Lembaga Legilatif................................ 190 

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, HISTORIS, DAN SOSIOLOGIS 

A. Landasan Filosofis 

1. Landasan Filosofis Penyederhanaan Partai Politik........................ 193 

2. Landasan Filosofis Pemilihan Umum............................................ 196 

Legislatif

...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................

dan Wakil Presiden

dan Wakil Presiden

dan Wakil Presiden

dan Wakil Presiden

193

203

218

xii



BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

A. Sasaran Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara  

Republik Indonesia Tahun 1945........................................................... 231 

B. Arah dan Jangkauan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar  

Negara Republik Indonesia Tahun 1945............................................... 232 

C. Ruang Lingkup Materi Perubahan Kelima Undang- Undang Dasar  

Negara Republik Indonesia Tahun 1945............................................... 233 

1. Ketentuan yang Ditambahkan 

1.1 Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Penyederhanaan 

Partai Politik............................................................................. 234 

1.2 Penambahan Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan 

Wakil Presiden......................................................................... 244 

2. Ketentuan yang Diubah 

BAB VI  PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 260 

B. Rekomendasi......................................................................................... 261 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

.........................................................

..................................................................

............................................................................................

..........................................................................................................

dan Wakil Presidendan Wakil Presiden

Penyederhanaan Partai Politik

234

248

263

277

Saran .............

xiii

Pengutan Sistem Pemilihan Umum dengan Penambahan 

Sistem Distrik/Kewilayahan, Pengujian Peserta Pemilihan 

Umum Secara Perseorangan, dan Penambahan Asas Komisi 

Pemilihan Umum .......................................................................

Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat..........................

2.1

2.2 248

255



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Partai-Partai Politik Pemilu 2004.......................................... 149 

Tabel 2. Partai-Partai Politik Pemilu 2009.......................................... 151 

Tabel 3.  Partai-Partai Politik Pemilu 2014.......................................... 151 

 

 

 

 

 

 

 

xiv



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

“.... suatu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu 

pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai  

hak untuk mengeluarkan suara.... ”-Mohammad Hatta1 

 

Filosofis dari sebuah tujuan dibentuk nya bangsa Indonesia yang menjadi 

dasar dibentuk nya suatu konstitusi. Konstitusi sendiri merupakan “character of 

nation”2yang membawa cita-cita, gagasan, konsep dan ideologi sebagai dasar 

susunan dan sendi berbangsa-bernegara. Cita-cita bangsa tersebut senantiasa 

diimpikan dan digaungkan hingga tidak ada yang mampu menghentikannya disaat 

tujuan itu tercapai. Sebagaimana para pendiri negara (The founding leaders) atau 

para perumus undang-undang dasar (The framers of the constitution) negara 

Indonesia telah mempersiapkan landasan dasar atas norma-norma yang nantinya 

mampu mewadahi isi dan maksud tujuan bangsa tersebut. Tujuan bangsa Indonesia 

didirikan semata-mata hanyalah untuk mencapai tujuan besar yang telah 

dirumuskan atas kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia itu sendiri. Para 

Founding father atau Framers of the Contitution yang umumnya adalah pemimpin 

pergerakan nasional, sangat menyadari keperluan dasar-dasar yang kokoh yang 

akan menjadi sendi susunan dan sistem ketatanegaraan Indonesia merdeka. Dasar-

dasar itu meliputi dasar-dasar filosofis (Pancasila), dasar-dasar politik dan hukum, 

dasar-dasar sosial dan ekonomi.3 

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

Tahun 1945) merupakan konstitusi Negara Indonesia yang dipandang sebagai 

hukum tertinggi tingkatannya, UUD NRI Tahun 1945 dianggap memuat landasan 
                                                           

 1 Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi, Jakarta: Tintamas, 1970, hlm. 330. 
 2 Lihat pernyataan Cherly Saunders, Guru Besar Hukum Tata Negara pada Universitas 

Melbourne Austraria “A constitution is more than a social contract… its rather than an expression of the 
general wiil of nation. It’s a reflection of its history, fears, concerns, aspirations and indeed, the soul of 
nations” dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi, 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. ix. 

 3 Bagir Manan, Membedah UUD 1945, Malang: UB Press, 2012, hlm. 67. 
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dasar atas norma-norma yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh para 

pendahulu bangsa dan tepatnya UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu norma 

hukum yang bersifat fundamental karena mengandung tujuan bangsa yang semata-

mata saat itu untuk mencapai kesejahteraan sosial yang mencakup kepentingan 

seluruh rakyat. Memaknai anasir-anasir tersebut maka pada tanggal 18 Agustus 

1945, Naskah Asli Undang - Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 

Tahun 1945) ditetapkan sebagai konstitusi negara dalam sebuah dokumen formal. 

Menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pernyataan A.A.H Struycken, dokumen 

formal tersebut berisi:4 (1) Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau; 

(2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; (3) Pandangan 

tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu yang sekarang 

maupun untuk masa yang akan datang; (4) Suatu keinginan, dengan mana 

perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.  

Perjalanan ketatanegaraan yang dinamis memunculkan kebutuhan 

perubahan konstitusi, sebagaimana menurut Bagir Manan, bahwa UUD 1945 turut 

menjadi sumber atau memberi dorongan menuju pemerintahan otoritarian, antara 

lain disebabkan oleh struktur ketatanegaraan yang memberi dasar kuat pada 

eksekutif (executive heavy),  chekcs and balances,5dan materi muatan yang terlalu 

umum (sederhana).6 Alasan pembenar penyempurnaan UUD 1945 dikemukakan 

pula oleh Mukhtie Fadjar dalam perspektif yang lebih luas, berdasarkan beberapa 
                                                           

 4 Dikenal pula dengan paham “konstitualisme” atau teori “konstitusi” yang memiliki arti 
“pembatasan terhadap kekuasaan penguasa oleh aturan hukum agar pemerintah tidak sewenang- wenang” 
lihat I Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono dan Sudarsono, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, 
(Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1. Pembatasan kekuasaan sebagai makna dasar negara konstitusional 
telah dimulai sejak Magna Charta (1213) yang kemudian diikuiti oleh jaminan dan perlindungan hak 
asasi seperti diatur dalam Bill of Right. 

 5 Kurangnya dasar-dasar check and balances dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Ayat (2) 
Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dlakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Nomenklatur tersebut sebagaimana dikemukakan 
oleh Anwar C, bahwa seolah-olah kedaulatan yang berada ditangan rakyat beralih sepenuhnya kepada 
MPR untuk bertindak sebagai penyelenggara negara tertinggi, padahlm kedaulatan tetap berada ditangan 
rakyat, MPR hayan sebagai mandataris pelaksana kedaulatan rakyat dalam Anwar C, Teori dan Hukum 
Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi Pada 
Lembaga Negara, Malang: In-Trans Publishing, 2011, hlm. 1. Dalam kaitan ini, Lacia Marzuki 
mengemukakan bahwa “MPR adalah mandataris rakyat, bukan penerima delegasi”, anasir tersebut dapat 
dipahami mandatum, mandatant (mandatory) tidak kehilangan kewenangan, MPR selaku mandataris, 
bertindak untuk dan atas nama rakyat selaku mandant (mandatory) dikutip oleh Soewoto Mulyosudarmo, 
Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Malang: In-Trans, Asosiasi Pengajar HTN 
dan HAN Jawa Timur, 2004, hlm. 278-279. 

 6 Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, 
hlm. vi. 
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alasan, yakni:7 

1. Alasan historis, dalam sejarahnya UUD 1945 memang didesain oleh para 

pendiri Negara (BPUPKI dan PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara8, 

karena dibuat dan ditetapkan dalam keadaan ketergesa- gesaan9; 

2. Alasan filosofis, dalam UUD 1945 telah terdapat pencampuradukan 

beberbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti paham kedulatan 

rakyat dengan faham integralistik10; 

3. Alasan teoritis, dari sudut pandang teori konstitusi (konstitusionalisme), 

keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk 

memberi batasan kekuasaan kepada negara agar tidak bertindak sewenang-

wenang11; 

4. Alasan yuridis, sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, UUD 1945 juga 

mencantumkan klausula perubahan seperti dalam Pasal 37;12 

5. Alasan praktis politis, dalam praktik UUD 1945 sudah sering mengalami 

perubahan atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya dari tahun 

1945-1949, maupun 1959-1998. 

 

Franscois Venter berpendapat bahwa konsep “konstitusi” itu dinamis 

sehingga kemudian dapat dipahami konstitusi yang ‘final’ itu tidak ada, karena 

                                                           
 7 Abdul Mukhtie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik, Malang: In-

Trans Publishing, 2003, hlm. 39. 
 8 Sifat sementara tersebut dapat diketahui dari pernyataan Soekarno dalam rapat pengesahan 

UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, “…Tuan-tuan semua tentu mengerti, bahwa Undang-undang Dasar 
yang kita buat saat ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memaknai perkataan 
ini adalah Undang-Undang Kilat…” dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 28 Mei 1945-22 
Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998, hlm. 544. 

 9 Lihat peryataan Soepomo dalam Rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 “..sederhana saja, 
dimaksudkan hanya bisa dijalankan dimasa perang…” sebagaimana dikutip dalam Muhammad Yamin, 
Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, Jakarta: Yayasan Pernebit Siguntang, 1959, hlm. 410. 

 10 Anasir tersebut sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan idealnya agar 
pembagunan negara hukum Indonesia dilakukan dari dalam Indonesia sendiri dengan mengandalkan 
modal sosio-kultural serta keuatan-kekuatan yang dimilki bangsa, dikutip dalam Satjipto Rahrdjo, Negara 
Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 112. 

 11 Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm. 101. 
Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang 
memiliki daya ikat bukan saja bagi rakyat atau warga. 

 12 Bandingkan dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan, mekanisme perubahan (melalui 
amandemen) ditempuh dalam rangka menjaga kesinambgungan historis dari masa lalu, kini dan masa 
yang akan datang, dikutip dalam Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: Fakultas Hukum 
UII Press, 2004, hlm. 22-23. 
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konstitusi suatu negara itu bergerak bersama-sama dengan negara itu sendiri.13 

Seperti halnya sebuah konstitusi, konstitusionalisme adalah konsep yang juga 

dinamis. Hubungan antara konstitusionalisme dan pemerintah terus-menerus 

berubah, di mana konstitusi itu sendiri adalah bukti paling gamblang dari perubahan 

itu. Kearifan mengenai kemungkinan perubahan dibenarkan pula oleh Jimly 

Asshiddiqie meliputi beberapa isu ketatanegaraan, antara lain :14 

1. Pertama, rumusan ketentuan UUD NRI 1945 sebagian besar bersifat sangat 

sederhana, umum bahkan tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan penafsiran 

sepihak yang menguntungkan pemegang kekuasaan, atau setidak-tidaknya 

menimbulkan perselisihan pendapat dalam pelaksanaan di lapangan. 

2. Kedua, UUD NRI 1945 terlalu banyak mendelegasikan pengaturan lebih 

lanjut pada undang-undang organik tanpa arahan yang memadai, sehingga 

materi undang-undang sepenuhnya diserahkan kepada Presiden dan DPR 

untuk menentukannya. 

3. Ketiga, banyak terdapat kekosongan muatan yang penting yang tidak terdapat 

dalam UUD NRI 1945. 

4. Keempat, adalah berkenaan dengan status dan materi Penjelasan UUD NRI 

1945. Sebagaian materi Penjelasan sama sekali merupakan soal baru yang 

tidak terdapat dalam Pasal-pasal UUD NRI 1945. 

Prosedur serta sistem perubahan konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945 

harus merupakan perwujudan dari dua hal, yaitu pertama, menjamin kelangsungan 

hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua memungkinkan adanya perubahan.15 

Sehingga kemudian, melahirkan suatu suasana kebatinan (geistichentergrund) yang 

menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan yuridis 

suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami secara seksama.16 

Konstitusi dalam riwayat sejarahnya, mengalami beberapa kali perubahan 

sebagaimana yang telah dirangkum oleh Taufiqurrohman Syahuri, sebagai 

                                                           
 13 Franscois Venter, Constitution Making and the Legitimacy of the Constitution, Antero 

Jyranki: National Constitutions in the Era of Integration, 1999, hlm. 19. 
 14 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 

2012, hlm. 77. 

 15 Sri Soemantri Martosoewignjo, Op.Cit., hlm. 9. 

 16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 
hlm. 29. 
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berikut:17 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945; 

2. Konstitusi (sementara) Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) tahun 

1949 yang merupakan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, pada 

tanggal 27 Desember 1949; 

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang ditetapkan 

tanggal 15 Agustus 1950; 

4. Kembali kepada konstitusi yang pertama yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 

Juli 1959 yaitu Undang-Undang Dasar 1945; 

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD NRI 1945) yang telah diubah empat kali yakni tahun 1999-

2002. 

 

UUD NRI 1945 hasil perubahan periode 1999-2002 setidak-tidaknya telah 

membawa perubahan struktural dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan 

Negara.18 Perjalanan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian 

perumusan hukum dasar Indonesia, yang mencakup dasar-dasar normatif yang 

berfungsi sebagai sarana pengendali (tool of social and political control), terhadap 

penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan 

sekaligus sebagai sarana pembaharuan masyarakat (tool of social and political 

reform) serta sarana perekayasaan (tool of social and political engineering) ke arah 

cita-cita kolektif bangsa. 

Namun kemudian, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (selanjutnya disebut MPR RI) Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi 

MPR RI Masa Jabatan 2009-2014 memberikan sinyal perlunya penataan sistem 

ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI 1945. Dasar pertimbangan 

untuk kembali menuju kearah perubahan adalah karena UUD NRI 1945 yang ada 

                                                           
 17 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di 

Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, Bogor: Ghlmia 
Indonesia, 2004, hlm. 118-119. 

 18 Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 
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sekarang telah mengalami usia 15 tahun dari perubahan ke IV tahun 2002 sehingga 

sangat wajar jika ada telaah mendalam kembali berkenaan dengan masalah-masalah 

ketatanegaaraan atau isu-isu global.19 Perubahan ke-5 (lima) UUD NRI 1945 

merupakan conditio sine quanon bagi sebuah strategi perubahan dan pembaharuan 

yang mendasar. Mengingat Perubahan UUD NRI 1945 sebagai agenda utama 

reformasi, maka pada Sidang Tahunan MPR RI 1999, seluruh fraksi di MPR 

membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD NRI 1945, yaitu:20 

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945; 

2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

3. Sepakat untuk mempertahankan Sistem Presidensial; 

4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan 

UUD NRI 1945 kedalam pasal-pasal UUD NRI 1945; dan 

5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen 

terhadap UUD NRI 1945. 

 

Gerakan Reformasi 1998 yang mengantarkan terlaksananya reformasi 

konstitusi, dipahami sebagai respon terhadap hal-hal yang mencerminkan 

ketidakadilan yang terjadi pada masa lampau ataupun merefleksikan hal-hal yang 

secara mendesak harus diselesaikan. Adapun kemudian, Perubahan UUD NRI 1945 

tersebut dinilai belum mampu secara mendasar memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki UUD 1945 sebelum Perubahan.21 Kekurangan tersebut tidak terletak 

pada Perubahan UUD NRI 1945, melainkan sebagai akibat ketiadaan dari desain 

besar untuk mengawal arah reformasi sehingga menjadi belum terarah.  

Kekurangan dan kelemahan UUD NRI 1945 hasil Perubahan 

menjadikannya sebuah keniscayaan dan alasan kuat untuk melakukan pembenahan 

secara menyeluruh serta komprehensif melalui perubahan ke-5 (lima) UUD NRI 

                                                           
 19 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Tiga Fraksi MPR Merespon Wacana 

Amandemen Konstitusi” <http://www.mpr.go.id/posts/tiga-fraksi-mpr-merespon-wacana-amandemen-
konstitusi> [diakses pada 11/03/2018] 

 20 Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 tentang 
Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 21 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Op.Ci.t., hlm. 213. 
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1945, untuk menjadikan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang progresif dan 

visioner, dan mampu menjadi landasan yang kokoh bagi bangsa dan negara. 

Perubahan konstitusi dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002, masih 

menyisakan problematika aturan main dalam kehidupan bernegara yang di 

dalamnya mengandung prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, pembagian 

kekuasaan dan pengakuan hak asasi manusia. Karenanya, perubahan ke-5 (lima) 

UUD NRI 1945 perlu dilakukan dalam rangka menyempurnakan superioritas UUD 

NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi pegangan kehidupan 

bernegara. 

Perubahan ke-5 (lima) UUD NRI 1945 perlu dilakukan atas beberapa dasar 

pertimbangan yang dinarasikan mengenai kehidupan bernegara yang berkaitan 

dengan politik kebangsaan. Kehidupan politik kebangsaan berkaitan mengenai 

Pemilihan Umum, baik itu pemilihan presiden, dan pemilihan wakil rakyat yaitu 

pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perawakilan Daerah, yang 

berimplikasi pada Pengaturan Partai Politik dan Perseorangan nantinya. Kehidupan 

bernegara juga berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang mengacu pada trias 

politica, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. 

Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan kekuasaan 

yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.22 Artinya bahwa konsep 

Trias Politica dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya L’esprit des lois (The 

Spirit of Laws) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan 

melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam 

kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling 

mengimbangi satu sama lain (check and balaces), selain itu harapannya dapat 

membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan 

yang nantinya akan melahirkan kesewenangwenangan. Konsep pembagian 

kekuasaan berimplikasi didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, perlu adanya ketentuan mengenai norma dasar dalam Konstitusi. 

Kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif menjadi urgensi pada tata negara di 

Indonesia, dikarenakan kajian historis mengenai kedua kekuasaan tersebut menjadi 
                                                           

 22 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 
152. 
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problematika hingga sekarang.  

Berkenaan dengan pemilihan Umum atau pemilu, secara umum pemilihan 

umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John 

Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi 

individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan 

kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan 

instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan 

antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi 

oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi 

semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik 

pembangunan politik maupun bidang bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang 

untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi.  

Model pemilu di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika 

dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya, dikarenakan mempunyai kondisi 

sosiologis dan historis tersendiri didalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai 

negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia diadakan 

pada pada hampir semua tingkatan dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat 

eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala 

negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam 

stuktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat 

daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di 

Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) 

dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa 

(pedesaan).23 Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara 

pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan 

berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU 

bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat 

menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU 

yaitu : “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

                                                           
 23 Rumah Pemilu, “Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014”  

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia> 
[diakses pada 16/03/2018] 
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pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”.24 

Urgensi dari lembaga komisi pemilihan umum dalam melakukan tugasnya 

dalam pemilihan umum berkaitan dengan keterbukaan dan dapat 

dipertanggungjawabkan perlu diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam pemilihan umum terdapat banyak 

problematika mengenai efektivitas dari sistem pemilihan umum. Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu subjek dari 

pemilihan umum menjadi bahan kajian berkaitan dengan efektivitas dengan 

pencalonan yang dilakukan oleh Partai Politik. Tidak tersalurkannya aspirasi 

masyarakat mengenai berbagai masalah, dan kurangnya integritas pasca terpilihnya 

sebagai anggota dewan, menjadi sebuah urgensi mengenai pencalonan anggota 

legislatif dalam pemilihan umum. Perlunya pembaharuan agar aspirasi masyarakat 

dapat tersampaikan, akan menjadi efektif bila pencalonan anggota dewan legislatif 

dapat dilakukan perorangan seperti kepala daerah.  

Proses transisi perubahan secara fundamental pada sistem ketatanegaraan di 

Indonesia dimulai dengan keberhasilan lembaga MPR melakukan amandemen 

terhadap UUD NRI 1945. Langkah-langkah konstitusional dari lembaga 

representatif rakyat tersebut dengan mengadakan suatu perubahan dan pergeseran 

tatanan kehidupan bernegara. Setidak-tidaknya lembaga-lembaga negara banyak 

yang mengalami perubahan bahkan meniadakan lembaga negara tersebut karena 

secara substansi kewenangan sudah tidak diperlukan lagi. DPR sebagai suatu 

lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memang harus tetap ada dalam 

sebuah negara yang demokratis. Kehadiran DPR merupakan jawaban dari sebuah 

peradaban demokratis yang menuntut adanya pengawasan kinerja dari pihak 

pemegang kekuasaan yakni pemerintah, agar tercipta suatu tatanan kehidupan 

bernegara yang dapat mewujudkan cita-cita dari sebuah negara welfare state.25 

Kedudukan lembaga DPR pada hakekatnya berbanding lurus dengan 

keberadaan partai politik. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia telah 

                                                           
 24 Maslekah Pratama Putri,“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai 

Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan 
Timur”, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, Agustus 2015, hlm. 4. 

 25 Baharuddin, Optimaslisasi Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik 
Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 
Politik.  
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mengalami pasang surut, kehidupan politik era reformasi telah memunculkan 

banyak partai politik dalam kancah politik nasional. Hal ini dapat dipahami karena 

Indonesia sedang menjalani transisi politik menuju perubahan besar dalam 

berdemokrasi. Kehidupan multi partai dewasa ini mengandung dua implikasi; 

disamping dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik 

karena memang substansi demokrasi adalah kesetaraan politik, namun stabilitas 

politik nasional menjadi rentan karena suara rakyat yang menjadi sumber 

kekuasaan politik terpecah. Perubahan besar dalam dunia partai politik di Indonesia 

maka diperlunya pengaturan secara umum mengenai Partai Politik didalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasca orde baru atau pada era reformasi telah merubah sistem pemerintahan 

negara Republik Indonesia salah satunya mengenai Majelis Permusyawatan Rakyat 

dan Presiden. Perubahan tersebut secara substansial telah mengubah sistem 

ketatanegaraan Indonesia secara mendasar.26 Salah satu perubahan tesebut adalah 

adanya perubahan terhadap lembaga-lembaga negara. Terjadinya amandemen UUD 

1945 telah memberikan ruang yang besar terhadap partisipasi rakyat dalam ikut 

menentukan pengisian jabatan-jabatan publik secara langsung, seperti pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A UUD NRI 1945) Berdasarkan pernyataan 

tersebut, setiap tindakan Presiden dan Wakil Presiden menjadi titik awal dari 

pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang memilihnya. Di samping itu juga 

berdampak pada perbaikan sistem ketatanegaraan dengan mengurangi dominasi 

dari Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut 

mengandung muatan pertanggungjawaban, dan tidak ada ruang bagi kekuasaan 

tanpa pertanggungjawaban. Lord Acton menegaskan bahwa, “power tends to 

corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely”. Dengan demikian, untuk 

menelaah sistem, bentuk, dan prosedur pertanggungjawaban Presiden setelah 

amandemen UUD 1945, tidak terpisahkan dengan konstruksi demokrasi dan 

konstitusi setelah amandemen UUD 1945.27 Perubahan format demokrasi dalam 

sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem 

pertanggungjawaban Presiden, baik secara substansi maupun secara prosedural. 

                                                           
 26 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Fokus Media, 

Bandung, 2007, hlm. ix. 
 27 Meri Yarni, Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.  
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Namun, perlu adanya pembaharuan dari sistem pertanggungjawaban, dirasa kurang 

mengenai efektivitas dalam pertanggungjawab presiden diakhir masa jabatan 

menjadi bahan kajian dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

Bagir Manan menyebutkan upaya memegang teguh UUD NRI 1945 

mengandung makna bahwa: Pertama; UUD NRI 1945 harus menjadi sumber 

pertama pembentukan, penerapan dan penegakkan hukum, Kedua; 

mengembangkan UUD NRI 1945 agar menjadi the living constitution.28 Tajuk 

permasalahan status quo, kelembagaan dan sistem presidensial tersebut menjadi 

suatu keniscayaan perlunya disusun usul perubahan kelima UUD NRI 1945 yang 

mampu menjawab kebutuhan perkembangan hukum saat ini. Jaminan agar UUD 

1945 tetap sebagai the living constitution, dilakukan dengan menafsirkan UUD 

1945 sesuai dengan berbagai kenyataan-kenyataan atau tuntutan-tuntutan baru. 

Maka kemudian, political will dari penguasa dan rakyat dalam agenda 

constitutional reform (pembaharuan konstitusi), merupakan bagian dan langkah 

awal dari upaya mencapai tujuan nasional dan membangun Indonesia yang 

bermartabat. Oleh karena itu, urgensi mengenai perlunya amandemen kelima 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting. Pada 

hakikatnya bangsa Indonesia dewasa ini, perlu adanya makna dalam sebuah sistem 

ketatanegaraan dan membutuhkan akan arti kedewasaan dari semua elemen bangsa. 

Seyogyanya seluruh rakyat dan seluruh pemangku kepentingan baik itu lembaga 

eksekutif dan lembaga legislatif, hendaknya duduk bersama dalam satu tekad dan 

cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan norma dasar atas haluan dasar dalam 

membangun kondisi politik kebangsaan yang semata-mata demi kepentingan, 

kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh 

disemua lini kehidupan termasuk kehidupan berpolitik.  

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang permasalahan dalam Naskah Akademik 

Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditetapkan 

yakni sebagai berikut : 
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1. Permasalahan apakah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, 

dan bermasyarakat dalam penerapan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat serta bagaimana cara 

mengatasi permasalahan tersebut ? 

2. Mengapa perlu melakukan Amandemen Kelima terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pemecahan 

permasalahan dengan melibatkan negara dalam penyelesaian masalah 

tersebut ? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan dan landasan filosofis, historis, dan 

sosiologis pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Amandemen Kelima ? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, 

dan arah pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Amandemen Kelima ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dijelaskan di 

atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Amandemen Kelima dirumuskan sebagai berikut : 

1. Melalui Naskah Akademik ini dapat diperoleh rumusan permasalahan 

konstitusional yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat sehingga memperoleh urgensi dilakukannya Amandemen 

Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Merumuskan permsalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan 

pembentukan Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan 

dan mengetahui solusi atas permasalahan penerapan Undang-Undang Dasar 

Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat; 

3. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai realita penerapan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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4. Sebagai upaya progresif dari permasalahan yang kompleks di tengah 

perkembangan zaman serta sebagai langkah preventif akan adanya 

permasalahan yang terjadi dimasa yang akan datang dengan Rancangan 

Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

5. Mengetahui dan merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis dan historis dalam pembentukan Rancangan Amandemen 

Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 

6. Mengetahui dan merumuskan  sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Amandemen 

Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selanjutnya kegunaan penyusunan Rancangan Amandemen Kelima 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai acuan 

atau refrensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Amandemen Kelima 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

D. Metode Penelitian  

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah suatu kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan peemikiran tertentu, yang 

mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu.29 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan 

pustaka.30 Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-

asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, baik vertikal maupun 

horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hokum. 31 Penelitian ini meliputi 

asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, baik vertikal 

maupun horizontal, dan sejarah hukum. 
                                                           

29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 43. 
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13-14. 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian 

preskriptif. Penelitian preskriptif (prescriptive research), yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah.32 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian 

normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil 

temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan 

analisa serta eksplanasi hukum tanpa megubah karakter ilmu hukum sebagai 

ilmu normatif.33 Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis 

(analytical approach), pendekatan historis (historical approach), dan 

pendekatan perbandingan (comparative approach). 

 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data 

dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.34 Di 

dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:35 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah: 

1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945; 

2) Peraturan dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD NRI 

Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Peraturan perundang-undangan; 

4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat;  

                                                           
32 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abar Ke-20, Bandung: Alumni, 

2006, hlm. 105. 
33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid. 
34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 24. 
35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid. 
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5) Yurisprudensi; 

6) Traktat; 

7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku. 

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum; 

2) Hasil karya ilmiah para ahli yang terkait dengan penelitian ini; 

3) Hasil penelitian para ahli yang terkait dengan penelitian ini. 

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang pada dasarnya 

mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 

primer dan hukum sekunder. Selain itu bahan hukum tersier mencakup pula 

bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang diluar bidang hukum.36 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam naskah ini menggunakan studi 

kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian 

hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan 

cara menyusun terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati 

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan 

dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang 

diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data 

yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-

                                                           
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ibid, hlm. 33. 
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bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan 

hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) 

sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.37 

Interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum 

dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, 

dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan 

naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu 

undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan 

lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari 

ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus 

apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, 

dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada 

sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan 

(diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran 

hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. 

Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut 

pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau 

dianggap sudah baku.38 

 

E. Metode Amandemen 

1. Metode Pendekatan Historis 

Metode historis atau sejarahan merupakan metode studi tentang 

masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan. Metode historis 

ialah metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara 

sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverisikasi, dan 

mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang 

dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu.39 Dalam 

perubahan ke-5 (lima) UUD NRI 1945 ini penulis menfokuskan pada 

                                                           
37 Jimly Asshiddiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997, 

hlm.17-18. 
38 Ph. Visser‟t Hoft, Penemuan Hukum, terjemahan B. Arief Shidarta, Bandung: Laboratorium 

Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001, hlm. 25. 
39 Hasan dan Iqbal, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002, 

hlm. 22. 
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historis dari lahirnya UUD NRI 1945 hingga perubahan ke-4 (empat) pada 

tahun 2002. Literatur pokok yang digunakan dalam historis UUD NRI 1945 

yang utama adalah hasil risalah sidang MPR (Naskah Komperhensif UUD 

NRI 1945) yang kemudian didukung oleh literatur tentang teori-teori yang 

di jadikan sebagai bahan kajian perubahan UUD NRI 1945. Selain 

sebagaimana dijelaskan, Sejarah kelembagaan merupakan bagian dari bahan 

kajian perubahan ini pula. Kajian terhadap sejarah kelembagaan digunakan 

untuk mengetahui bagaimana tujuan awal dibentuknya sebuah lembaga 

negara dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kelembagaan negara 

di Indonesia.  

 

2. Metode Pendekatan Politik 

Hukum sangat erat kaitannya dengan politik. Produk hukum yang 

baik lahir karena adanya kepentingan politik dan kekuatan politik yang baik 

pula. Sehingga dari pernyataan tersebut produk hukum lahir dalam suatu 

negara tergantung bagaimana proses komunikasi politik terjadi dalam 

pembentukannya. Salah satu produk hukum yang merupakan produk politik 

adalah UUD NRI 1945 yakni sebagao konstitusi negara Indonesia. menurut 

pengalaman politik UUD NRI 1945 telah mengalami 4 (empat) kali 

perubahan yang merubah secara struktural ketatanegaraan lembaga 

Indonesia. banyak perubahan fundamental yang terjadi karena adanya 

proses politik melalui amandemen keempat UUD NRI 1945. 

Pertentangan sifat UUD NRI 1945 yang rigid atau kaku  tidak dapat 

ditafsirkan dalam sudut pandang konstitusinya melainkan dari bagaimana 

kekuatan untuk merubah konstitusi tersebut. Secara lebih rinci dapat 

dikatakan bahwa tolak ukurnya fleksibilitas atau rigiditas, tidaklah dapat 

ditentukan dengan pasti hanya karena mudah tidaknya prosedur perubahan 

itu dilakukan. Karena, pada pokoknya, konstitusi itu merupakan produk 

politik, faktor kekuatan politiklah yang justru sangat determinan 

pengaruhnya dalam menentukan apakah konstitusi harus berubah atau tidak 

berubah. Konsep yang demikian itu pula yang dipakai oleh Mahfud M.D. 

dan Carl Schmitt sebagai faktor kekuasaan yang nyata atau de riele 
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machtsfactoren.40 

 

3. Metode Pendekatan Empiris 

Metode pendekatan empiris merupakan salah satu metode yang 

digunakan dengan cara menitik beratkan pada aspek-aspek yang terjadi 

dalam sosial masyarakat yang berdampak pada hubungan tingkah laku pada 

masyarakat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode ini 

didasarkan pada kalimat yang menyatakan bahwa “norma hukum 

merupakan cerminan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat”41 Von 

Savigny menyatakan bahwa hukum adalah “.....a product of internal, 

silently-operating force” sehingga hukum merupakan suatu formulasi 

kaidah yang bersumber pada jiwa rakyat yang hakekatnya merupakan 

kesamaan suatu pengertian dalam kesatuan jiwa yang organis. Hukum 

tumbuh seperti tumbuhnya bahasa. Suatu hukum dapat lahir, berkembang, 

lalu mati seperti kelahiran, perkembangan dan kematian bahasa. Satu 

rangkaian kata-kata Savigny yang paling sering dikutip adalah “das Recht 

wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem voke” (hukum tidak dibuat, 

akan tetapu tumbuh bersama masyarakat). Terkait dengan penggunaan 

metode pendekatan empiris dalam masyarakat. lawrence M. Friedman 

menyatakan bahwa “The legal sistem is not a machine. It is not run by 

human being”. Kalimat tersebut apabila kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia adalah bahwa hukum bukan merupakan mesin yang 

dijalankan oleh manusia. Hukum merupakan sebuah konsep yang turut 

hidup dan berdampingan pada setiap kehidupan manusia. Apabila dijelaskan 

lebih lanjut maka dapat ditafsirkan bahwa kehidupam manusia baik apabila 

hukum yang mengaturnya berisi nilai-nilai baik yang hidup di masyarakat 

tempat manusia atau kelompok tersebut tinggal.42 

 

                                                           
40 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, 

hlm. 116. 
41 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 149-150. 
42 Sirajuddin (et.al.), Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 23-24. 
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4. Metode Pendeketan Komparatif 

Metode Komparatif ialah metode yang digunakan dalam penelitian 

yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan 

dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penyusunan naskah akademik 

rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tidak hanya memerhatikan konstitusi Indonesia tetapi juga 

membanndingkan dengan konstitusi negara lain. 

Tentang praktik di negara selain Indonesia, perlunya dipelajari 

terlebih dahulu secara teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di 

berbagai Negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang yaitu 

pembaharuan yang dianut di negara-negara Eropa Kontinental dan 

perubahan yang dianut di Negara-negara Anglo Saxon. Sistem yang pertama 

ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti 

pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara 

keseluruhan. Sedangkan sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi 

diubah (diperubahan), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata 

lain hasil perubahan tersebut merupakan bagian atau dilampirkannya dalam 

konstitusi.43 

Metode Komparasi digunakan sebagai teknik pengembangan kajian. 

Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara penerapan 

sistem hukum, pembagian kekuasaan, penerapan sistem pemerintahan dan 

konsep dasar prinsip antara negara satu dan negara lainnya. Dengan metode 

ini diharapkan penulis mampu membandingkan secara objektif penerapan 

hukum antar negara yang kemudian mencoba mengadopsi hukum negara 

lain yang lebih baik dan aplikatif. Pengadopsian hukum ini tentunya wajib 

dilakukan dengan penyesuaian dengan nilai-nilai atau hukum positif yang 

telah ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar teknik pengadopsian 

hukum tersebut tidak bertentangan dengan konsep Pancasila, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 

                                                           
43 Sri Soemantri Martosoewignjo, Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya 

Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 68. 
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F. Prinsip Dasar Perubahan 

Prinsip yang menjadi pegangan dalam perubahan kelima disepakati 

bahwa nama hukum dasar tertinggi di Indonesia adalah tetap Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 

NRI 1945. Hal itu dilakukan guna menjaga semangat perjuangan dan 

independensi yang melekat makna kemerdekaan. Terkait dengan perubahan 

UUD 1945, tetap berpegang teguh pada kesepakatan tentang arah perubahan 

UUD 1945, yaitu: (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) 

Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) 

Mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus 

menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem 

presidensiil); (4) Memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan 

UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan (5) Menempuh cara adendum 

dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945. 

Kesepakatan tersebut perlu ditegaskan untuk menyatakan perubahan ke 

depan tidak akan membongkar pondasi dasar kehidupan bernegara, khususnya 

yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan-

kesepakatan demikian disadari sebagai konsensus politik nasional yang menjadi 

prasyarat kemungkinan berlanjutnya perubahan Undang-Undang Dasar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS, ASAS/PRINSIP, DAN PRAKTIK EMPIRIS 

A. Kajian Teoritis 

1. Kajian Teori tentang Konstitusi 

“Konsitusi tidaklah akan mungkin dipahami secara utuh tatkala konteks 

historisnya tak pula ikut dipahami. Konstitusi bukanlah sekedar dokumen; 

konstitusi adalah hukum dengan makna-makna yang hidup dalam konteks 

sejarah” - Soetandyo Wignosoebroto 

 Akar dari terminologi Konstitusi bisa ditelisik sejarahnya dari kedua 

terminologi ini; Politeia di Yunani, dan constitutio di Romawi. Tetapi 

sejarah mencatat bahwa Politeia di Yunani lah yang lebih tua dibandingkan 

istilah (term-term) lain yang menunjukkan arti Konstitusi. Pengertian 

Politeia yang berhubungan dengan konstitusi terdapat di pemikiran salah 

seorang filsuf besar Yunani, yaitu Aristoteles. Aristoteteles mengartikan 

politeia sebagai konstitusi, sedangkan nomoi merupakan undang-undang 

biasa. Pengertian ini berarti bahwa Politeia merupakan suatu bentuk hukum 

tertinggi yang menjadi dasar pembentukan suatu nomoi. Kemudian dalam 

sejarah Romawi, di mana bahwa penggunanaan constitutio yang ditulis 

dengan aksara latin, pada mulanya digunakan sebagai istilah teknis untuk 

penyebutan the act of legislation by emperor.44 

Dalam bahasa latin kata Konstitusi merupakan gabungan dari dua 

kata yaitu cume dan statuere adalah sebuah preposisi yang berarti 

”…bersama dengan…”. Sedangkan statuere berasal dari kata sta yang 

membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu maka 

kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau 

menetapkan/ mendirikan”. Dengan demikian bentuk tunggal (Constitution) 

berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan dalam bentuk jamak 

                                                           
44 Sebenarnya dalam perkembangan di Romawi tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli, yaitu 

Cicero. Cicerolah yang menjadikan arti konstitusi seperti arti konstitusi Modern sekarang. Lihat Jimly 
Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 74. 

“Konsitusi tidaklah akan mungkin dipahami secara utuh tatkala konteks 

historisnya tak pula ikut dipahami. Konstitusi bukanlah sekedar dokumen; 

konstitusi adalah hukum dengan makna-makna yang hidup dalam konteks 

sejarah” - Soetandyo Wignosoebroto 

 Akar dari terminologi Konstitusi bisa ditelisik sejarahnya dari kedua 

terminologi ini; Politeia di Yunani, dan constitutio di Romawi. Tetapi 

sejarah mencatat bahwa Politeia di Yunani lah yang lebih tua dibandingkan 

istilah (term-term) lain yang menunjukkan arti Konstitusi. Pengertian 

Politeia yang berhubungan dengan konstitusi terdapat di pemikiran salah 

seorang filsuf besar Yunani, yaitu Aristoteles. Aristoteteles mengartikan 

politeia sebagai konstitusi, sedangkan nomoi merupakan undang-undang 

biasa. Pengertian ini berarti bahwa Politeia merupakan suatu bentuk hukum 

tertinggi yang menjadi dasar pembentukan suatu nomoi. Kemudian dalam 

sejarah Romawi, di mana bahwa penggunanaan constitutio yang ditulis 

dengan aksara latin, pada mulanya digunakan sebagai istilah teknis untuk 

penyebutan the act of legislation by emperor.44 

Dalam bahasa latin kata Konstitusi merupakan gabungan dari dua 

kata yaitu cume dan statuere adalah sebuah preposisi yang berarti 

”…bersama dengan…”. Sedangkan statuere berasal dari kata sta yang 

membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu maka 

kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau 

menetapkan/ mendirikan”. Dengan demikian bentuk tunggal (Constitution) 

berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan dalam bentuk jamak 
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(Constitutiones) yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan45. Dalam 

bahasa Perancis Konstitusi (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian 

istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau 

menyusun dan menyatakan suatu negara46. Di negara-negara yang 

menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah 

constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi47. Pengertian 

konstitusi menurut bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin, pada 

intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/menetapkan, 

lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau 

menyatakan suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, 

konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan suatu negara, yang 

dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan 

didirikan48.  

Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada 

pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan 

dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para Sarjana Ilmu Politik 

istilah Constitution merupakan suatu hal yang lebih luas, yaitu keseluruhan 

dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang 

mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan 

diselenggarakan dalam suatu masyarakat49. Mencermati dikotomi antara 

istilah Constitution dengan Gronwet (Undang-Undang Dasar) L.J. Van 

Apeldoorn membedakan di antara keduanya, Gronwet adalah bagian tertulis 

dari konstitusi, sedangkan Constitution memuat baik peraturan tertulis 

maupun tidak tertulis. Sementara Sri Soemantri M, dalam disertasinya 

menyamakan arti Konstitusi dan Undang-Undang Dasar50. Penyamaan arti 

Konstitusi dan Undang-Undang Dasar ini dengan praktik ketatanegaraan di 
                                                           

45 Koerniatmo Soetoprawiro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 
1989, hlm. 28-29. 

46 Koerniatmo Soetoprawiro, Ibid. 
47 Sri Soemantri M, Susunan Ketatanegaraan Menururt UUD 1945 dalam Ketatanegaraan 

Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm. 29. 
48 Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009, 

hlm. 87. 
49 Dahlan Thaib (et.al.), Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 

hlm. 8. 
50 Sri Soemantri M, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 1. 
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dunia termasuk di Indonesia. Penyamaan pengertian antara Konstitusi dan 

Undang-Undang Dasar, sebenarnya sudah dimulai sejak Oliver Cromwell 

(Lord Protector Republik Inggris 1649-1660) yang menamakan Undang-

Undang Dasar sebagai Instrument of Government, yaitu bahwa Undang-

Undang Dasar dibentuk sebagai pegangan untuk tujuan memerintah dan 

disinilah timbul identifikasi dari pengertian Konstitusi dan Undang-Undang 

Dasar. Sebaliknya dalam kepustakaan Belanda sendiri diadakan pembedaan 

antara pengertian Undang-Undang Dasar dengan Konstitusi51. 

Beberapa ahli hukum yang mendukung pembedaan antara Konstitusi 

dan Undang-Undang Dasar antara lain Herman Heller dan F. Lassale. 

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:52 

a. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi 

adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai 

suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. 

b. Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu 

kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung 

pengertian yuridis. 

c. Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah 

sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu 

negara. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan 

negara dan sendi-sendi pemerintahan. 

Dari pengertian sosiologis dan politis, Lessalle menganut paham 

bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas dari 

sekedar Undang-Undang Dasar. Namun dalam pengertian yuridis, Lassale 

terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi  

F. Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungswesen, membagi 

konstitusi dalam dua pengertian, yaitu :53 

                                                           
51 Thaib (et.al.), Op.Cit., hlm. 9. 
52 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Pusat: 

Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1988, hlm. 65. 
53 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Azas-Azas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghlmia 

Indonesia , 1991, hlm. 32. 
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a. Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische 

begrip). Konstitusi adalah sinthese faktor-faktor yang nyata (dereele 

machtsfatoren) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan 

hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata 

dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya : raja, kabinet, 

pressure groups, partai politik dan lain-lain; itulah yang sesungguhnya 

konstitusi. 

b. Pengertian yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah suatu naskah 

yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 

Dari pengertian sosiologis dan politis, Lessalle menganut paham 

bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas dari 

sekedar Undang-Undang Dasar. Namun dalam pengertian yuridis, Lassale 

terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi 

dengan Undang-Undang Dasar. 

Terjadi dikotomi di antara para ahli mengenai pengertian konstitusi 

ini. Dalam dikotomi itu ada yang mengatakan bahwa konstitusi itu berarti 

UUD, ada pula yang mengartikan bahwa UUD hanya bagian dari 

Konstitusi.54Untuk mengetahui akar sejarahnya maka dari itu perlu melihat 

perkembangan Konstitusi di Eropa, adalah seorang George Jellinek yang 

mengembangkan pemikiran dari Lassand tentang pembedaan konstitusi 

formil dan konstitusi materiil. Perbedaan Konstitusi dengan UUD 1945. Hal 

ini bertujuan untuk megetahui bahwa konstitusi lebih luas dari UUD. Perlu 

dilihat mengenai kejelasan tentang hal ini ialah dari pendapat Herman 

Heller yang terakhir dengan kebutuhan untuk mengkodifikasikan bentuk 

konstitusi dalam suatu naskah tertentu, sehingga kemudian timbul naskah 

konstitusi tertulis dan dijadikan suatu undang-undang tertinggi dalam suatu 

negara (Die geshereiben verfassung). Dengan demikian, apa yang disebut 

sebagai konstitusi sinonim dengan UUD ketika konstitusi itu dipahami 

sebagai suatu naskah tertulis dan dijadikan suatu undang-undang tertinggi di 

                                                           
54 Anwar C, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 63.  
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suatu negara, hal ini sesuai dengan fase ketiga yang digambarkan oleh 

Herman Heller. 

Perkembangan tentang konstitusi pun terdapat dalam proses 

ketatanegaraan Inggirs, kata Konstitusi digunakan untuk menyebut tentang 

titah Raja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Glanvill yang menyebutkan 

bahwa constituio selalu berhubungan dengan  a royal edict. Jika kita melihat 

Indonesia pun bahwa sebelum terbentuk suatu konstitusi yang ada dan 

masih berlaku sekarang, Indonesia sebelum kemerdekaan sudah mempunyai 

konstitusi. Jika hal ini dipahami konstitusi sebagai suatu hal yang menjadi 

dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara. Jauh sebelum Indonesia 

merdeka pengertian konstitusi telah dijalankan oleh kerajaaan-kerajaan yang 

ada di Indonesia. Biasanya apa yang dinamakan konstitusi di Kerjaaan 

Indonesia itu bentuknya bisa tertulis maupun tidak tertulis. Atau bisa juga 

merupakan petitih dari seorang Raja yang berarti Konstitusi. Kemudian bila 

membicarakan tentang sejarah konstitusi, sangat naif bila tidak 

mencantumkan Piagam Madinah.55 Membicarakan piagam madinah tanpa 

menyebut Muhammad SAW, ialah seperti berbicara negara tanpa konstitusi. 

Muhammad lah yang membuat madinah menjadi kota yang lebih beradab, 

dan sekaligus juga menjadi suatu tonggak perkembangan sejarah peradaban 

Islam. Salah satu hasilnya ialah Piagam Madinah (Madinah Charter). Isi 

dari piagam madinah ialah tentang struktur kehidupan bersama masyarakat, 

dan juga kemudian hak-hak, serta kewajiban dalam kehidupan bersama. Isi 

dari ini lah yang kemudian mengilhami struktur kenegaraaan modern. Atau 

perkembangan dari konstitusi modern.56 

K.C. Wheare dalam bukunya Modern Constitutions mengemukakan 

bahwa pengertian konstitusi biasanya dipahami dalam arti luas dan dalam 

arti sempit, dalam arti luas konstitusi untuk menggambarkan seluruh sistem 

ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan itu sebagian yang bersifat 

                                                           
55 Banyak ahli yang menggambarkan bahwa piagam madinah merupakan Konstitusi seperti 

pengertian Konstitusi yang ebrkembang. Beberapa nama itu ialah Montogmery watt yang menyebutnya 
sebagai The Constituion Medina, Nicholson menyebutnya charter, Majid Khuderi menggunakan treaty. 
Kemudian ada Ahmad Sukardja, dan Dahlan Thaib (et.al), dalam Ibid, hlm. 85. 

56Ibid, hlm. 85. 
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legal dan sebagian lagi bersifat ekstra-legal berupa kebiasaan, persetujuan, 

adat atau konvensi57. Dalam arti sempit kata konstitusi bukan dimaknai 

sebagai gambaran seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-

legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud 

dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait dengan 

erat58.  

Pandangan James Bryne mengenai pengertian konstitusi yang 

dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitutions 

memaknai konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik (negara) yang 

diorganisir dengan dan melalui hukum dalam hal hukum menetapkan 

pengaturan menganai pendirian lembaga-lembaga yang permanen, fungsi 

dari alat-alat kelengkapan, hak-hak tertentu yang telah ditetapkan59, 

Kemudian C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya 

sendiri, yakni bahwa konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintah (dalam arti luas), hak-hak dari 

yang diperintah (rakyat) dan hubungan antara pemerintah dan yang 

diperintah (menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia). 

Secara umum pengertian konstitusi yang dikemukakan para ahli 

relatif sama, bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian dan 

pembatasan kekuasaan dalam negara, mengatur perlindungan konstitusional 

hak asasi manusia dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat60. 

Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro dalam bukunya yang berjudul 

American Constitutional Law mengatakan bahwa konstitusi Amerika 

Serikat mengatur tiga masalah pokok, yaitu :61 

a. Kerangka kerja struktur pemerintahan; 

b. Kekuasaan pemerintah; 

                                                           
57 K.C. Wheare, Modern Constitutions, London: Oxford University Press, hlm.1. 
58 K.C. Wheare. Ibid., hlm. 2. 
59 C.F. Strong, Modern Political Constitution, London: Sigwick & Jakson Limited, 1966, hlm. 

11. 
60 Anwar C, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang: In-Trans Publishing, 2011, hlm. 63-64. 
61 Sri Soemantri M, Ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan Politik Indonesia-30 Tahun 

Kembali Ke UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 30. 
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c. Pembatasan kekuasaan pejabat pemerintah agar hak individu 

terlindungi. 

Sri Soemantri menyatakan pada umumnya materi konstitusi atau 

undang-undang dasar mencangkup tiga hal fundamental, yakni :62 

a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warganya; 

b. Susunan ketatangearaan suatu negara yang bersifat fundamental; 

c. Pembagian dan batasan ketatangearaan yang juga bersifat fundamental. 

Henc van Maarseven dan Ger van der Tang dalam studinya terhadap 

konstitusi-konstitusi di dunia dan dituangkan dalam buku dengan judul 

Written Constitution yang dikutip oleh Sri Soemantri menyatakan bahwa 

selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk 

membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri63, Itulah 

sebabnya, menurut A.A.H. Struycken Undang-Undang Dasar (grondwet) 

sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi : 

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 

b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 

c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang 

maupun untuk masa yang akan datang; 

d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan 

ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. 

Konstitusi sebagai dokumen formal yang memuat landasan 

pelaksanaan fungsi kenegaraan suatu bangsa memiliki arti penting dan 

krusial bagi suatu bangsa, Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari 

dua segi, yakni, pertama, dari segi isi (naar de inhound) karena konstitusi 

memuat dasar (groundslagen) dari struktur (inrichting) dan memuat fungsi 

(administratie) negara. Kedua, dari segi bentuk (naar de maker) oleh karena 

yang membuat konstitusi bukan sembangan orang atau lembaga. Mungkin 

bisa oleh seorang raja, raja dengan rakyat , badan konstituante, atau lembaga 

                                                           
62 Sri Soemantri, Op.Cit., hlm. 51. 
63 Sri Soemantri M., Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan, Jurnal Hukum Volume 3 

Nomor 6, 1996, hlm. 4. 
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diktator64. Dalam prespektif ini, K.C. Wheare mengkaitkan pentingnya 

konstitusi dengan pengertian hukum dalam arti sempit, dimana konstitusi 

dibuat oleh badan yang mempunyai “Wewenang Hukum” yaitu sebuah 

badan yang diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum pada 

konstitusi65. Tapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya 

konstitusi yang sama sekali hampa (tidak terdapat sarat makna), karena 

tidak adanya pertalian nyata antara pihak yang merumuskan dan membuat 

konstitusi dengan pihak yang merumuskan dan membuat konstitusi dengan 

pihak yang benar-benar menjalankan pemerintahan negara. Sehingga 

konstitusi hanya menjadi dokumen historis semata atau justru menjadi tabir 

tebal antara perumus atau peletak dasar konstitusi dengan pemerintah 

pemegang estafet berikutnya. Kondisi obyektif semacam inilah yang 

menjadi salah satu penyebab jatuh bangunnya suatu permerintahan yang 

sering diikuti pula oleh perubahan konstitusi negara tersebut. Seperti yang 

pernah terjadi di Filipina, Kamboja dan lain sebagainya66. 

Tidak heran, dalam praktik ketatanegaraan suatu negara dijumpai 

suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku sempurna, oleh karena salah satu 

dari beberapa pasal di dalamnya tidak berjalan atau tidak dijalankal lagi. 

Atau dapat juga karena konstitusi yang berlaku itu tidak dijalankan, karena 

kepentingan suatu golongan/kelompok atau kepentingan pribadi penguasa 

semata. Disamping itu tentunya masih banyak nilai-nilai dari konstitusi 

yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya67. 

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan 

berdasarkan hukum dasar (droit constitutional). Undang-Undang Dasar atau 

Verfassung, oleh Carl Schmit dianggap sebagai keputusan politik yang 

tertingi68. Sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat 

supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi 

                                                           
64 Djokosutono, Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghlmia Indonesia , 1982, hlm. 48. 
65 K.C. Wheare, Op.Cit., hlm. 56 
66 Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers , 

1984, hlm. 64. 
67 Dahlan Thaib (et.al.), Op.Cit., hlm. 66-67 
68 Ismail Saleh, Demokrasi, Konstitusi, dan Hukum, Jakarta: Departemen Kehakiman Republik 

Indonesia, 1988, hlm.18. 
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yaitu dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum 

suatu negara69. 

Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi Undang-Undang 

Dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya, yang terbukti 

dari acara mengubahnya memerlukan prosedur yang lebih berat daripada 

pembuatan undang-undang. Lebih lanjut K.C. Wheare mengemukakan, 

dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (Supreme) ada 

semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan 

menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara 

sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh 

kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar dapat dilaksanakan 

dengan baik maka perubahan pada umumnya mensyaratkan adanya suatu 

proses dan prosedur yang khusus dan istimewa dalam perubahan 

konstitusi70. 

Masih terkait dengan masalah supremasi konstitusi, yaitu berkenaan 

dengan adanya kemungkinan perubahan konstitusi atau Undang-Undang 

Dasar. Realitasnya menunjukkan bahwa tidak semua negara memberikan 

kedudukan yang lebih tinggi kepada Undang-Undang Dasar daripada 

undang-undang dalam arti formal. Artinya tidak semua Undang-Undang 

Dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perubahan atau 

amandemennya daripada undang-undang biasa. Dalam hal ini prosedur 

pembuatan, penyempurnaan dan perubahan Undang-Undang Dasar adalah 

sama dengan prosedur pembuatan undang-undang. Jika pengertian ini 

diterapkan kepada konstitusi dalam arti luas, maka konstitusi dalam bentuk 

apa pun (Undang-Undang Dasar, undang-undang, kebiasaan dan konvensi) 

dapat diubah dengan cara yang sama seperti pembuatan undang-undang 

biasa. Pada umumnya negara-negara yang mengakui supremasi Undang-

Undang Dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini 

terbukti dari cara mengubahnya yang memerlukan prosedur yang lebih berat 

                                                           
69 Parlin M. Mangunsong, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD, 

Alumni: Bandung, 1992, hlm. 22. 
70 K.C. Wheare, Op.Cit., hlm. 63-64. 
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daripada pembuatan undang-undang. Memang pembuatan Undang-Undang 

Dasar didorong oleh kesadaran politik yang tinggi mengenai keperluan 

pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara sebaik mungkin71. 

Apabila dipelajari secara teliti mengenai sistem perubahan konstitusi 

di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang 

yaitu renewel (Pembaharuan) yang dianut di negara-negara Eropa 

Kontinental dan amandement (Perubahan) yang dianut di negara-negara 

Anglo-Saxon. Sistem pertama ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) 

dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembahruan), maka yang 

diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara 

negara yang menganut sistem ini adalah : Belanda, Jerman dan Perancis, 

sedangkan sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi diubah 

(amandement) maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain 

hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam 

konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat72. 

Konstitusi, constitussion (Amerika Serikat), atau verfassung 

(Jerman), dibedakan dengan istilah dari istilah Undang-Undang Dasar 

(Grund Gesetz) ataupun grondwet (Belanda). Kesalahpahaman arti ini 

terjadi karena pandangan umum yang mengartikan konstitusi itu sebagai 

Undang-Undang Dasar. Hal ini terjadi karena adanya suatu proses 

kodifikasi terhadap pengertian konstitusi, yang menyiratkan bahwa 

konstitusi harus tertulis (Kodifikasi).73 

Arti dari konstitusi sebagai suatu hukum (norma) dasar, atau dalam 

istilah Kelsen ialah Grund Norm. Terbentuknya Grund Norm bisa 

didasarkan kesepakatan antara masyarakat, dan kemudian hal ini dijalankan 

oleh para pihak yang bersepakat. Hal ini berarti bahwa Konstitusi 

merupakan kesepakatan kolektif masyarakat untuk membangun sistem 

kehidupan bersama. Menurut K. Wheare pengertian konstitusi merupakan 

suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk mengatur/menjalankan 
                                                           

71 Dahlan Thaib (et.al.), Op.Cit, hlm. 72-73 
72 Tim Kajian Amandemen FH Unibraw, Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks 

Dalam Negara Yang Sedang Berubah, Jakarta: Sinar Grafika , 2000, hlm. 6. 
73Ibid, hlm. 110. 
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suatu negara.74 Konstitusi dalam pengertian di Indonesia dimaknai hanya 

sebatas Undang-Undang Dasar. Konstitusi dalam istilah Rocky Gerung 

merupakan otak kecil dari suatu negara. Konstitusi dan Konstitusionalisme 

merupakan suatu gagasan di mana bahwa pemerintah dalam suatu negara 

harus berjalan sesuai dengan Konstitusi  

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Konstitusionalisme mengatur 

dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu; pertama: 

hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan kedua, hubungan 

antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga lain.75 Jika kita 

interpretasikan dua hal di atas, terkait poin yang pertama ialah tentang 

bagaimana adanya dua hubungan simbiosis di antara pemerintan dan warga 

negara; Pemerintah melindungi hak-hak warga negara, dan warga negara 

dengan melalui partisipasi rakyat bisa melakukan suatu kontrol terhadap 

pemerintahan. Hal ini bisa diartikan dengan istilah Civil Society. 

Konstitusionalisme menurut Daniel S. Lev.  bisa diartikan sebagai “negara 

pengurus” dalam artian bahwa kekuasaan politik dibatasi, geraknya oleh 

hukum, sehingga mengubahnya menjadi wewenang yang berdasarkan atas 

hukum.76 Manifestasi dari gagasan tersebut mempunyai relevansi dengan 

konsep rule of the law, yang berarti bahwa yang menjadi titik sentral dalam 

sistem ketatanegaraan adalah hukum.   

Mengenai Konstitusionalisme yang merupakan perkembangan dari 

Rule of the Law, konstitusionalisme seperti ideologi, bahwa hal ini erat 

kaitannya dengan pertartungan di antara masyarakat dan kekuasaan politik 

yang ada. Khususnya negara, dalam hal ini pemerintah. Konstitusionalisme 

seperti gerakan masyarakat sipil lainnya mengindikasikan bahwa harus 

adanya pemerintah yang berjalan sesuai dengan konstitusi, atau konstiusi 

merupakan panduan bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. 

Kemudian hal itu juga harus dibarengi dengan konsep dalam hal hubungan 

                                                           
74 KC Wheare dalam Yonce Arizona, Konstitusionalime Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 

2014, hlm. 4 
75 Jimly Ashidiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit., hlm. 23. 
76 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta: 

LP3ES, 2013, hlm. 313. 

31



 

antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menjadi proyek yang 

canggih, dan juga terkait dengan perebutan ruang publik dalam melawan 

atau mengawasi negara. Konstitusi dan Konstitusionalisme terkait erat 

dengan kedaulatan suatu bangsa. Jika kedaulatan itu berasal dari rakyat, 

seperti yang ada di Indonesia, berarti sumber legitimasi konstitusi dan 

konstitusionalisme itu berasal dari rakyat. Gagasan ini seperti apa yang 

disebut ahli sebagai constituent power yaitu kewenangan yang berada di 

luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya.77 

Konstitusi dan Konstisusionalisme merupakan dua mata sisi uang. Di 

mana keduanya tidak bisa terlepaskan. Untuk memahami konstitusi dan 

Konstitusionalise maka perlu untuk mengetahui fungsi dari Konstitusi itu 

sendiri. Terkait dengan fungsi konstitusi Banyak ahli yang menjelaskan 

tentang fungsi konstitusi, salah satunya Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly 

fungsi konstitusi sebagai berikut; 78 

a. Fungsi penentu dan pembatas suatu negara; 

b. Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara; 

c. Fungsi pengetur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga 

negara; 

d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau 

penyelenggaran kekuasaan negara; 

e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan 

yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ 

negara; 

f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu; 

g. Fungsi simbolik sebagai keagungan suatu bangsa; 

h. Funsgi simbolik sebagai pusat upacara; 

i. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control); 

j. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat; 

                                                           
77 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 108. 
78 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 23. 
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k. Selain fungsi konstitusi seperti di atas, perlu juga dilihat fungsi dari 

UUD 1945 sebagai suatu bagian konstitusi. bahwa hal ini untuk 

menunjukkan konteks UUD 1945 yang dipahami sebagai konstitusi. 

Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam perubahan UUD 1945 

mengidnikasikan Adanya semangat untuk memasukkan kedua hal tersebut 

dalam perubahan pada UUD 1945, diharapkan mampu memuat esensi 

konstitusionalisme di dalam substansinya. Sehingga, pasca perubahan 

minimal UUD 1945 harus memuat dua hal:79 pertama, adanya konsepsi 

negara hukum yang menjamin bahwa kewibawaan hukum harus mampu 

mengatasi kekuasan pemerintah melalui kontrol dan kendali politik. Kedua, 

konsepsi hak-hak sipil yang menjamin adanya kebebasan warga negara 

sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya 

berada dibawah konstitusi. 

Berdasarkan dua muatan minimal di atas, maka ada beberapa hal 

yang harus ditegaskan dalam substansi konstitusi:80(1) public authority yang 

hanya dapat dilegitimasi berdasarkan ketentuan konstitusi; (2) pelaksanaan 

kedaulatan rakyat (perwakilan) dilakukan berdasarkan prinsip universal and 

equal sufferage serta pemilihan perangkat eksekutf dilakukan secara 

demokratis; (3) pembagian kekuasaan beserta pembatasan wewenang; (4) 

terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum 

dan keadilan; (5) adanya sistem kontrol terhadap perangkat militer dan 

kepolisian yang bertugas untuk menegakkan hukum dan hak-hak rakyat; dan 

(6) terjaminnya perlindungan atas HAM. 

Selain adanya keharusan dalam penegasan hal-hal tersebut, juga 

harus memuat penegasan mengenai:81 (1) supremasi hukum dalam artian 

memberikan posisi sentral pada hukum sebagai pedoman berdasarkan 

hierarkinya serta menegakannya tanpa pandang bulu; (2) pengambilan 

setiap keputusan oleh pemerintah secara legal; (3) jaminan kepada rakyat 
                                                           

79 Dede Rosyada (et.al.), Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi 
Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 92. 

80 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 
145. 

81Ibid, hlm. 145-146. 
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untuk dapat menikmati hak-haknya secara bebas menurut ketentuan hukum 

yang adil; (4) kebebasan pers dalam mengungkap serta mengekspresikan 

kehendak, kejadiaan, dan aspirasi; (5) adanya partisipasi masyarakat dalam 

setiap proses kenegaraan; (6) pembuatan kebijakan yang tidak diskriminatif; 

(7) akuntabilitas penyelanggaraan negaara terhadap masyarakat; dan (8) 

adanya akses masyarakat bagi keputusan-keputusan negara dan pemerintah. 

Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, tidak ada satu negara pun 

di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang 

dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya82. Pernyataan yang senada bahkan sedikit 

lebih radikal bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada83. Suatu 

konstitusi pada dasarnya adalah merupakan landasan bagi peraturan 

peraturan hukum lainnya. Konstitusi memiliki sifat yang fleksibel (luwes) 

dan rigid (kaku), tertulis dan tidak tertulis. Disebabkan tingkatan-tingkatan 

yang lebih tinggi, dan juga menjadi landasan bagi peraturan-peraturan 

hukum lainnya, maka para pembentuk konstitusi biasanya menetapkan cara-

cara perubahan yang agak tidak mudah, ditujukan agar tidak mudah pula 

orang merubah dasar hukum suatu negara. Perkataan “perubahan” dalam 

“perubahan konstitusi” asal katanya adalah rubah dan kata kerjanya adalah 

mengubah. Menurut Sri Soemantri kata “mengubah konstitusi/undang-

undang dasar” sama dengan “mengamandemen konstitusi/undang-undang 

dasar”. Pendapat beliau berdasarkan pada arti ”mengubah undang-undang 

dasar” dalam Bahasa Inggris berarti “to amend the constitution” sedangkan 

kata “perubahan konstitusi/undang-undang dasar” dalam Bahasa Inggris 

berarti “Constitution amandement”84. Dengan demikina menurut Sri 

Soemantri, mengubah undang-undang dasar atau konstitusi dapat berarti 

dua, yaitu pertama mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam undang-

undang dasar/konstitusi, dan kedua menambahkan sesuatu yang belum 
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136. 
83 Max Boli Sabon, Fungsi Ganda Konstitusi, Bandung: PT. Graviti, 1991, hlm. 44. 
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diatur dalam undang-undang dasar/konstitusi85. Apabila dipelajari secara 

teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak 

ada dua sistem yang sedang berkembang yaitu brenewel (pembaharuan) 

dianut di negara-negara Eropa Kontinental dan amandement (perubahan) 

seperti dianut di negara-negara AngloSaxon. Sistem yang pertama ialah, 

apabila konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti diadakan 

pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara 

keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman, 

dan Perancis. Sistem kedua ialah, apabila suatu konstitusi diubah 

(diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain 

hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam 

konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat misalnya86. 

 

2. Kajian Teori tentang Negara 

2.1 Sejarah Asal Muasal Negara 

Menurut sejarah ketatanegaraan, terjadinya negara mula-mula 

pada bangsa Yunani Kuno pada abad V SM yaitu di Athena. Ada banyak 

faktor- faktor yang mempengaruhinya, antara lain: 

1. Adanya sifat-agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang 

ditetapkan sebagai kaidah (kanon). 

2. Keadaan geografi negara tersebut yang menjuruskan kepada 

perdagangan dan perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu 

dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain. 

3. Bentuk negaranya, yaitu Republik-Demokrasi, sehingga rakyat 

memerintah sedikit dengan tanggung-jawab sendiri. 

4. Kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. 

5. Semuanya itu (nomor 1 sampai dengan 4) menjadikan orang-orang 

bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara.87 

Sejak zaman Yunani Kuno sudah ada beberapa ahli pikir yang 

terkenal, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Plato 
                                                           

85 Dahlan Thaib (et.al.), Op.Cit, 2008, hlm. 67. 
86 Dahlan Thaib (et.al.), Op.Cit, 2008, hlm. 67. 
87 Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 161. 
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berpendapat bahwa negara timbul atau ada karena adanya kebutuhan 

manusia yang beraneka ragam sehingga menyebabkan masyarakat 

bekerjasama untuk memenuhinya. Hakekat negara termasuk luas negara, 

hal itu harus diukur  atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, serta 

mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam 

negara.Karena itu, ditegaskan bahwa negara pada hakekatnya merupakan 

suatu keluarga yang besar. Aristoteles melalui ajarannya Prima 

Philosofis menyatakan bahwa Negara adalah untuk kepentingan warga 

negaranya agar hidup baik dan berbahagia, dengan satu kesatuan yang 

bertujuan untuk kebaikan yang tertinggi yakni kesempurnaan manusia. 

Negara merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu.88 

Perkembangan tentang teori ketatanegaraan berlanjut hinggan 

zaman Kekaisaran Romawi, yang mana pada zaman tersebut telah 

berkembang hukum dogmatis, yaitu ilmu yang dijalankan oleh ahli 

hukum, sebagai pemain dan turut mengambil peranan. Pada zaman ini, 

tokoh yang muncul antara lain Polybius, Cicero, Seneca, dll. Yang mana 

pada masa ini, teori hukum dan ketatanegaraan banyak berkembang 

secara praktis. Seiring dengan perjalanan waktu, Romawi menjadi suatu 

imperium yang kemudian runtuh dan berkembanglah pemahaman gereja 

dengan susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan 

keduniawian. Jaman ini lebih dikenal sebagai jaman pertengahan. 

Dimana pada masa itu tidak banyak memberikan kesempatan terhadap 

perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah 

kerajaan membiarkan segala sesuatu di lapangan agama, kesusilaan, adat 

istiadat, asal hal tersebut tidak membahayakan kerajaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.89 

Sejarah perkembangan ketatanegaraan terus mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. 4 Agustus 1759 Dewan Nasional 

Perancis mengadakan pertemuan dalam menangani kerusuhan massa, 

pergolakan, dan penjarahan yang melanda negara tersebut. Rekonsiliasi 
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yang diadakan oleh 3 (tiga) golongan, yakni bangsawan, pemuka agama, 

dan borjuis belum mampu menjawab kerusuhan Perancis. Namun, 

Dewan Nasional tidak secara langsung membahas kegentingan Perancis 

tetapi membahas sejumlah prinsip panduan dan patokan dalam kegiatan 

politik. 

Pada 26 Agustus 1789 diploklamirkan Deklarasi Hak Asasi 

Manusia dan Warga Negara yang berisi tentang berakhirnya hak-hak 

istimewa dan memberikan dasar kekuasaan negara didasarkan pada 

persetujuan warga dan perlindungan hak asasi individu. Hal ini 

berimplikasi pada dihapusnya konsep pemerintahan raja dan golongan 

istana.90 Kekuasaan politik tidak lagi didasarkan pada sabda alam, 

kehendak Tuhan, atau hak-hak istimewa kaum bangsawan. Sebagai 

warga negara, setiap orang memiliki hak dasar dan hak kesetaraan dan 

negara merupakan milik dari para warganya. Pengakuan ganda ini 

menunjukkan pemutusan hubungan dengan pemikiran sebelumnya. 

Kekuasaan, pemerintahan, politik, dan negara telah ada sebelum 

Deklarasi tersebut diproklamirkan namun Agustus 1789 Dewan Nasional 

meruntuhkan gagasan konvensional dan menggantinya dengan 

interpretasi rakyat. Adapun 3 (tiga) pasal utama yang bersinggungan 

dengan interpretasi rakyat tersebut adalah:  

1. Manusia terlahir merdeka dan setara hak-haknya. Pembedaan sosial 

hanya didasarkan pada kebaikan umum. 

2. Tujuan dari semua asosiasi politik adalah melanggengkan hak asasi 

manusia yang nyata dan jelas. Hak-hak ini adalah kebebasan, 

kepemilikan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.  

3. Prinsip kedaulatan penuh pada dasarnya ada pada bangsa. 

Negara hanyalah satu dari berbagai cara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Ketika Dewan Nasional Perancis mengeluarkan Deklarasi, 

keberadaan negara-negara belum tersebar ke seluruh dunia. Bentuk-

bentuk organisasi politik, misalnya negara-kota, kekaisaran, kerajaan, 
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dan kesukuan lebih mendominasi daripada keberadaan negara-negara. 

Negara merupakan temuan politik yang baru. Hingga pada 

perkembangannya, dominasi negara-negara inilah yang kemudian 

melahirkan berbagai pemikiran negara di belahan dunia.91 

 

2.2 Pengertian dan Tujuan Negara 

Dalam kepustakaan, istilah negara sebagaimana pengertian kini, 

mengalami perkembangan yang berawal dari polis yang diartikan sama 

dengan negara kota (city state). Plato menamakan politea sebagai karya 

atas hasil reduksi masalah-masalah polis. Aristoteles menamakan 

politicia sebagai karyanya yang berkaitan dengan ilmu polis. Sedangkan 

di Indoesia sendiri, istilah negara telah dikenal sejak zaman kerajaan 

yang melekat pada Kerjaan Tarumanegara dan Majapahit yang dituliskan 

dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang berisi tata 

pemerintahan Majapahit. Pada masa itu istilah negara berasal dari bahasa 

Sansekerta, nagari atau nagara yang memiliki arti kota, pusat kerajaan, 

dan keraton. 92 

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: 

state (Inggris), staat  (Belanda   dan   Jerman), atau etat    (Perancis).  

Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di 

antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, 

hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang 

berdaulat.93 Yunani Kuno dalam memparafrasekan situasi negara yang 

memprihatinkan kala itu melahirkan produk positif. Sejumlah pakar 

ketatanegaraan memberikan definisi negara, antara lain, Max Weber 

menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai 

                                                           
91 Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, Perbandingan Sistem Politik (Teori dan Fakta), 

terjamahan Holli A. Semetko dan Margaret Scammell, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 15-16.  
92 I Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara (Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan), 

Malang: Setara Press, 2012, hlm. 18-19.  
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monopoli dalam penggunaan kekerasaan fisik secara sah dalam suatu 

wilayah.94 

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang 

yang mendiaminya, negara harus mempunyai tujuan yang disepakati 

bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain: 

1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan 

2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum 

3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum95 

Roger H. Soultau menyatakan bahwa tujuan negara adalah 

memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelesaikan daya 

ciptanya sebebas mungkin. hal ini diperkuat dengan argumen Harold J. 

Laski yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan 

keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya 

keinginankeinginan secara maksimal.96 Frans Magnis Suseno 

menyatakan bahwa apabila kita bertolak dari tugas negara untuk 

mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk membangun 

suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan 

sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan 

kesejahteraan umum.97 

Pandangan di atas adalah definisi negara dilihat dari sisi 

pandangan warga negara yang melihat negara itu sendiri. Pandangan 

tersebut pada hakekatnya merupakan wujud pengakuan warga negara 

atas otoritas negara. Pengakuan negara sebagai pemilik kekuasaan 

memiliki konsekuensi bahwa negara mutlak dapat memaksakan 

kehendak kepada warga negara. Thomas Hobbes dalam Hendarmin 

berpendapat bahwa negara tidak hanya diartikan sebagai eksekutif karena 

dalam negara terletak segala bentuk kekuasaan formal maupun materiil 
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yang termanifestasikan dalam hubungan timbal balik antara pemerintah 

dengan rakyat.98 

Secara konstitusional, tujuan Negara Indonesia telah tertuang 

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea keempat yang 

salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang mana 

kesejahteraan umum bersifat common virtues yang perlu diwujudkan 

bersama melalui pelembagaan negara Indonesia secara Internal. 

 

2.3 Syarat-Syarat Terbentuknya Negara 

Konvensi Montevideo yang diselenggaakan pada bulan Desember 

1933 menjadi dasar Internasional syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

sebuah negara. Dalam Article 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan 

bahwa “The states as a person of international law should possess the 

following qualifications: 

a. A permanent population (penduduk yang tetap) 

Merupakan warga negara yang sah dan nyata diakui sebagai bagian 

dari suatu negara.  

b. A defined territory (wilayah tertentu) 

Merupakan wilayah dari suatu negara dengan ditetapkannya batas 

yang jelas.  

c. Government (pemerintah) 

Merupakan pemeritahan yang dapat menjalankan fungsi 

pemerintahan. 

d. Capacity to enter into relation with the other states (pengakuan 

internasional) 

Konvensi Montevideo menjadi dasar untuk mengakui atau tidak 

diakui suatu negara yang diselenggarakan secara timbal balik dengan 

negara lain.99” 

Konvensi Montevideo inilah yang kemudian digunakan sebagai 

dasar pengakuan negara secara Internasional. Dalam Article 13 

dinyatakan bahwa “The present Convention shall be ratified by the High 
                                                           

98 Hendarmin Ranadireksa, Op.Cit., hlm. 30. 
99Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933. 
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Contracting Parties in conformity with their respective constitutional 

procedures” yang artinya “Konvensi ini harus diratifikasi oleh Negara 

Peserta Tingkat Tinggi sesuai prosedur masing-masing”. Dari keempat 

syarat yang ada dalam Article 1 Konvensi Montevideo 1933, tiga 

diantaranya adalah pengakuan yang bersifat konstitutif atau wajib ada 

dalam sebuah negara. Sedangkan unsur keempat berupa kapasitas dalam 

berhubungan dengan negara lain atau pengakuan lebih bersifat sebagai 

unsur deklaratif atau menerangkan tentang adanya negara. 

 

2.4 Kedaulatan Negara 

Kedaulatan berasal dari terjemahan kata “souvereignty” (bahasa 

Inggris) atau “souverainete” (bahasa Perancis) atau “souvranus” (bahasa 

Italia) yang semuanya merupakan turunan kata Latin “superanus” yang 

memiliki arti tertinggi. Sehingga kedaulatan merupakan kekuasaan 

tertinggi yang diberikan kepada negara untuk bertindak di wilayah 

negaranya.100 Aristotle memiliki pemikiran yang serupa bahwa negara 

adalah masyarakat yang memiliki kedudukan paling tinggi dan 

merangkul seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan merupakan klaim 

atas wewenang dan kekuasaan tertinggi yang meliputi: (1) kedaulatan 

internal, bahwa dalam wilayahnya sendiri setiap negara dapat bertindak 

secara bebas tanpa ditentukan kekuasaan lain dan (2) kedaulatan 

eksternal, bahwa kekuasaan negara mengacu pada pengakuan negara-

negara lain. Kedaulatan bermakna bahwa negara merdeka dan tidak di 

bawah kekuasaan negara lain. Para ahli sepakat bahwa kedaulatan adalah 

ciri, pertanda, atribut hukum negara.101 

Kedaulatan negara pertama kali dikembangkan oleh filsuf 

Perancis, Jean Bodin dalam karangannya Les Six Livre de la Republique 

yang menekankan kewajiban negara sebagai penyelenggara kepentingan 

umum. Definisi kedaulatan yang dibawa adalah kekuasaan tertinggi 

terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa pembatasan dari 
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undang-undang.102 Paham tersebut memunculkan lahirnya ekpansi 

kekuasaan ke segenap penjuru dunia dengan tidak adanya pembatasan 

kekuasaan negara lain kepada negara sendiri.  

Jika konsep di atas dicermati, dapat dikatakan kedaulatan 

merupakan kekuasaan tertinggi yang hanya berkenaan dengan lingkup 

kekuasaan (scope of power). Jack H. Nagel dalam bukunya The 

Descriptive Analysis of Power menyatakan konsep kekuasaan terkait 

dengan dua lingkup, yaitu lingkup kekuasaan (scope of power) dan 

jangkauan kekuasaan (domain of power). Dalam kaitannya dengan 

lingkup kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, fungsi kedaulatan adalah 

meliputi proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Sedangkan 

kedaulatan dalam lingkup dominan (domain of sovereignity) melalui 

penguasa dan rakyat harus tunduk pada objek kekuasaan.103 

 

2.5 Bentuk Negara-Negara 

Sri Soemantri Martosoewignyo dalam Hendratno mengatakan 

bahwa bentuk negara meliputi negara serikat dan negara kesatuan.104 

Ramlan  Surbakti menyatakan bahwa bentuk susunan negara dibagi 

menjadi dua, yaitu kesatuan (unitaris) dan federasi (negara serikat).105 

Edie Toet Hendratno membagi bentuk susunan negara kedalam 2 jenis 

yaitu bentuk susunan negara kesatuan dan bentuk susunan negara 

federasi.106 Soehino menyatakan apabila ditinjau dari segi susunannya, 

maka akan ditemukan dua jenis bentuk susunan negara, yakni sebagai 

berikut:107 

a.  Negara yang bersusun tunggal, yang disebut dengan dengan Negara 

Kesatuan 

                                                           
102 Von Schmid, Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum, terjemahan Mr. R. Wiratno 

(et.al.), Jakarta: Pustaka Sardjana, 1954, hlm. 127.  
103 I Dewa Gede Atmadja, Op.Cit., hlm. 83-84.  
104 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan. Desentralisasi. dan Federalisme, Jakarta: Graha Ilmu 

dan Universitas Pancasila Press, 2009, hlm. 45. 
105 Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik. Cet 7, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 216. 
106 Edie Toet Hendratno, Op.Cit, hlm. 45. 
107 Soehino, Op.Cit., hlm. 224. 
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Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari 

beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga 

tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara 

Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang 

mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang 

pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan 

melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-

daerah.108 

 

b.  Negara yang bersusun jamak, yang disebut Negara Federasi 

Negara serikat (federasi) adalah negara yang 

bersusunanjamak, maksudnya negara ini terdiri dari beberapa negara 

yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan 

berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta 

pemerintahan sendiri.109 Negara-negara bagian itu kemudian 

menyerahkan sejumlah tugas dan kewenangan untuk 

diselenggarakan oleh suatu pemerintah federal. Sedangkan urusan-

urusan lain tetap menjadi kewenangan negara bagian. 

 

Perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara federasi 

dalam pemerintahan adalah asal kewenangan (kewenangan atributif). 

Ditinjau dari historis terbentuknya, negara federasi adalah negara-negara 

yang merdeka dan berdaulat dan kemudian menggabungkan diri menjadi 

sebuah federasi yang besar dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti 

pertahanan keamanan. Ditinjau dari asal kewenangan, sudah jelas jika 

kewenangan negara federasi berasal dari negara bagian ke pemerintah 

pusat. Adanya kewenangan pada negara pusat tidak lain karena negara 

bagian menghendaki adanya pemerintah pusat (federal). Sedangkan pada 

negara kesatuan kekuasaan pemerintahan berada pada pemerintah pusat. 

                                                           
108 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah 

Otonomi Khusus, Bandung: Refika Aditama, hlm. 10. 
109 Soehino, Op.Cit, hlm. 226. 
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Sehingga semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat. 

 

2.6 Bentuk Negara Indonesia 

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara 

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Kemudian 

dipertegas dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan 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 daerah, yang 

diatur dengan undnag-undang”. Pasal 18 ayat (1) menjadi landasan 

konstitusional terbentuknya sistem desentralisasi di Indonesia. Melalui 

pasal tersebut juga secara implisit diterangkan bahwa negara Indonesia 

adalah Negara Kesatuan yang mana dalam pelaksanaannya 

menggunakan asas desentralisasi. 

Mengenai bentuk negara, dalam Pasal 37 ayat (5) mengenai 

perubahan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa “Khusus 

mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan”. Melalui pasal inilah kita bisa melihat seberapa 

besar kekuatan the founding fathers negara kita untuk mempertahankan 

citra kesatuan dalam Negara Indonesia. 

Dalam praktiknya, konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Hal ini di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian 

nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah 

untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah 

otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.110 

 

3. Kajian Teori tentang Sistem Pemerintahan Presidensial 
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Negara Kesatuan sebagai bentuk negara yang dianut oleh Republik 

Indonesia, merupakan bentuk yang disetujui para founding fathers dan 

tersirat dalam Alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 dan sebagai salah satu 

dari dasar filosofis Indonesia yaitu Pancasila sila ke tiga yang berbunyi 

‘Persatuan Indonesia’. Bentuk ini termuat secara tidak langsung sebagai 

sebuah karya bersama para pelopor pendiri bangsa melalui fase 

konseptualisasi Pancasila yang melibatkan partisipasi berbagai unsur dan 

golongan.111 Konsep persatuan tersebut melandasi terbentuknya negara 

kesatuan, dan bukan dengan bentuk negara federasi atau konfederasi. 

Penyelenggaraan negara dalam bentuk kesatuan kemudian didasarkan pada 

sistem pemerintahan yang menjadi poin krusial bagi penyelenggaraan 

negara. 

Penyelenggaraan negara didasarkan pada sistem pemerintahan yang 

merupakan sistem tentang pembagian kekuasaan serta hubungan antara 

lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara 

dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan memuat 

struktur pemerintahan yang terdiri atas fungsi-fungsi yang menentukan 

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan peran-peran yang dapat 

dilaksanakan. Fungsi-fungsi tersebut yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

berkorelasi dengan saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk suatu 

sistem pemerintahan dengan cara kerja lembaga-lembaga negara yang saling 

terkait.112 Sistem pemerintahan yang memuat mekanisme atas lembaga- 

lembaga negara dapat dipandang dari beberapa perspektif. Menurut Sri 

Soemantri, sistem pemerintahan merupakan hubungan antara lembaga 

legislatif dan eksekutif. Ismail Sunny berpendapat bahwa sistem 

pemerintahan sebagai suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana 

hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu 

negara. Sedangkan, Jimly Asshiddiqie mengartikan sistem pemerintahan 

sebagai pembahasan pemerintahan yang aspeknya bersifat dinamis dan 

3. Kajian Teori tentang Sistem Pemerintahan Presidensial 
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menghubungkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif.113 Dari 

pandangan beberapa perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pemerintahan adalah sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara 

dalam proses penyelenggaraan negara. 

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” 

dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa 

bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian 

maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan 

itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya 

jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi 

keseluruhannya itu.114 

Batasan arti sistem pemerintahan menurut hukum tata negara dapat 

memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pengertian pertama, dalam arti 

sempit sistem pemerintahan dapat berarti sebuah kajian yang melihat 

hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasar 

kajian ini menghasilkan dua model pemerintahan yakni, sistem parlementer 

dan sistem presidensial. Dalam pengertian kedua, sistem pemerintahan 

dalam arti luas yakni suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari 

hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah 

pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik tolak dari 

pandangan ini sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara 

kesatuan, negara serikat (federal), dan negara konfederasi. Sedangkan 

pengertian ketiga, sistem pemerintahan dalam arti sangat luas, yakni kajian 

yang menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasar 

kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintahan monarki, pemerintahan 

aristokrasi dan pemerintahan demokrasi.115 Di lain referensi, pemerintahan 

dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; 

jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas 
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eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk 

legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaian 

kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan- kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan 

rakyat.116 

Batasan arti sistem pemerintahan menurut para ahli, sistem 

pemerintahan pun memiliki pengertian yang berbeda-beda di antara para 

ahli, seperti halnya Aristoteles (384-322 SM) yang membagi bentuk 

pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat 

pemerintahannya menjadi enam yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, 

republik (politea) dan demokrasi. Berbeda dengan Aristoteles, Polybius 

(220-146 SM) membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang 

memerintah serta sifat pemerintahannya, yakni: monarki, tirani, aristokrasi, 

oligarki, demokrasi dan anarki (oklokrasi). Kranenburg (1880- 1956), 

menyatakan adanya ketidakpastian penggunaan istilah monarki dan republik 

untuk menyebut bentuk negara atau bentuk pemerintahan. Sedangkan Leon 

Duguit (1859-1928) membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara 

penunjukan kepala negaranya. Yakni sistem republik kepala negaranya 

diangkat lewat pemilihan, sedangkan sistem monarki kepala negaranya 

diangkat secara turun temurun. Jellinec (1851-1911), membagi bentuk 

pemerintahan menjadi dua yakni republik dan monarki. Pendapat ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Leon Duguit.117 

Sistem pemerintahan secara general dibagi menjadi dua sistem 

utama yaitu sistem pemerintahan presidensiil (selanjutnya disebut sistem 

pemerintahan presidensial) dan sistem pemerintahan parlementer. Diluar 

kedua sistem tersebut terdapat sistem kuasi presidensial atau kuasi 

parlementer atau disebut sebagai sistem campuran. Sistem campuran 

merupakan sistem pemerintahan yang menjelma menjadi sistem 

pemerintahan di Indonesia. Teori sistem pemerintahan mendefinisikan 

sistem campuran sebagai sistem yang memposisikan badan eksekutif 

sebagai bagian dari badan legislatif dan begitupun sebaliknya. Sistem 
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pemerintahan campuran menggabungkan kedua jenis sistem pemerintahan 

yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan 

parlementer. 

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, 

meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif dan pusat 

kekuasaan negara. Implikasi dari hal tersebut adalah rentang kekuasaan 

Presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga 

fungsi legislasi dan yudisial. Kecenderungan umum dalam menganalisis 

sistem pemerintahan presidensial adalah memperhadapkan posisi Presiden 

dengan parlemen atau lembaga legislatif, karena di dalam sistem ini 

kekuasaan kepresidenan tidak bergantung pada dukungan politik lembaga 

legislatif.118 Terdapat beberapa ciri sistem pemerintahan presidensial yang 

dinyatakan oleh beberapa ahli dari perspektifnya masing-masing. Pertama, 

menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa 

ciri-ciri sebagai berikut:119 

1. Kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan; 

2. Pemerintah atau Presiden tidak bertanggungjawab pada parlemen; 

3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden; 

4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. 

Sementara itu menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat sembilan ciri 

sistem pemerintahan presidensial yaitu:120 

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 

eksekutif dan legislatif; 

2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden 

tidak dapat dibagi dan yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden 

saja; 
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3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya 

yaitu kepala negara sebagai kepala pemerintahan; 

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu Presiden atau 

sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya; 

5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 

begitupun sebaliknya; 

6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau memaksa parlemen; 

7. Jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka 

dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena 

itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi; 

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat; 

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem 

parlementer yang terpusat pada parlemen. 

Saldi Irsa berdasarkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial 

mengemukakan kekuatan atau kelebihan dari sistem tersebut, yaitu:121 

1. Pertama, dengan dipilih secara langsung, kekuasaan Presiden menjadi 

lebih 

2. legitimate karena mendapat mandat langsung dari rakyat yang 

memilihnya; 

3. Kedua, pemisahan antara lembaga-lembaga negara terutama antara 

pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif 

yang logika dari pemisahan ini adalah setiap lembaga negara dapat 

melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk 

mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan; 

4. Ketiga, dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, Presiden dapat 

mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara cepat. 

Keempat, dengan masa jabatan yang tetap, posisi Presiden jauh lebih 

stabil. 

Sistem pemerintahan parlementer menempatkan peran dari kepala 

negara sebagai simbolis yang mempunyai kekuasaan politik terbatas. Kepala 
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negara dan kabinet sebagai eksekutif berkedudukan lebih rendah dari 

parlemen dan bertanggung jawab kepadanya. Menurut Bagir Manan, sistem 

pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Presiden dalam sistem parlementer pada umumnya dipilih dan diangkat 

oleh atau menyertakan badan perwakilan rakyat, tetapi tidak 

bertanggungjawab dengan berbagai modifikasi; 

2. Presiden tidak bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan, 

tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan ada pada kabinet atau 

dewan menteri yang bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat. 

Presiden tidak dapat diganggu gugat, seperti halnya raja; 

3. Presiden semata-mata sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala 

penyelenggara pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden sebagai 

simbol dan lebih banyak melakukan tugas-tugas seremonial dan beberapa 

tugas dalam lingkungan hak konstitusional yang bersifat prerogatif; 

2. Setiap tindakan pemerintahan atau politik yang dilakukan Presiden di 

luar hak konstitusional yang bersifat prerogatif dipertanggungjawabkan 

oleh kabinet. 

 

4. Kajian Teori tentang Pemisahan Kekuasaan 

Kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia dijelaskan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berada di tangan 

rakyat Indonesia.122 Dengan demikian rakyat yang memiliki kedaulatan atas 

unsur kekuasaan negara, yang kemudian oleh konstitusi, legitimasi 

kewenangannya diberikan pada lembaga negara selaku pemegang 

kekuasaan yang anggotanya dipilih melalui cara yang demokratis oleh 

rakyat. Pada akhirnya, pertanggungjawaban penerima mandat pelaksana 

kekuasaan negara kembali lagi kepada rakyat selaku pemberi mandat.  

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya 

diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan 

(separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution atau division 

of power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan 
                                                           

122 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
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dipisahpisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-

lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and 

balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti 

perwujudan kekuasaan itudibagikan secara vertikal ke bawah kepada 

lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan 

rakyat.123 

Sistem pemisahan kekuasaan bermula ketika John Locke dalam 

bukunya Two Treatises on Civil Government (1690) memisahkan kekuasaan 

dari tiap-tiap negara dalam 3 kekuasaan, yaitu :124 

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat Undang-Undang;  

2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang;  

3. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi 

serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar 

negeri.  

Setelah itu sistem tersebut dikembangkan oleh ahli politik dan 

filsafat perancis yang bernama Montesquieu (1689-1755). Montesquieu 

membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan itu haruslah 

terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat 

perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Menurut montesquieu, 

kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, 

kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (oleh 

Montesquieu diutamakan tindakan dibidang politik luar negeri), dan 

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-

undang.125 

Dalam teori John Locke tidak ada kekuasaan yudikatif, sebab 

kekuasaan yudikatif sudah termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Berbeda 

dengan teori Montesquieu kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang 

berdiri sendiri dan tidak terdapat kekuasaan federatif karena kekuasaan 

                                                           
123 Jimly Asshidiqqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 

1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 35. 
124 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 10. 
125 Ibid, hlm. 19. 
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federatif itu telah termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu 

berpendapat bahwa untuk menjamin kebebasan politik warga negara, ketiga 

kekuasaan itu harus dipisahkan.126 

Montesquieu menyatakan, bila kekuasaan legislatif dan eksekutif 

disatukan pada orang yang sama, atau dalam satu lembaga kehakiman, tidak 

mungkin ada kebebasan; karena bisa terjadi penangkapan-penangkapan, 

kecuali kalau raja yang sama atau senat memberlakukan hukum sewenang-

wenang, serta menjalankannya secara lalim. Demikian pula apabila 

kekuasaan legislatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, 

maka tidak ada kebebasan. Seandainya kekuasaan yudikatif digabungkan 

dengan kekuasaan legislatif, kehidupan dan kebebasan warga negara akan 

berada dalam pengawasan sewenang-wenang; karena kalau demikian hakim 

sekaligus merupakan legislator atau pembuat hukum. Jika kekuasaan 

kehakiman itu digabungkan dengankekuasaan pelaksana hukum, hakim 

dapat saja bertindak dengan kekerasan dan penindasan.127 

Segala sesuatu akan berakhir seandainya orang atau lembaga yang 

sama, entah bangsawan entah rakyat jelata, menjalankan ketiga kekuasaan 

itu, yaitu kekuasaan untuk memberlakukan hukum, menjalankan keputusan 

rakyat dan mengadili perkara perseorangan.128 

Montesquieu tidak mengemukakan suatu rekomendasi untuk 

memberikan prioritas kedudukan diantara ketiga bidang kekuasaan itu dan 

menganggap ketiga wewenang itu berkedudukan sama, sehingga dapat 

bertindak saling mengekang (mutual restrain) sebagai salah satu bentuk 

pemeliharaan terhadap kebebasan politik. Berbeda dengan pandangan 

Montesquieu, John Locke memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada 

kekuasaan legislatif yang dikenal dengan sebutan “supremasi kedudukan 

legislatif”.129 

                                                           
126 Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, 

2009, hlm. 48. 
127 Montesquieu, Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 1993, hlm. 45. 
128 Ibid, hlm. 45-46. 
129 Green Mind Community, Op.Cit., hlm. 49. 
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Untuk mencegah jangan sampai suatu parlemen mempunyai 

kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, bisa diadakan suatu sistem 

kerja sama dalam suatu tugas yang sama, yaitu membuat undang-undang 

antara parlemen dengan pemerintah, atau di dalam parlemen itu sendiri 

dibentuk 2 kamar yang saling akan mengadakan perimbangan kekuatan. 

Demikian juga halnya dengan kekuasaan eksekutif, untuk mencegah jangan 

sampai kekuasaan itu melebihidaripada kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, 

dengan membatasi kekuasaannya untuk tunduk kepada badan legislatif, 

misalnya dengan menetapkan parlemen sebagai badan pengawas terhadap 

pemerintah. Pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah 

ialah dengan mengadakan pertanggungjawaban menteri. Dalam hal ini 

misalnya konstitusi negara Amerika Serikat, Presiden dalam beberapa hal 

dalam melaksanakan tugasnya diharuskan memperoleh persetujuan lebih 

lanjut dari senat.130 

Di sisi lain, Utrecht beranggapan teori pemisahan kekuasaan dari 

Montesquieu mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang padanya tidak 

atau tidak dapat ditempatkan pengawasan badan kenegaraan lain, sehingga 

terbuka kemungkinan badan kenegaraan untuk bertindak melampaui 

kekuasaannya. Ditambahkannya lagi bahwa pembagian kekuasaan memang 

perlu namun tidak dibenarkan terjadinya pemisahan kekuasaan secara 

mutlak, sehingga menutup kemungkinan untuk saling melakukan 

pengawasan.131 

Dalam buku “The Law and the Constitution”, Prof. Jennings 

membicarakan lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan (Separation of 

Powers). Disitu Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam 

arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Yang dimaksud 

dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan 

dalam arti pembagiankekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam 

tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya 

                                                           
130 Kusnardi, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 

Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 31-32. 
131 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato 

Nawaksara), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 28-29. 
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pemisahan kekuasaan itu kepada 3 bagian: legislatif, eksekutif, dan 

judikatif. Sedang yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan 

dalam arti formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan 

dengan tegas.132 

Miriam Budiardjo mengatakan dalam bukunya, trias politica adalah 

anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: 

pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang 

(dalam peristilahan baru sering disebut rulemaking function); kedua, 

kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam 

peristilahan baru sering disebut rule application function); ketiga, kekuasaan 

yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam 

peristilahan baru sering disebut (rule adjudication function). Trias politica 

adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya 

tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.133 

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya pemisahan kekuasaan dan 

pembagian kekuasaan itu sama-sama merupakan konsep mengenai 

pemisahan kekuasaan (separation of power) yang secara akademis, dapat 

dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian 

luas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup 

pengertian pembagiankekuasaan yang biasa disebut dengan istilah division 

of power (distribution of power). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep 

hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian 

kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara dapat 

dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi 

lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (distribution of power) 

kekuasaan negara dibagi secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.134 

                                                           
132 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta: Aksara Baru, 1982, hlm. 3. 
133 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, 

hlm. 151. 
134 Jimly Asshiddiqie, Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah, dalam Romi Librayanto, 

Op.Cit., hlm. 25. 
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Pada dasarnya, tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan 

adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan 

menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang. 

Namun dalam praktiknya, ajaran pemisahan kekuasaan sulit untuk 

dijalankan secara konsekuen. Karena pemisahan secara absolut akan 

mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan keseimbangan antar masing-

masing cabang kekuasaan. Untuk itu dalam ajaran trias politica perlu 

terdapat suasana checks and balances dimana di dalam hubungan antar 

lembaga negara itu terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga 

tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-

masing lembaga tidak mau dicampurikekuasaannya sehingga antar lembaga 

itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.135 

Pengakuan kekuasaan yang diberikan kepada berbagai badan negara 

oleh pembuat undang-undang dasar atau undang-undang dipandang sebagai 

balances. Kewajiban penerima kekuasaan untuk bertanggung jawab kepada 

pemberi kekuasaan dipandang sebagai checks. Dengan demikian antara 

pemberi kekuasaan dan penerima kekuasaan terdapat hubungan, yaitu 

hubungan pengawasan badan pemberi kekuasaan terhadap badan penerima 

kekuasaan.136 

Kusnardi berpendapat penggunaan istilah pembagian kerja 

mengandung pengertian yang lebih netral dan memungkinkan adanya 

kerjasama antar beberapa lembaga dalam melaksanakan fungsi yang sama 

dan bisa membenarkan juga, bahwa lembaga-lembaga negara itu tidak 

terbatas pada 3 lembaga saja, melainkan bisa lebih daripada jumlah tersebut. 

Namun demikian pembagian kerja itu harus diartikan pula sebagai 

pembagian kekuasaan, karena untuk melaksanakan fungsi itu perlu 

dilengkapi dengan kekuasaan, sehingga setiap lembaga negara yang 

menjalankan tugasnya itu pada hakekatnya menerima kekuasaan dari rakyat 

sebagai pemilik kedaulatan.137 

                                                           
135 Romi Librayanto, Op.Cit., hlm. 28. 
136 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato 

Nawaksara), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 30. 
137 Kusnardi, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 

Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 34. 
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Dalam negara abad ke-20, kehidupan ekonomi dan sosial telah 

menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir 

semua aspekkehidupan masyarakat, trias politica dalam arti pemisahan 

kekuasaan tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan berkembangnya konsep 

mengenai Negara Kesejahteraan (Welfare State) di mana pemerintah 

bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, dan karena itu harus 

menyelenggarakan perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial secara 

menyeluruh, maka fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam 

fungsi yang disebutkan oleh Montesquieu. Lagipula tidak dapat lagi 

diterima sebagai azas bahwa tiap badan kenegaraan itu hanya dapat diserahi 

satu fungsi tertentu saja, seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. 

Misalnya saja, badan eksekutif tidak hanya bertindak sebagai pelaksana dari 

undang-undang yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dia 

bergerak secara aktif di bidang legislatif sendiri (misalnya dengan 

menyusun rancangan undang-undang, membuat Penetapan Presiden, 

Peraturan Menteri, dan sebagainya). Pemerintah juga berkecimpung di 

bidang yudikatif (misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan, dalam 

konflik-konflik pajak). Begitu pula dalam menafsirkan undang-undang, 

pemerintah juga “membuat” undang-undang.138 

Kaitannya dengan doktrin pemisahan kekuasaan, Hialire Barnet 

berpendapat dalam “doktrin pemisahan kekuasaan kontemporer”, ada tiga 

kategori pemisahan kekuasaan, yaitu:139 

1. Kekuasaan absolut, jika pelaksanaan kekuasaan eksekutif, legislatif, 

dan yudisial berada ditangan satu orang atau badan, ini berarti tidak ada 

pemisahan kekuasaan negara;  

2. Kekuasaan yang tersebar antara tiga badan terpisah, baik fungsi atau 

personil pejabatnya tidak tumpang tindih, atau dikenal dengan 

pemisahan kekuasaan yang murni;  

3. Kekuasaan dan personil/pejabat tersebar luas tetapi secara total tidak 

terpisah dengan sistem saling mengawasi dan mengimbangi untuk 

                                                           
138 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 155. 
139 I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press, 

2015, hlm. 97. 
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mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dapat disebut pemerintahan 

campuran atau pemisahan kekuasaan yang lemah. 

 

 Pada konteks Indonesia, pembagian terhadap ketiga kekuasaan 

negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dilakukan pemisahan dalam 

konstitusi. Pada ranah legislatif terdapat tiga lembaga negara, yaitu: DPR, 

DPD, dan MPR. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagai 

pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, beserta instrumen 

kelembagaan yang berada dibawahnya. Kekuasaan yudikatif 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang 

dalam menjalankan kekuasaannya dalam rangka menegakkan hukum dan 

keadilan bersifat merdeka.140 Namun permasalahan muncul ketika di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga 

menyebutkan adanya lembaga negara yang diberikan kewenangan diluar 

tigakekuasaan pokok negara. Hal tersebut kemudian menimbulkan 

anggapan bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut asas 

pemisahan kekuasaan, dengan jumlah organ-organ negara yang ditentukan 

didalamnya tidak terbatas pada 3 saja melainkan lebih daripada itu sehingga 

timbul kemungkinan bahwa suatu organ mempunyai fungsi lebih dari satu 

atau sebaliknya. 

Mohammad Yamin sejak awal beliau tidak menamakan konsepnya 

dengan trias politica, karena badan-badan kekuasaan Negara Indonesia 

lebih dari tiga. Beliau berpendapat bahwa pembagian kekuasaan 

pemerintahan Indonesia sebaiknya disalin dengan kata Inggris division of 

power, dan tidak dengan trias politica. Juga kurang tepat atau sempurna jika 

disalin dengan separation of power, karena dengan memisahkan kekuasaan 

tidak lenyap hubungan antara badan-badan ketatanegaraan di pusat 

pemerintahan.141 UUD 1945 mengenal tujuh lembaga negara, yaitu: MPR, 

Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, Menteri-menteri Negara, sehingga UUD 

                                                           
140 Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
141 Green Mind Community, Op.Cit., hlm. 53. 
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1945 menganut “Sapta Praja”, bahkan jika Kejaksaan Agung juga 

dimasukan, maka dapat dikatakan kita menganut “Asta Praja”.142 

Setelah amandemen, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut teori Trias Politica 

karena telah terjadi reformasi pembagian kekuasaan, yakni adanya “check 

and balances” antara tiga lembaga negara yang mendapat mandat langsung 

rakyat melalui pemilihan umum, yaitu: badan legislatif (DPR dan DPD yang 

anggotaanggotanya menjadi MPR) serta Presiden dan Wakil Presiden. 

Ditambah juga dengan MA dan MK yang masing-masing menjalankan 

kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangannya (MA diatur dalam 

pasal 24A dan MK diatur dalam pasal 24C UUD Negara RI tahun 1945). 

Lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen juga di lengkapi 

dengan lembaga negara yang mendukung terwujudnya negara hukum yang 

demokratis, seperti KY serta KPU dan terwujudnya “good corporate 

governance” seperti BPK, Bank Sentral (BI) dan komisi-komisi yang 

mandiri serta independence lainnya.143 

 

5. Kajian Teori tentang Kelembagaan Negara 

5.1 Pengertian Lembaga Negara 

Istilah "lembaga-lembaga negara" tidak dijumpai dalam UUD 

1945. Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit menyebut Presiden, menteri-

menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung 

(MA), dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai "alat-alat perlengkapan 

negara RIS“ (Konstitusi RIS 1949 Bab III). UUDS 1950 juga 

menegaskan bahwa "alat-alat perlengkapan negara" mencakup Presiden 

dan Wakil Presiden (Wapres), menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan 

Pengawas Keuangan (UUDS 1950 Pasal 4). 

UUD 1945 pra-amandemen adalah "penyelenggara pemerintah 

negara" (Presiden), "penyelenggara negara" (MPR) atau "badan" (MPR 

dan DPA) (vide penjelasan UUD 1945 pra amandemen), sedangkan di 

                                                           
142 I Dewa Gede Atmadja, Op.Cit., hlm. 96. 
143 Ibid, hlm. 96-97. 
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dalam teks UUD 1945 digunakan istilah "badan negara” (Pasal II Aturan 

Peralihan).  

Istilah "lembaga-lembaga negara" dikukuhkan penggunaannya 

dalam Ketetapan No. XX/MPRS/ 1966 (lihat TAP MPR No. 

VI/MPR/1976 dan TAP MPR No. III/MPR/ 1978). Lembaga-lembaga 

negara yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung 

(MA).  

Sedang dalam Undang-undang nomor 24C tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu 

kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C (1) UUD 1945 

menjelaskan untuk memutuskan sengketa kewenanngannya antarlembaga 

Negara yang kewengannya diataur dalam UUD.144 

 Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), 

kata “lembaga” dalam contoh frasa yaitu lembaga pemerintahan yang 

diartikan “badanbadan Pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau 

kata pemerintahan Negara (khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif, 

dan legislative).145 

Menurut kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan 

Saleh Adiwinata dkk, kata organ”diartikan sebagai berikut: Organ adalah 

perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri 

dari orang-orang yang berdasarkan Undang-undang atau anggaran dasar 

wewengan mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum 

selanjutnya Negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat 

perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang 

rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. 

Akan tetapi perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan 

                                                           
144 Firmansyah Arifin (et.al.), Lemabga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga 

Negara, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005, hlm. 2. 
145 Ibid, hlm. 30. 
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tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang 

diwakilkan secara teratur dan pasti.146 

Maka dapat dikatakann secara definitif, alat-alat perlengkapan 

suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah 

institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi 

Negara.147 

 

5.2 Macam-Macam Lembaga Negara 

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada 2 (dua) 

unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah 

bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Organ adalah 

status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan atau bagaimana 

bekerjanya wadah sesuai dengan maksud pembentukannya. Dalam 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ 

dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya dan ada pula yang 

disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Ada pula organ baik nama 

maupun fungsinya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. 

Sebenarnya yang disebut atau disebut-sebut dalam UUD 1945, terdapat 

lebih dari 34 buah organ, jabatan, atau lembaga. Organ, jabatan atau 

lembaga-lembaga dimaksud adalah :  

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diatur dalam Bab II;  

2. Presiden Republik Indonesia; dan 

3. Wakil Presiden Republik Indonesia, yang diatur dalam Bab III;  

4. Dewan pertimbangan presiden diatur dalam Pasal 16 UUD 1945;  

5. Kementerian Negara diatur dalam Bab V;  

6. Menteri Luar Negeri, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan 

secara bersama-sama sebagai triumpirat yang diatur dalam Pasal 8 

ayat (3) UUD 1945;  

7. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat yang diatur dalam Pasal 8 

ayat (3) UUD 1945;  

                                                           
146 Ibid, hlm. 30. 
147 Ibid, hlm. 30. 
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8. Menteri Pertahanan sebagai triumpirat yang diatur dalam Pasal 8 

ayat (3) UUD 1945;  

9. Duta yang diatur dalam pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945;  

10. Konsul yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) UUD 1945; 

11. Pemerintahan Daerah Provinsi diatur dalam Bab VI yang mencakup;  

a. Gubernur / Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;  

b. Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi);  

12. Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang mencakup;  

a. Bupati / Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, dan;  

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD 

Kabupaten);  

13. Pemerintahan Daerah Kota yang mencakup;  

a. Walikota / Kepala Pemerintah Daerah Kota, dan;  

b. Dewan Perwakilan Daerah Kota (DPRD Kota);  

14. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang diatur 

dalam Bab VII UUD 1945;  

15. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Bab VIIA UUD 

1945;  

16. Komisi penyelenggara pemilihan umum yang oleh undang-undang 

dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Bab VII B dan 

diatur lebih lanjut dalam undang-undang;  

17. Satu bank sentral yang diatur dalam Bab VIII UUD 1945 dan 

kemudian diatur dalam undang-undang dan dinamakan Bank 

Indonesia;  

18. Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) yang diatur dalam Bab VIIIA 

UUD 1945;  

19. Mahkamah Agung (MA) diatur dalam Bab XIV UUD 1945;  

20. Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Bab XIV UUD 1945;  

21. Komisi Yudisial diatur dalam Bab XIV UUD 1945;  

22. Tentara nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Bab XII UUD 1945; 

23. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam bab XII 

UUD 1945;  
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24. Angkatan Darat (TNI AD) yang diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;  

25. Angkatan Laut (TNI AL) yang diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;  

26. Angkatan Udara (TNI AU) yang diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;  

27. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa 

diatur dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945; dan 

28. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.148 

 

Ke-34 lembaga tersebut di atas, setidaknya ada yang substansi 

kewenangannya belum ditentukan dalam UUD 1945, misalnya bank 

sentral. Dalam Pasal 23D UUD 1945 hanya ditentukan “Negara memiliki 

suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung-

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang“. Artinya 

kewenangan bank sentral itu sendiri masih akan diatur dengan undang-

undang. 

Dengan kata lain UUD 1945 sama sekali belum memberikan 

kewenangan kepada bank sentral yang oleh undang-undang dan oleh 

kebiasaan sejarah selama ini disebut Bank Indonesia. UUD 1945 hanya 

menyebutkan sifat dari kewenangan bank sentral itu yang dinyatakan 

bersifat independen, meskipun independensinya masih harus diatur 

dalam undang-undang.  

Berbeda dengan bank sentral, komisi pemilihan umum, meskipun 

namanya belum disebut secara pasti, tetapi kewenangannya sebagai 

penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat 

(5) UUD 1945 “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri“. Artinya, 

bahwa komisi pemilihan umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan 

sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri 

(independen).  

                                                           
148 Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan 

Tantangan Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia”, Seminar Nasional Perkembangan 
Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD dan Lokakarya Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Tinggi 
Hukum Indonesia, Jakarta, 7 September 2004, hlm. 99-103. 
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Di antara 34 organ atau lembaga tersebut di atas, yang sama 

sekali tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 adalah: (1) 

Duta; (2) Konsul; (3) Angkatan darat; (4) Angkatan Laut; dan (5) 

Angkatan Udara. Organ atau lembaga selain bank sentral, komisi 

pemilihan umum dan kelima organ yang disebut terakhir ini, pada 

umumnya disebut dengan tegas nama dan kewenangannya dalam UUD 

1945.  

Oleh karena itu dengan ikut memperhitungkan komisi 

penyelenggara pemilihan umum dan bank sentral, maka dapat dikatakan 

bahwa dalam UUD 1945, terdapat 28 lembaga yang memiliki 

kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD 1945. Selain itu dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ditentukan 

”Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman diatur dalam undangundang”. Yang dimaksud badan-badan 

lain adalah Kejaksaan Agung, sebagaimana sejarah dan latar belakang 

perumusan Pasal 24 ayat (3). Walaupun Kejaksaan Agung tidak disebut 

secara tegas tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 

Kejaksaan Agung dalam sistem peradilan terpadu dan prinsip negara 

hukum yang demokratis sama pentingnya dengan (constitutional 

importance) dengan Kepolisian Negara (Pasal 30 UUD 1945).149 

Dengan kata lain hal tidak diaturnya Kejaksaan Agung dalam 

UUD 1945, berbanding dengan diaturnya Kepolisian tidak dapat 

dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian Negara lebih 

penting atau lebih tinggi dari Kejaksaan Agung. Secara konstitusional, 

baik Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Negara sama pentingnya 

dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Selain Kejaksaan Agung 

ketentuan Pasal 24 ayat (3) memungkinkan badan lain yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.  

Dengan demikian ada kemungkinan pula jumlah badan lain lebih 

dari satu, sehingga jumlah lembaga negara menurut UUD 1945 akan 

lebih dari 34 buah, misalnya KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

                                                           
149 Jimly Asshiddiqie, Ibid., hlm. 104-105. 
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Korupsi), Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), Komnas HAM, dan 

Penydidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan 

Departemen Keuangan (Bea Cukai dan Pajak), Departemen Perhubungan 

(DLLAJR) dan TNI Angkatan Laut (Penyidik TNI AL untuk tindak 

pidana di laut). Oleh karena itu jumlah lembaga negara yang disebut baik 

ekplisit maupun implisit dalam UUD 1945 lebih dari 34 lembaga negara 

 

6. Kajian Teori tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam sistem hukum modern, hukum tertulis semakin memegang 

peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern, baik sebagai 

sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana kontrol 

sasial. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui 

peraturan perundang-undangan yang memang salah satu ciri pada hukum 

modern adalah sifatnya yang tertulis. 

Dilihat dari substansi norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan 

menjadi dua bentuk, yakni Peraturan perundang-undangan (regelling) dan 

Keputusan (Beschicking). Peraturan perundang-undangan merupakan setiap 

keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan 

yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat 

secara umum.150 Sementara keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat 

hukum bagi orang atau badan hukum perdata.151 

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis 

dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah 

yang berlaku, bersumberdan berdasarkan pada norma yanglebih tinggi, 

demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan 

bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (Grundnorm). Norma dasar 

                                                           
150 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alunni, 1997, 

hlm. 127. 
151 Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 

tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk 

oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih 

dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan 

bagi norma yang berada dibawahnya.152 

Menurut Kelsen, hukum merupakan norma yang dinamik, dimana 

hukum merupakan sesuatu yang dibuat berupa suatu prosedur tertentu dan 

dan bersifat superordinasi.153 Teori hierarki norma yang dinilai paling 

memengaruhi paradigma hukum modern dikemukakan oleh Hans Kelsen. 

Kelsen memulai bangunan teoritiknya dengan pemisahan Kantian antara 

materi (das ding an sich) dan bentuk (das ding fur sich). Materi 

didefinisikan sebagai kualitas-kualitas benda pada dirinya yang tidak 

membutuhkan pencerapan inderawi pengamat. Dengan kata lain kualitas 

tersebut bersifat obyektif karena bertitiberat pada benda itu sendiri. 

Sebaliknya, bentuk merupakan kualitas-kualitas yang direproduksi oleh 

kesadaran manusia berdasarkan pencerapan inderawinya atas obyek. 

Kualitas tersebut bersifat subjektif karena bergantung pada persepsi 

pengamat.Pemisahan tersebut kemudian diartikulasikan dalam konteks 

masyarakat sebagai obyek ilmu pengetahuan. Kelsen kemudian 

mendeskripsikan bahwa sebuah fenomena sosial di masyarakat bekerja 

berdasarkan relasi sebab-akibat. Dalam tataran tersebut penilaian atas 

perilaku manusia diserahkan sepenuhnya pada persepsi subjektif manusia. 

Salah seorang murid Kelsen bernama Hans Kelsen bernama 

Nawiasky mengembangkan teori yang dikedepankan Kelsen. Nawiasky 

dalam bukunya berjudul Algemeine Rechtlhre mengemukakan bahwa sesuai 

dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu 

berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma dibawahnya berlaku, 

berdasar dan bersumber pada norma. Norma yang lebih tinggi berlaku 

berdasar dan bersumber pada norma yanglebih tinggi lagi sampai pada 

norma tertinggi yang disebut norma dasar. Hans Nawiasky melalui teori 

                                                           
152 Jimly Assiddiqie dan M. Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006, hlm. 109. 
153 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-dassar Ilmu Hukum Normatif-Deskriptif, Jakarta: 

Rimdi Press, 1995, hlm. 110-115. 
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yang disebut dengan “theorie von stufenufbau der rechtsordnung”. Teori ini 

memberikan penjelasan susunan norma sebagai berikut:154 

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);  

2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);  

3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan  

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome 

satzung).    

Lebih lanjut Hamid Attamimi melakukan identifikasi atas hierarki 

peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan teori Hans Nawiasky. 

Attamimi berkesimpulan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan 

Indonesia tersusun sebagai berikut:155 

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);  

2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi 

Ketatanegaraan;  

3. Formell gesetz : Undang-Undang;  

4. Verordnung en Autonome Satzung : Secara hierarkis mulai dari 

Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. 

5. Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) menurut Nawiasky 

merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang 

dasar suatu negara termasuk norma pengubahannya. Hakekat hukum 

bagi suatu Staatfundamentalnorm merupakan syarat bagi berlakunya 

konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum ada 

konstitusi atau undang-undang dasar. Selain Grundnorm atau 

Staatfundamentalnorm tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar 

berlakunya sehingga kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak 

dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif 

atau aksioma. Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis 

                                                           
154 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010, hlm. 32. 
155 A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas 
Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 359. 
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bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau 

mendasarkan diri kepadanya. 

Staatsgrundgesetz (aturan dasar negara/ aturan pokok negara) 

merupakan kelompok norma hukum dibawah fundamental negara. Norma 

dasar dari aturan negara masih bersifat garis besar sehingga masih 

merupakan norma tunggal dan belum disetai norma sekunder. Di dalam 

setiap aturan dasar/ pokok negara biasanya diatur hal-hal mengenai 

pembagian kekuasaan negara dipuncak pemerintahan, dan selain itu diatur 

juga hubungan antara lembaga tinggi negara serta diatur hubungan antara 

negara dengan warga negara.  

Secara garis besar, TAP MPR dikategorikan sebagai aturan dasar 

Negara (staatsgrundgesetz) atau dapat juga disebut sebagai norma dasar 

(grundnorm). Akan tetapi kategorisasi yang dilakukan oleh Attamimi ini 

dilakukan disaat kedudukan MPR masih sebagai lembaga tertinggi Negara 

atau sebelum perubahan UUD 1945. Kedudukan TAP MPR sebelum 

perubahan UUD, memang menjadi salah satu produk hukum yang berada 

setingkat dengan UUD. Hal tersebut mengacu kepada kewenangan dan 

kedudukan MPR sebagai lembaga perwujudan kedaulatan rakyat dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia.156 Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 

3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Oleh karena Majelis 

Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka 

kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 

tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran 

pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai 

untuk di kemudian hari”. 

Formell gesetz (undang-undang formal) merupakan kelompok 

norma yang berada dibawah aturan dasar pokok negara. Norma dalam 

undang-undang sudah merupakan norma hukum yang bersifat konkrit, 

terinci dan sudah dapat langsung berlaku dalam masyarakat. Norma hukum 

dalam undang-undang sudah dapat mencantumkan norma-norma yang berisi 

                                                           
156 Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 naskah asli atau sebelum amandemen. 
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sanksi pidana maupun sanksi perdata. Selain itu, undang-undang berbeda 

dengan peraturan-peraturan lain, karena suatu undang-undang merupakan 

norma-norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. 

Verordnung en Autonome Satzung (peraturan pelaksanaan dan 

peraturan otonom), peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan 

peraturan yang terletak dibawah undang-undang, yang berfungsi 

menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, dimana peraturan 

pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan 

otonom bersumber dari kewenangan atribusi. 

Secara teoritis, perundang-undangan diartikan sebagai proses 

pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik 

tingkat Pusat maupun tingkat Daerah157. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai 

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum 

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses 

pembuatan peraturan itu sendiri yang meliputi158: pertama, tahapan 

perencanan; kedua, penyusunan; ketiga, pembahasan; dan keempat, 

pengesahan atau penetapan. 

Norma dasar dapat saja berubah akibat terjadinya perebutan 

kekuasaan, kudeta, dan sebagainya. Terlepas dari itu, sisitem hukum 

nasional mengenal adanya sistem hirarki peraturan perundang-undangan 

seperti ajaran Hans Kelsen dan Nawiansky. Hal ini ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.  

Pasal 7 

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: 

                                                           
157 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 1998, 

hlm. 3. 
158 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan 

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 8 

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 

badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 

Desa atau yang setingkat.   

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Dalam konteks ini, Bagir Manan menegaskan bahwa, terdapat 

beberapa prinsip mendasar yang perlu diperhatikan dalam sistem jenjang 

norma hukum yang berlaku di Indonesia yakni:159 

                                                           
159 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: Or-Press, 2004. hlm. 133. 
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1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya 

dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya. 

2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau dganti  

atau dirubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau paling tidak dengan yang sederajat. 

5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi 

yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, 

walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan 

yang lama itu dicabut.  

Dengan begitu, konstruksi sistem hukum Indonesia mengenal 

adanya tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan yang 

distratifikasikan secara berjenjang. Tata urutan yang dimaksud menujukan 

kedudukan sekaligus kekuatan keberlakuan dari tiap-tiap produk hukum 

yang bersangkutan. Berjenjangnya jenis peraturan perundang-undangan 

yang ada memiliki konsekuensi dimana, norma hukum yang lebih rendah 

tingkatannya, pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan produk 

hukum yang statusnya lebih tinggi. Sistem hirarki peraturan perundang-

undangan merupakan landasan hukum yang harus diperhatikan oleh setiap 

penyelenggaraan negara maupun setiap penegak hukum (terutama para 

hakim) agar tingkat kepatuhan dan konsistensi terhadap supremasi hukum 

tetap terjaga dengan baik. 
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7. Kajian Teori tentang Konsep Negara Hukum 

Konsep negara hukum (rechtsstaat) berakar dari paham kedaulatan 

hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam 

suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, 

istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. 

Istilah rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun 

pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.160 Cita negara hukum itu untuk 

pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut 

dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam 

suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan 

kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut 

Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan 

konstitusi dan berkedaulatan hukum. ia menyatakan:161 

“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the 

requestion whether is better to be rulled by the best men or the best 

law, since a goverrment in accordinace with law, accordingly the 

supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and 

not merely as an unfortunate neceesity”. 

Konsep negara hukum rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula 

didasarkan pada filsafat-liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu 

sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa 

Kontinental itu. Konsep rechtsstaat menurut Philus M. Hardjon lahir dari 

suatu perjuangan menentang absolutism, sehingga sifatnya revolusioner.162 

Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita negara hukum yang 

dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan 

                                                           
160 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 

hlm. 73. 
161 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asai Manusia, Yogyakarta: 

Liberty, 2000, hlm. 22. 
162 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu 

Surabaya, 1987, hlm.72. 
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dipraktikkan oleh semua negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai 

negara hukum. Adapun ciri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut:163 

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

2. Adanya pembagian kekuasaan negara; dan 

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.  

Ciri-ciri rechtsstaat tersebut menunjukkan bahwa ide sentral 

rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang 

bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang 

Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan 

persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang 

berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang 

kebebasaan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum. 

Dalam perkembangnya, konsep tentang negara hukum 

mengalamiperumusan yang berbeda-beda. Pemikiran atau konsepsi manusia 

merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi 

kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi 

manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi 

kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap 

sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki 

karakteristik beragam.164 Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh 

situasi kesejarahan, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, 

dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara 

hukum muncul dalam berbagai modelseperti: Negara hukum menurut 

nomokrasi islam. Konsep nomokrasi islam mendasarkan pada nilai-nilai 

yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi islam adalah 

suatu negara hukum yang memiliki prinsip- prinsip umum sebagai berikut: 

(1) prinsip kekuasaan sebagai amanah; (2) prinsip musyawarah; (3) prinsip 
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keadilan; (4) prinsip persamaan; (5) prinsip pengakuan dan perlindungan 

setiap hak-hak asasi manusia; (6) prinsip peradilan bebas; (7) prinsip 

perdamaian; (8) prinsip kesejahteraan; dan (9) prinsip ketaatan rakyat.165 

Dewasa ini, hampir semua negara menyebut dirinya negara hukum, 

sehingga adalah tidak populer lagi mengaku negaranya sebagai negara 

totaliter atau negara kekuasaan. Sekalipun bentuk negara itu adalah 

monarki, negara itu adalah monarki konstitutional, misalnya Britania Raya 

dan Belanda. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang 

berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 

(machtsstaat). Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum 

(rectsorde). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya 

pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.  

Ada beberapa istilah asing yang di pergunakan sebagai pengertian 

negara hukum, yakni rechtsstaat, rule of law, dan  etat de droit. Sepintas 

istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh 

terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam 

perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga 

berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-

operasional. 

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep rechtsstaat lahir dari suatu 

perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, 

sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini 

tampak baik dari isi maupun kriteria rechtsstaat dan rule of law itu 

sendiri.166 Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang 

disebut civil law,sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem 

hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah 

administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. 
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Konsep negara hukum tersebut selanjutya berkembang dalam dua 

sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah rechtsstaat dan 

sistem anglo-saxon dengan istilah rule of law. Rule of law berkembang di 

negara-negara anglo-saxon, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum 

eropa kontinental rechtsstaat di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich 

Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok: 

1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

2) Negara didasarkan pada teori trias politika; 

3) Pemerintahan diselengggarakan berdasarkan undang-undang 

(wetmatigbertuur); dan 

4) Ada  peradilan  administrasi  negara  yang  bertugas  menangani  kasus 

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 

(onrechtmatigoverheidsdaad). 

 

Adapun konsep negara hukum anglo-saxon rule of law dipelopori 

oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut A.V. Dicey, konsep rule of law ini 

menekankan pada tiga tolak ukur: (1) supremasi hukum (supremacy of law); 

(2) persamaan dihadapan hukum (equality before the law); (3) konstitusi 

yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on 

individual rights).167 

Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum dewasa ini pada 

umumnya diakui bahwa yang dimaksud negara hukum tidak sekedar 

memenuhi formalitas dalam bentuk lahirnya yaitu adanya ketentuan hukum 

yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan negara/pemerintahan, 

serta mengatur warga negara. Tetapi harus diperhatikan pula segi isi, nilai 

serta kegunaan aturan hukum itu. Apakah secara material isi dan nilai 

hukum sesuai dengan kesadaran etis dan kesadaran hukum masyarakat, 

sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa yang bersangkutan. 

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual 

untuk di kaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari 
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sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum 

tersebut terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. 

Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep 

negara hukum, perlu di ketahui terlebih dahulu gambaran sejarah 

perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan 

berkembangnya konsepsi negara hukum. 

Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang 

dinamis. Tamanaha mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum 

yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-

masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi 

formal dimulai dengan konsep rule by law di mana di mana hukum di 

maknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang 

dalam bentuk formallegality, konsep hukum diartikan sebagai norma yang 

umum, jelas prospektif,dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari 

konsep negara hukum versi formal adalah democracy and legality. 

Kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum.168Versi 

substansif konsep negara hukum berkembang dari individualrights, yakni 

privasi dan otonomi individu, serta kontrak sebagai landasan yangpaling 

pokok. Kemudian, berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi 

dan/atau keadilan (dignity of man), serta berkembang menjadi konsep social 

welfare yang mengandung prinsip-prinsip substansi, 

persamaankesejahteraan, dan kelangsungan komunitas. 

Menurut Tamanaha, konsepsi formal dari negara hukum di tujukan 

pada cara tempat di mana hukum di umumkan (oleh yang berwenang), 

kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. 

Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan 

hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah 

hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, 

konsepsi substansif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap 
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mengakui atribut formal yang telah disebutkan.169 Konsepsi negara hukum 

substansif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya 

menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan 

sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara 

hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang 

buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum 

fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan 

konsep substansif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum. 

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang 

maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara 

hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum hukum 

kesejahteraan, antara lain a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; b. 

Pemisahan/pembagian kekuasaan; c. Legalitas Pemerintahan; d. Peradilan 

Administrasi yang bebas dan tidak memihak;  e. Terwujudnya kesejahteraan 

umum warga negara. 

Berdasar pada penjabaran negara hukum materiil atau negara 

kesejahteraan diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan 

Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui 

penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service). 

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut 

untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya 

terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muara nya adalah 

perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat. Menurut Maria Farida, 

prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus 

(Verzonginstaat).170 Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep 

negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan 

(welfarestaat). Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea IV, 

yang selanjutnya dirumuskan: ”... negara melindungi segenap bangsa dan 

                                                           
169 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, 

2015, hlm. 28. 
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seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia 

memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap 

bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara 

hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa 

Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi 

dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri 

bangsa. 

 

8. Kajian Teori tentang Konsep Negara Kesatuan 

Bentuk Negara Kesatuan yang dianut oleh Republik Indonesia 

merupakan bentuk yang telah disetujui oleh para founding fathers dan 

tersirat dalam dasar filosofis Negara Indonesia, Pancasila, terutama pada sila 

ketiga yaitu “Persatuan Indonesia”. Bentuk ini termuat secara tidak 

langsung sebagai sebuah karya bersama para pelopor pendiri bangsa melalui 

fase konseptualisasi pancasila yang melibatkan partisipasi berbagai unsur 

dan golongan171.Konsep inilah yang melandasi terbentuknya negara 

kesatuan, daripada pilihan bentuk negara sebagai negara federasi atau 

konfederasi172, yang diakui bahwa tidak ada negara di dalam Negara 

Indonesia. Segala macam keberagaman baik dari ras, suku, bahasa, budaya, 

akan disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu 

konsepsi kebangsaan ini merupakan ekspresi dari persatuan dalam 

keragaman, dan keragaman dalam persatuan (unity in diversity and diversity 

in unity), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan “bhineka 

tunggal ika”173 
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Negara kesatuan ialah suatu bentuk negara yang mana pemegang 

kekuasaan tertinggi adalah pada kuasa pemerintah pusat, termasuk di 

dalamnya mengatur daerah sebagai bagian dari subsistem 

pemerintahan.Daerah selalu tunduk sebagai subordinat yang menjalankan 

kedaulatan berdasarkan pada perintah pemerintah pusat.Di sini pemerintah 

pusat memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan.Pemerintah pusat 

dapat mendelegasikan kekuasaannya pada daerah, serta dapat pula dan 

mungkin juga dapat ditarik kembali.174 Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang 

bersifat tunggal dan tidak tersusun atau merupakan penjelmaan dari 

beberapa negara, serta memiliki kedaulatan yang tidak terbagi, yang segala 

kewenangan ada pada pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya 

dapat didelegasikan kepada pemerintahan yang lebih rendah atau kepada 

institusi-institusi di daerah.175 

Dalam sistem negara kesatuan, unitary, segala macam kebijakan 

ditentukan oleh pemerintah pusat.Hal ini berbeda dengan sistem federal, 

yang tidak memerlukan kebijakan yang bersubkoordinatif dari pusat ke 

daerah.Karena sejak awal negara bagian, state, sudah mempunyai 

wewenang yang otonom yang bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah 

negara yang berdaulat176, sampai pada urusan pembuatan undang-undang 

dapat dikatakan sebagai otoritas pemerintah negara bagian.177 Pembedaan 

ini sejalan dengan pendapat Abu Daud Busroh yang mengemukakan bahwa 

negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun atas beberapa negara. 

Artinya segala urusan pemerintahan hanya terdapat pemerintahan pusat 
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yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertinggi dalam bidang 

pemerintahan.178 Dalam menjalankan urusan pemerintahannya tersebutlah 

negara kesatuan dapat melakukan hubungan-hubungan dengan 

pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah kekuasaan pemerintah 

pusat tersebut.179 Kemudian hubungan tersebut dapat dilakukan baik dengan 

sistem sentralisasi atau dekonsentrasi. 

Sebuah pemerintahan di negara kesatuan dapat dikatakan memiliki 

sistem sentralisasi apabila seluruh kewenangan dalam hal pemerintahan baik 

di pusat maupun di daerah diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh 

pemerintah pusat. Sistem ini dikatakan sebagai sistem konsentrasi. Segala 

hal yang dilakukan oleh pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan di 

tingkat bawah atau di daerah merupakan hasil pendelegasian wewenang dari 

pemerintah pusat.Sedangkan dalam negara kesatuan yang menerapkan 

sistem desentralisasi, pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenang 

kepada pemerintahan daerah sebagai pelaksana subsistem 

pemerintahan.Wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat 

bersifat bebas atau dapat pula bersifat terbatas. Hal ini tergantung dari 

keinginan pemerintah pusat dalam mengatur sistem pemerintahannya 

sehingga sesuai dengan tujuan bernegara.Kedua sifat tersebut menciptakan 

dua sendi karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan 

atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan 

negara-negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi ke daerah-daerah 

atau kekuasaan itu dipusatkan di pemerintah pusat. 

Pengaturan bentuk Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dalam 

Pasal 1 ayat (1) UUD N RI 1945, memiliki konsekuensi adanya 

pemerintahan daerah yang juga diatur di dalam Pasal 18 UUD N RI 1945. 

Dalam menjalankan urusan pemerintahannya, Negara Indonesia membagi 

wilayah daerahnya dalam daerah provinsi, dan kemudian wilayah daerah 
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provinsi tersebut dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota.180 Baik daerah 

provinsi, kabupaten, maupun kota, masing-masing memiliki pemerintahan 

daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang bertindak sebagai subsistem 

pemerintahan di Indonesia adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, 

dan kota. Sehingga ketiganya memiliki kewajiban secara moral untuk 

menjalankan segala urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat kepadanya sesuai dengan undang-undang. 

Prinsip menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ibarat 

menopang badan dengan kaki-kaki yang banyak. Diibaratkan bahwa 

pemerintah daerah adalah kaki-kaki yang berfungsi sebagai penyangga 

negara, sedangkan pemerintahan pusat adalah sebagai otak yang 

memikirkan dan mengatur segala aktifitas kenegaraan. Pelaksanaan negara 

kesatuan ini bukan merupakan perkara yang mudah. Kesatuan sistem ini 

tidak boleh saling menendang melainkan harus tetap kokoh sabagai satu unit 

negara kesatuan. Oleh karena itu, untuk memelihara makna negara kesatuan 

sesuai perkembangan zaman, hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah semakin dijamin melalui suatu hal yang disebut sebagai 

otonomi daerah. 

 

9. Kajian Teori tentang Pembangunan Berkelanjutan  

Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan 

pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses 

pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia 

dengan memanfaatkan teknologi. 181 Dalam pola pembangunan tersebut, 

perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia 

agar terus menerus menujang kegiatan atau proses pembangunan yang 

berkelanjutan. Proses pembangunan yang berkelanjutan meruapakan salah 

satu  tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai Pancasila dan 

                                                           
180 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 

181 Aca Sugandi dan Rustam Hakim, Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, 
Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 21. 
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pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Tujuan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005–2025.182 

Pembangunan berkelanjutan sejatinya telah diperkenalkan pada 

tahun 1980 dalam World Conservation Strategy183yang diterbitkan oleh 

United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide 

Fund for Nature (WWF) dan dipopulerkan pada tahun 1987 oleh World 

Commission on Environment and Development (WCED) sebagaimana 

tertuang dalam Our Common Future atau laporan Brundtland184. Dalam 

laporan tersebut mendefinisikan bahwa Pembangunan Berkelanjutan 

sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa 

mengurangi kemampuan generasi mendatang. Definisi tersebut mengandung 

dua gagasan penting yaitu Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya 

kebutuhan esensial, kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. 

Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan 

organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi 

kebututuhan kini dan hari depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan 

sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik 

negara maju maupun negara berkembang. Namun, terbatasnya penjelasan 

terkait pembangunan berkelanjutan tersebut menimbulkan banyak 

inteprestasi para ahli terkait definisi mengenai pembangunan berkelanjutan.  

Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Otto Soemarwoto 

(2004) adalah Perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan 

sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. 

Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses 

                                                           
182 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
183 Mohamed Kassas (et.al.), World Conservation Strategy: Living Resource Conversation for 

sustainable Development, Switzerland: The International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN), 1980, hlm. 98. 

184 Gro Harlem Brundtland, Our Common Future: Report of the World Commission on 
Environment & Development, Norwegia: The World Commission on Environment and Development 
(WCED), 1987, hlm. 77. 

81



 

pembelajaran sosial yang terpadu, vabilitas politiknya tergantung pada 

dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan 

sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.185 

Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan 

berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas 

ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada 

manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan 

generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan 

dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat 

integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren 

sehingga generasi manusia dan makkhluk hidup lain dapat hidup pada saat 

ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan 

teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan 

ketujuh menjaga kondisi hubungan antara manusia dan alam.186 

Secara implisit, definisi pembangunan berkelanjutan menurut Jr 

Hagley (1992) mengandung pengertian sebagai strategi imperatif yang 

memiliki syarat:187 

1. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan 

ekologi, sosial, dan ekonomi. 

2. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan 

memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan 

individu dengan distribusi yang adil. 

3. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerja sama dunia 

usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber 

daya alam. 

4. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan 

antara yuridiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi 

pertumbuhan kebutuhan hidup. 

                                                           
185 Otto Sumarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, Jakarta: Djambatan, 2004, 

hlm. 89. 
186 Ordóñez dan Peter N. Duinker, Interpreting Sustainability for Urban Forests, Kanada: 

Dalhousie University, 2010,  hlm. 1513. 
187 Aca Sugandi dan Rustam Hakim, Op.Cit, hlm. 21. 
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5. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang 

terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan 

manajemen. 

6. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak 

pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi. 

 

Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma 

pembangunan yang semula berfokus pada pembangunan ekonomi semata 

bergeser kepada paradigma pembangunan yang berkonsentrasi kepada 

sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai sektor yang tidak bisa 

ditinggalkan.188 Adapun indikator dari ketiga sektor tersebut, pertama 

indikator sosial yang melekat pada pembangunan manusia (human 

development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang 

melekat pada lingkungan kecilnya (social economic development), seperti 

ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar 

(environmental development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan 

kualitas lingkungan yang baik.189 Untuk menjamin tercapainya 

keharmonisan antara ketiga sektor tersebut, pelaksanaan pembangunan 

haruslah mengacu kapada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Setidaknya terdapat empat prinsip yang mendasari pembangunan 

berkelanjutan (Arif Zulkifli, 2013). Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

1. Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna 

bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan 

sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang 

akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua 

lapisan masyarakat; 

2. Menghargai keaneragaman (diversity). Keaneragaman hayati dan 

keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. 

Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya 

                                                           
188 Aca Sugandi dan Rustam Hakim, Ibid, hlm. 23 
189 United Nations, Agenda 21: United Nations Sustainable Development, Brazil: United Nations 

Conference on Environment & Development, 1992.  
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alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan 

merata terhadap setiap orang; 

3. Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan 

mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana 

manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri; 

4. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan 

berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk 

menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang 

sama atau bahkan lebih baik 

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya 

batasan yang ditentukan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan 

pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa 

mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan 

merupakan kunci utama untuk mencegah dan mengatasi krisis-krisis global 

dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi190, dan lingkungan. 

 

10. Kajian Teori tentang Penguatan Politik Pembangunan 

Republik Indonesia adalah sebuah tatanan yang terdiri dari dua 

pelaku pokok yaitu negara dan masyarakat. Dimana rakyat sepakat 

membentuk negara untuk dijadikan sarana membangun dirinya.191 Dengan 

demikian tugas negara adalah memenuhi mandat yang diberikan rakyat 

yaitu membangun. Namun, tujuan membangun itu sendiri semakin 

membingungkan bahkan rumusan ideal pembangunan, misalnya 

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

                                                           
190 Larry, L. Rasmussen, Earth Community Earth Ethics atau Komunitas Bumi: Etika Bumi 

merawat Bumi demi kehidupan yang berkelanjutan bagi segenap ciptaan, terjemahan Liem Sien Kie, 
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010, hlm. 23. 

191 Rian Nugroho Dwijowijoto, Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma 
Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keungulan Global, Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo, 2003, hlm. 19. 
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perdamaian abadi, dan keadilan sosial”,192 semakin sulit dijangkau karena 

sifatnya yang terlampau abstrak atau utopis. Maka dari itu diperlukan 

sebuah pemahaman serta penguatan akan tujuan pembangunan nasional. 

Pengertian pembangunan menurut Katz merupakan proses 

perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi 

nasional yang lain yang lebih tinggi.193 Dengan kata lain pembangunan 

menyangkut proses pembangunan194 dan perencanaan195. Batasan 

pembangunan yang bebas dari kaitan tata nilai tersebut di dalam realitas 

pembangunan hakikatnya merupakan salah satu ciri self projected 

reality.196Sumber perbedaan pendapat mengenai pembangunan pun 

beraneka ragam, mulai dari perbedaan episemologik-ontologik pada tingkat 

filsafat, sampai perbedaan penilaian atas pengaruh pembangunan 

sebagaimana diwujudkan oleh tujuan pembangunan itu sendiri pada tingkat 

empirik. 

Dalam sejarah, berbagai aliran mengenai konsep pembangunan lahir 

dari zaman ke zaman. Mulai dari Aliran Klasik pada masa-masa setelah 

Perang Dunia II pada tahun 1960-1970 yang berpendapat bahwa 

pembangunan dihadapkan pada perbaikan tingkat hidup secara terus-

menerus didalam indikator ekonomi murni yaitu kenaikan pendapatan 

nasional atau pendapatan per kapita secara nyata serta kumulatif.197 Karena 

dianggap tidak mengubah nasib golongan penduduk miskin Aliran Klasik 

pun beralih kepada Aliran Ekonomi-Politik Neoklasik (neo-classical 

political economy) yang dipelopori oleh Andre Gunder Frank (1967), Samir 

Amin (1976), serta Tamas Szentes (1971), teori ini banyak dijiwai oleh 

Marxisme, singkatnya teori ini berpendapat bahwa proses “proletarisasi” 

                                                           
192 Pembukaan UUD NRI 1945. 
193 Saul K. Katz, A system Approach to Development Administration, dalam Moeljarto, Politik 

Pembangunan sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1987, 
hlm. 3. 

194 Moeljarto, Politik Pembangunan sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: PT. 
Tiara Wacana Yogya, 1987, hlm. 3. 

195 Perencanaan dapat diartikan sebagai penetapan sasaran produksi oleh pemerintah dalam W. 
Arthur Lewis, Dasar-dasar Perencanaan Ekonomi Negara, Terjemahan The Principle Of Economy 
Planning, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980, hlm. VIII.  

196 Moeljarto, Op.Cit., hlm. 56. 
197 Michael P Todaro, Economic Development in the Tird World, New York: Longman, Inc., 

1977, hlm. 60. 
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negara prakapitalis yang terwujud antara lain di dalam berbagai macam 

ketimpangan merupakan akibat langsung hubungan ekploratif antara dunia 

kapitalis dan metropolis nasional.198 Selain Aliran Ekonomi Politik 

Neoklasik, Aliran lain pun muncul menanggapi banyaknya ketimpangan 

ekonomi. Aliran tersebut bernama Aliran Neoekonomi, Aliran ini (Dudley 

Seers, 1969) berpendapat ada tiga hal yang perlu diperbaiki terkait dengan 

kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Apabila ketiga hal tersebut 

mengalami penurunan secara substansial maka negara telah mengalami 

periode pembangunan.199 

Jelas bahwa baik aliran ekonomi-politik neoklasik maupun neoklasik 

telah memberikan koreksi yang cukup fundamental terhadap konsep 

pembangunan ekonomi klasik. Namun didalam pencarian konsep 

pembangunan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat 

manusia, para negarawan dan ilmuwan tidak berhenti sampai disitu. Ivan 

Illich berpendapat konsep multidimensional dalam kehidupan manusia yang 

dapat dijadikan kerangka untuk menilai hubungan antara manusia dan alat 

yang dipakainya. Illich menganalisis secara tajam proses pembangunan di 

satu sisi mengantarkan manusa pada masyarakat industi dan teknokratik, 

tetapi di sisi lain menciptakan teknologi dan alat dalam arti luas yang 

membelenggu kebebasan manusia.200 Pada akhirnya yang disoroti bukan 

semata-mata hanya masalah ekonomi ataupun pengukuran pendapatan, 

pengangguran, dan ketimpangan dari arti kantitatif sebagaimana pendapat 

Seers, namun juga dampaknya kepada pembangunan ekonomi dari nilai-

nilai kemanusiaan. 

Berakhirnya proses unidimensionalisasi manusia Indonesia sebagai 

makhluk dengan bobot orientasi politik dan disubstitusikannya pseudo 

planning dengan perencanaan yang lebih rasional dan strategis pada kurun 

waktu sesudah tahun 1965, membawa bangsa Indonesia kepada rentangan 

alternatif (range alternatives) baru.201 Strategi pembangunan yang mengacu 

                                                           
198 Moeljarto, Op.Cit., hlm. 5. 
199 Moeljarto, Ibid. 
200 Ivan Illich, Tools for Conviviality, dalam Moeljarto, Politik Pembangunan sebuah Analisis 

Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1987, hlm.7. 
201 Moeljarto, Ibid, hlm.10. 
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pada paradigma pertumbuhan, yang menguntungkan negara terlalu besar 

pada sumber minyak, dan sistem alokasi dana dari pusat ke daerah, ternyata 

amat rentan terhadap gejolak-gejolak pada tingkat global. Dalam keadaan 

demikian, nilai pembangunan berupa pertumbuhan atau pemerataan harus 

disertai dengan nilai pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Nilai pembangunan berkelanjutan amat tergantung pada menumbuhkan self-

sustaining capacity masyarakat.202 Dengan demikian tidak semata-mata 

merupakan persoalan ekonomi di dalam bentuk adanya pembentukan modal 

saja, akan tetapi menyangkut kualitas masyarakat itu sendiri.  

United Nations Center for Regional Development (UNCRD) 

menegmukakan adanya tiga kategori Pembangunan masyarakat, yaitu:203 

1. Pembangunan Masyarakat sebagai Pengadaan pelayanan; Masyarakat.;  

2.  Pembangunan Masyarakat sebagai Upaya Terencana untuk Mencapai 

Tujuan Sosial yang Kompleks dan Bervariasi; dan 

3. Pembangunan Sosial Sebagai Upaya yang Terencana untuk 

Meningkatkan Kemampuan Manusia untuk Berbuat. 

 

Prinsip pokok pembangunan mengacu kepada kondisi dari rakyat 

yang hendak atau sedang dibangun. Sementara itu, inti dari pembangunan 

pada dasarnya adalah penggerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah 

mengatakan “Negara dalam kondisi berbahaya jika rakyatnya miskin”. 

Kunarjo berpendapat mengikuti Regnar Nursuke bahwa kemiskinan di 

negara berkembang ibarat lingkaran setan, dan didalam lingkaran setan 

kemiskinan terdapat pokok pangkal kemiskinan, pokok pangkal kemiskinan 

adalah pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah bukan hanya 

mempengaruhi tingkat tabungan yang rendah tetapi juga mempengaruhi 

tingkat pendidikan, kesehatan yang rendah sehingga produktivitas sumber 

daya yang ada juga semakin rendah.204 Sejatinya, Strategi pembangunan 

Indonesia mempunyai tujuan mambangun Indonesia menjadi sebuah negara-

bangsa (notion state) yang mempunyai keunggulan global. Strateginya 

                                                           
202Ibid, hlm. 20. 
203Ibid, hlm. 35. 
204 Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Jakarta: UI Press, 2000, hlm. 2-3. 
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melalui pemberdayaan dengan empat indikator yaitu kesetaraan dalam 

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, dengan pendekatan yaitu peyiapan, 

pemihakan dan perlindungan.205 

 

11. Kajian Teori tentang Demokrasi dan Negara Hukum  

11.1 Pengertian Demokrasi 

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang 

seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, 

atau disebut juga pemerintahan rakyat.206 Kata demokrasi yang dalam 

bahasa Inggrisnya democracy berasal dari bahasa Perancis democratie 

yang baru dikenal abad ke 16, yang dirujuk dari bahasa Yunani (Greek) 

demokratia yang berasal dari kata demos berarti rakyat dan kratos 

berarti pemerintahan.207 Demokrasi merupakan sebuah paham yang 

dianut oleh negara sebagai pijakan untuk melangsungkan pemerintahan. 

Sehingga dapat dikatakan dalam demokrasi rakyat turut andil dalam 

proses pembangunan bangsa. 

Istilah demokrasi itu sendiri secara konseptual mengusung nilai-

nilai dasar yang menjadi fokus orientasinya, yakni kesejahteraan, 

keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme. Artinya, bangunan 

demokrasi baru dianggap berhasil apabila nilai-nilai dasar tersebut 

dapat diwujudkan. Pada gilirannya, nilai-nilai tersebut menjadi 

prasyarat terbangunnya demokrasi. Nilai-nilai inilah yang kemudian 

disebut sebagai esensi demokrasi atau kualitas keadaban demokrasi. 

Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial demokrasi harus dapat 

diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek demokrasi yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan tidak mungkin bisa mewjudkan nilai-nilai 

esensial itu. Dengan demikian, baik aspek esensial maupun prosedural 

                                                           
205 Rian Nugroho Dwijowijoto, Op.Cit., hlm. 38. 
206 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 249. 
207 Held David, Model of Democracy, Cambridge: Stanford University Press, 1996, hlm. 1. 
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demokrasi menempati posisi/peran yang strategis. Hal tersebut 

merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.208 

Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi perwakilan 

merupakan bentuk demorasi dalam skala besar yang membutuhkan 

lembaga lembaga politik tertentu untuk jaminan terlaksananya 

demokrasi itu sendiri, yaitu209 1) Para pejabat yang dipilih; 2) Pemilihan 

umum yang bebas, adil, dan berkala; 3) Kebebasan berpendapat; 4) 

Sumber informasi alternatif; 5) Otonomi asasiasional; 6) Hak 

kewarganegaraan yang inklusif. 

Dalam demokrasi ada nilai-nilai yang mendasar. Menurut Henry 

B. Mayo, bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:210 1) 

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

(institutionalized peaceful settlement of conflict); 2) Menjamin 

terselanggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang 

sedang berubah (peaceful change in a changing society); 3) 

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly 

succesion of rulers); 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai 

minimum (minimum ocoercion); 5) Mengakui serta menganggap wajar 

adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin 

dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; 6) 

Menjamin tegaknya keadilan. 

Sementara menurut Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan 

hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 (tujuh) norma sebagai 

berikut:211 

1. Kesadaran atas pluralisme. Masyarakat sudah dapat memandang 

secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, 

serta telah mampu mengelaborasikan ke dalam sikap tindak secara 

kreatif. 
                                                           

208 Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 62-63. 

209 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 
5. 

210 Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, New York: Oxford University Press, 
1960, hlm. 25. 

211 Tim ICCE UIN Jakarta, Op.Cit., hlm:131-132. 
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2. Musyawarah. Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk 

menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam 

mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, 

menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil 

pendapat yang lebih baik. 

3. Pemufakatan yang jujur dan sehat. Prinsip masyarakat demokrasi 

dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan 

yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga 

jujur dan sehat, bukan permufakatan yang dicapai melalui intrik- 

intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui 

konspirasi. 

4. Kerjasama. Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan 

sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian 

jalinan dukung- mendukung secara fungsional antar berbagai unsur 

kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang 

efisiensi untuk demokrasi. 

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi. Untuk mendukung hadirnya situasi 

demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan 

pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap 

keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan 

kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek 

keharmonisan dan keteraturan sosial. 

6. Pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan 

adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan 

dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang 

baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk 

meraihnya. 

7. Sistem pendidikan yang menunjang. Pendidikan demokrasi selama 

ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinisasi dan 

penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya 

diskrepansi (jurang pemisah) antara das sein dan das sollen dalam 

konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya ”menggurui” dalam 
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masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga 

menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan 

merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya 

karena telah berbicara tanpa perilaku. Itulah landasan mekanisme 

kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada 

prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. 

 

11.2 Negara Demokrasi 

Negara demokrasi adalah negara yang mengakui adanya 

kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara demokrasi merupakan 

suatu negara yang menyamakan hak rakyat dalam menduduki kursi 

pemerintahan. Konsep negara demokrasi ini muncul setelah adanya 

revolusi Prancis yang menjadikan raja atau kepala negara lain agar 

segera mengadakan pembaharuan di bidang kenegaraan dan 

kemasyarakatan. Sehingga, hampir semua negara modern adalah 

negara demokrasi. 

Dalam negara demokrasi terdapat beberapa elemen universal 

yang harus dipenuhi, antara lain:212 

1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 

2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat  harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 

ditempuh; 

3) Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 

4) Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau 

kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya 

rotasi kekuasaan yang harus ada dan dilakukan secara teratur dan 

damai; 

5) Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan 

secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih 

dan dipilih; dan 

                                                           
212 Affan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005, hlm. 15. 
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6) Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam 

demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak 

dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, 

berkumpul dan berserikat dan lain-lain. 

Melihat pertumbuhannya demokrasi terus berkembang 

sehingga tepat apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi 

merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. 

Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun 

demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak 

memenuhi unsur-unsur yaitu:213 1) Ada kebebasan untuk membentuk 

dan menjadi anggota perkumpulan; 2) Ada kebebasan untuk 

menyatakan pendapat; 3) Ada hak untuk memberikan suara dalam 

pemungutan suara; 4) Ada kesempatan untuk dipilih menduduki 

berbagai jabatan pemerintah atau negara; 5) Ada hak bagi para aktivis 

politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara; 6) 

Terdapat berbagai sumber informasi; 7) Ada pemilhan yang bebas dan 

jujur; 8) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan 

pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat. 

Pada dasarnya pemahaman tentang esensi demokrasi yang 

berkembang sejak awal hingga pertengahan abad ini merujuk pada 

konsepsi pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan 

(separation of power) memiliki fokus yang terutama berdimensi 

horizontal, sedangkan pembagian kekuasaan (distribution of power) 

memiliki fokus yang berdimensi vertikal. Pemisahan kekuasaan 

berbicara tentang bagaimana tugas dan kewenangan di antara tiga 

cabang pemerintahan dipisahkan untuk menghindarkan kemungkinan 

terjadinya absolutisme kekuasaan. Tiga cabang pemerintahan ini 

adalah lembaga yudisial, eksekutif, dan legislatif. Prinsip umum yang 

dipakai sebagai dasar untuk membuat pemisahan kekuasaan di antara 

                                                           
213 Bagir Manan, “Pelaksaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II”, 

Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjadjaran, Bandung, 1994, hlm. 2. 
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tiga lembaga ini bersumber pada ajaran pokok tentang fungsi 

pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances). 

Apabila fungsi pengawasan ditekankan pada usaha mencegah 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka fungsi keseimbangan 

dimaksudkan untuk memungkinkan fungsi-fungsi kekuasaan itu dapat 

bekerja, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk 

mewujudkan dan menegakkan prinsip umum yang diabdikan oleh 

demokrasi, seperti keadilan, persamaan, kebebasan, kesejahteraan, 

kemakmuran, dan seterusnya.214 

Tidak seperti konsep negara tentang teokrasi yang banyak 

menimbulkan konflik baru karena dalam sebuah komunitas adanya 

kemajemukan yang di dalamnya ada diferensiasi dalam menjalankan 

pemerintahan. Hal ini  juga sama seperti pada paham liberalisme dan 

komunisme, liberalisme mengusung pemikiran bahwa kemakmuran 

negara didorong oleh adanya sebuah politik bukan ekomomi, padahal 

yang menjadi kekuatan negara adalah bidang ekonomi dan politik. Hal 

lain juga terjadi pada paham komunisme bahwa dengan tidak adanya 

pengklasifikasian dalam masyarakat maka di sana ada sebuah 

kesejahteraan yang berpihak pada rakyat. Akan tetapi, hal ini justru 

berlaku sebaliknya bahwa dalam praktiknya paham komunis ini 

banyak memonopoli negara melalui kekuasaannya sehingga pada era 

1990-an negara Rusia dan beberapa negara Eropa Timur mengusung 

adanya sebuah era baru dalam mengemban paham yang lebih 

berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui sarana dan prasarana 

kehidupan. 

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa para founding father 

tidak setuju bahwa negara Indonesia dijadikan sebuah paham 

komunis, teokrasi maupun liberal. Akan tetapi lebih mengusung 

paham tentang demokrasi yang artinya dari rakyat dan untuk rakyat 

yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang 
                                                           

214 Daniel Sparringa, Kapita Selekta Politik Indonesia. Bali: Program Pendidikan Doktor Kajian 
Budaya, 2007, hlm. 18. 
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dalam sebuah dasar negara yaitu Pancasila yang menyatukan segala 

perbedaan menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.215 

Dengan adanya suatu paham demokrasi pada kenegaraan 

bangsa Indonesia berarti negara memperhatikan dan memperlakukan 

semua golongan yang ada tanpa memandang mayoritas ataupun 

minoritas pada berbagai bidang. Sehingga dalam dunia politik pada 

khususnya negara akan terhindar dari para diktator yang menggunakan 

jabatan dan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Bingham Powel 

Jr. menyatakan mengenai ciri-ciri sistem politik demokrasi yang 

ditandai216 1) Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa 

pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim 

pemerintah untuk patuh pada hukum didasarkan pada penekanan 

bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat; 2) Legitimasi 

kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum yang kompetitif, 

Sebagian dasar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, 

baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan 

penting; 3) Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa paksaan; 4) 

Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti 

kebebasan berbicara, berorganisasi dan kebebasan pers. 

Dengan demikian maka negara demokrasi yang baik adalah 

negara yang mampu memprioritaskan suara rakyat selaku pemegang 

kedaulatan tertinggi negara. 

 

11.3 Demokrasi dan Negara Hukum 

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa 

hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara 

negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the 

law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law). Dengan 

                                                           
215 Untung Suhardi, Konsep Demokrasi dalam Kehidupan Ekonomi dan Politik Menurut 

Perspektif Arthasastra, Jurnal Pasupati Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2013, hlm. 8. 
216 Sri A. Buchari, Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, hlm. 47. 
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kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang 

(arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of 

power).217 

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme 

kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua 

konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat 

dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan 

mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan 

kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan 

patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah 

manusia, tetapi hukum.218 Konsepsi demokrasi, di dalamnya 

terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan 

di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara 

hukum (nomocratie), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi 

tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 (dua) sisi dari 1 (satu) 

mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan 

sebutan “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) 

atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy.219 

Demikian pula yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa satu 

asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas 

negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah 

menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. 

Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk 

rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-

wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang 

kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol 

oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah 

memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. 

                                                           
217 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang 

(PERPU), Malang: UMM Pres, 2003, hlm. 11. 
218 Muntoha, Op.Cit., hlm. 379. 
219 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008, hlm. 690. 
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Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat 

perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada 

peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan 

untuk mengadakan peraturan- peraturan tersebut.220 

Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di 

dalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip 

demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan demokrasi yang 

berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) mengandung 4 

(empat) prinsip pokok, yaitu221 1) Adanya jaminan persamaan dan 

kesetaraan dalam kehidupan bersama; 2) Pengakuan dan 

penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas; 3) Adanya aturan 

yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; 4) Adanya 

mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan 

yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana 

terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar 

institusi negara dengan warga negara. 

Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa ke 4 (empat) prinsip-

prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan 

menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi), yaitu 1) 

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) 

Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian 

kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan 

antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal; 3) 

Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak 

(independent and impartial) dengan kewibawaan putusan yang 

tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; 4) Dibentuknya lembaga 

peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang 

dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat 

administrasi negara); 5) Adanya mekanisme judicial review oleh 

                                                           
220  Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 

85. 
221 Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Jakarta: 

FH-UI, 2000, hlm.141-144. 
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lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif; 6) Dibuatnya konstitusi 

dan peraturan perundang-undangan yang  mengatur jaminan-jaminan 

pelaksana prinsip-prinsip tersebut; 7) Pengakuan terhadap asas 

legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara. 

International Commision of Jurist pada konferensinya di 

Bangkok pada tahun 1965, memberikan rumusan tentang ciri-ciri 

pemerintahan yang demokratis sebagai berikut222 

1) Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak 

individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural 

untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;  

2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 

3) Pemilihan umum yang bebas; 

4) Kebebasan menyatakan pendapat; 

5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 

6) Pendidikan kewarganegaraan. 

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa demokrasi dan 

negara hukum merupakan 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang yang 

tidak dapat dipisahkan. Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi 

yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang 

sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk 

mempertahankan kontrol atas negara hukum.223 

 

12. Kajian tentang Sistem Parlemen Bikameral 

Lahirnya lembaga baru dalam sistem kelembagaan negara selalu 

membawa pertanyaan mengapa lembaga tersebut perlu ada, apa dasar 

filosofi atau gagasan apa yang menghendaki kelahiran lembaga baru 

tersebut. Apabila dilihat dalam tataran kepentingan umum, maka pertanyaan 

yang akan muncul tentunya apa tujuan dan manfaat lembaga itu untuk 

                                                           
222 Sumali, Op.Cit., hlm. 13. 
223 Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta: 

Gramedia, 1997, hlm. 58. 
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masyarakat. Begitupun Dewan Perwakilan Daerah yang diketahui juga 

sebagai lembaga perwakilan baru produk amandemen atau tepatnya pada 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 yang dihasilkan melalui Pemilu 2004.224 Sejak awal munculnya 

gagasan demokrasi pewakilan, muncul pemikiran menciptakan wadah 

demokrasi perwakilan yang bertugas menghasilkan keputusan-keputusan 

penting dalam urusan bernegara demi kesejahteraan warga yang diwakili. 

Pada umumnya dikenal ada 2 (dua) macam lembaga perwakilan parlemen, 

yaitu parlemen dua kamar (bikameral parliament) dan parlemen satu kamar 

(unikameral parliament).225 

Sistem satu kamar (unikameral parliament) adalah sistem 

pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga 

legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem parlemen satu kamar, 

terutama negara kesatuan yang kecil dan homogeny dan menganggap sebuah 

majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu, sementara itu lembaga 

perwakilan dua kamar pada hakikatnya merupakan suatu bentuk wadah 

demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan dalam 

lembaga legislatif. Bentuk lembaga perwakilan semacam ini merupakan 

hasil proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia.226 

Adapun pemaknaan dari sistem dua maupun satu kamar dilihat daripada 

bentuk negara yang menyelenggarakan itu sendiri. Apabila bentuk negara 

yang menyelenggarakan sistem tersebut lebih condong ke arah satu kamar 

maka yang dapat diterapkan adalah sistem satu kamar. Begitu pula 

sebaliknya. Hal ini ditinjau pula dengan segi sosiologis masyarakat yang ada 

di negara tersebut. Sehingga dipilihnya suatu sistem tidak mencederai hak 

maupun kewajiban warga negara yang berada di dalamnya. 

Lalu atas dasar apa negara memilih kedua sistem tersebut? Para 

penganjur sistem satu kamar berorganik bahwa satu kamar mencerminkan 

mayoritas dari kehendak rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Proses 

                                                           
224 T.A. Legowo (et.al.), Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Jakarta: Foruma Masyarakat 

Peduli Parlemen Indonesia, 2005, hlm. 132. 
225 Semua harus terwakili Studi mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan, 

Jakarta Pusat: Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2000, hlm. 35. 
226 T.A. Legowo (et.al.), Loc.cit. 
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mayoritas inilah yang dianggap sesuai dengan konsep demokrasi dan secara 

teori prosedur pengambilan organik dan keputusan dapat berjalan dengan 

relatif cepat.227 Di lain pihak para penganut sistem dua kamar berorganik 

bahwa kekuasaan satu kamar harus dibatasi, karena memberi peluang untuk 

menyalahgunakan wewenang. Anggota-anggotanya akan lebih mudah 

terpengaruh oleh situasi politik, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui 

partai politik. Dalam sistem dua kamar, lembaga tinggi sedikit lebih banyak 

akan dapat menetralisir kecenderungan itu melalui pembahasan yang lebih 

moderat.228 Hal serupa yang diungkapkan oleh Ramlan Subakti dan Bagir 

Manan yang menyatakan bahwa sistem dua kamar merupakan suatu 

mekanisme check and balances antar kamar-kamar dalam suatu badan 

perwakilan.229 

Istilah struktur organisasi parlemen dua kamar atau dalam istilah lain 

disebut Bikamreal. Dalam beberapa definisi tentang bikameralisme adalah 

sebagai berikut : 

a. Bikameral sistem : A legislature which has two chamber rather then 

one (unikameral sistem), providing check and balances and 

lessening, the risk of aletive diktaktorship, at the birth of the united, 

Benjamin Franklin wrote that “a plural legislature is necessary to 

good government as a single executive”  

Artinya : sistem bikameral adalah badan legislatif yang terdiri dari 

dua kamar untuk melaksanakan mekanisme check and balances agar 

terhindar dari resiko pemerintah yang diktaktor, Benjamin Franklin 

menulis kemajemukan pembuat undang-undang adalah cara untuk 

menjadikan pemerintah yang baik diatas eksekutif yang tunggal. 

b. Bikameral : the division of legislatif or judikal body into the 

components or chamber, the US congress is a bikameral legislature, 

                                                           
227 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 

319. 
228 Ibid, hlm. 320. 
229 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-

5, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2009, hlm. 216. 
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sinse its dividedinto to houses, the senate and the house of 

representative. 230 

Artinya : bikameral adalah devisi dalam badan legislatif yang terdiri 

dari beberapa komponen atau kamar. Di Amerika kongres terdiri dari 

dua kamar yaitu senate dan house of representative. 

c. Bikameral of legislature having two legislatif House (usu. The house 

of representative, or the assembly, and the senate). The federal 

government and all states except nabraska have bikameral 

legislature.231 

Artinya : sistem bikameral dalam badan pembuat undang-undang 

terdiri dari dua badan atau kamar (biasanya disebut house of 

representative dan senate), sertiap pemerintahan yang menganut 

sistem federal mempunyai dua badan pembuat undang-undang. 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa lembaga 

perwakilan rakyat dua kamar pada dasarnya merupakan suatu bentuk wadah 

demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan. Bentuk 

semacam ini merupakan proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai 

belahan dunia, sejak awal timbulnya gagasan mengenai demokrasi 

perwakilan, muncul keinginan untuk menciptakan demokrasi yang bertugas 

untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan 

negara. Sistem bikameral merupakan salah satu dari klasifikasi sistem 

parlemen yang ada di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh Arend Lijphart 

dalam bukunya Patterns of Democracy, bahwa sistem bikameral merupakan 

sebuah dikotomi dari kategori sistem keparlemenan di dunai yang ditandai 

oleh adanya dua kamar yang memiliki nama masing-masing. Kamar 

pertama atau biasa disebut lower house biasanya selalu lebih penting 

daripada kamar kedua upper house. Selanjutnya, Lijphart menyatakan 

bahwa terdapat kecenderungan dari bikameralisme ini. Secara original, 

fungsi yang penting dari dua kamar atau upper house yang dipilih dari basis 

                                                           
230 Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005, hlm. 13. 
231 Ad. Bryian A Garner, Black Law Dictatory, United States of America, 2004, hlm. 171. 
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terbatas adalah melayani sikap konservatif yaitu agresifitas dari kamar 

pertama yang biasanya anggotanya dipilih secara lebih demokratis. 

Pertimbangan lain adalah adanya keinginan untuk mengurangi agresifitas 

DPR (lower) dalam hal isu-isu kebijakan terkini. Selain itu, pertimbangan 

yang tidak kalah penting adalah pentingnya kamar kedua untuk mencegah 

korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain, oleh eksekutif atau 

oleh kepentingan khusus.232 

Di Amerika Serikat, kehadiran senat sebagai kamar kedua dalam 

sistem bikameral diarahkan untuk mendinginkan situasi dari adanya 

kekhawatiran dalam praktik sistem parlemen tunggal yang cenderung 

menimbulkan oligarki kekuasaan. Kondisi ini disadari oleh para ahli 

terkesan menimbulkan intervensi dari lembaga upper house dalam hal 

hubungan normal dari tanggung jawab politik dengan Lower, lembaga 

demokratis lainnya serta eksekutif. Tetapi hal tersebut merupakan 

konsekuensi dari upaya menciptakan mekanisme checks and balances antar 

lembaga. Menurut Miriam Budiharjo, negara kesatuan yang memakai sistem 

dua kamar biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat 

mengimbangi dan membatasi kekuasaan untuk menyalahgunakan 

kekuasaan, karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik. Majelis atau 

kamar kedua memiliki wewenang kurang daripada majelis atau kamar 

pertama.233 

Suatu negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk 

membuat dan melaksanakan undang-undang. Otoritas atau kekuasaan 

tertinggi ini disebut pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan 

negara, suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah. Oleh 

karena itu, suatu negara harus memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat 

undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, 

dan kekuasaan yudikatif untuk kekuasaan peradilan bagi yang melanggar 

undang-undang. Dengan kata lain, bahwa suatu negara dikatakan negara 

                                                           
232 Anonim, “Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat” 

<https://media.neliti.com/media/publications/40822-ID-eksistensi-dewan-perwakilan-daerah-dalam-
sistem-bikameral-di-indonesia.pdf> [diakses pada 20/07/2017] 

233 Ibid, hlm. 219. 
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demokrasi konstitusional terletak ditangan lembaga legislatif sebagai 

kekuasaan yang terdiri dari salah satu atau dua majelis dalam parlemen 

suatu negara yang merupakan hasil pilihan rakyat (demokrasi).  

Indonesia itu sendiri merupakan salah satu negara yang mempunyai 

banyak kamar dalam sistem parlemen maupun legislasi itu sendiri. Dalam 

realitanya, Indonesia bukan merupakan salah satu negara yang murni 

menerapkan sistem bikameral atau yang biasa disebut dengan dua kamar. 

Akan tetapi trikameral atau tiga kamar (tricameral parliement), kenyataan 

tersebut merupakan kebenaran yang diungkap oleh beberapa pihak yang 

terlibat didalam pemerintahan. Sistem bikameral yang dianut oleh Indonesia 

merupakan sistem yang diberlakukan dalam upaya legislasi, akan tetapi 

dalam kenyataan pemerintah juga melibatkan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat sebagai salah satu kamar yang juga turut serta dalam kekuasaan 

legislasi.  

Kelompok konservatif sangat menentang gagasan bikameral yang 

salah satunya diartikan seakan-akan menghilangkan sama sekali keberadaan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang sebelumnya 

merupakan lembaga tertinggi negara. Padahal keberadaan Dewan dan 

Majelis tersebut dianggap sebagai pencerminan langsung dari dianutnya sila 

keempat Pancasila234. Kata permusyawaratan dinilai terjelma dalam 

pelembagaan MPR, sedangkan kata perwakilan dianggap tercermin dalam 

kelembagaan DPR. Menerima ide struktur parlemen bikameral yang terdiri 

atas DPR dan DPD, berarti menghilangkan keberadaan MPR sebagai 

pelembagaan prinsip permusyawaratan dalam sila keempat itu. Pandangan 

semacam ini sangat mewarnai pandangan kelompok anggota MPR yang 

dimotori oleh partai yang berkuasa (the ruling party) ketika itu, yaitu Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimping oleh Mantan 

Presiden Megawati Soekarnoputeri. Suasana psikologis yang terbentuk 

ketika itu sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan politik yang sangat kuat 

dari berbagai kelompok masyarakat yang anti perubahan Undang-Undang 

Dasar, sehingga partai yang berkuasa sangat berhati-hati dalam menyikapi 
                                                           

234 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Pancasila Sila Ke-4. 
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setiap ide perubahan pasal demi pasal UUD NRI 1945. Dalam suasana 

semacam itu dapat dibayangkan bahwa pemerintahan mantan Presiden 

Megawati yang juga adalah Ketua Umum PDIP ini sangat dihantui oleh 

kekhawatiran bahwa lembaga MPR akan dihapuskan sama sekali dari sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasil dan UUD NRI 

1945.235 

Oleh karena itu, sebagai kompromi atas perdebatan ini, rumusan 

Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang disepakati dalam rangka Perubahan 

Keempat pada tahun 2002 adalah “MPR terdiri atas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih 

melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.” 

Karena adanya kata anggota dalam rumusan tersebut di atas, berarti 

meskipun keanggotaannya dirangkap-institusi MPR itu sama sekali berbeda 

dan terpisah dari institusi DPR dan institusi DPD. Sebagai institusi yang 

terpisah, seperti telah diuraikan di atas, ketiganya mempunyai fungsi, tugas 

dan kewenangan yang juga berbeda dan terpisah satu sama lain. Dengan 

demikian, memang tidak dapat dihindarkan untuk menyatakan bahwa MPR 

itu adalah lembaga atau kamar ketiga dari struktur parlemen Republik 

Indonesia.236 

Sehingga, dengan demikian, Indonesia bukanlah penganut daripada 

sistem parlemen bikameral yang hanya mempunyai dua kamar dalam 

kenyataannya. Akan tetapi juga terdapat kamar ketiga yaitu MPR yang 

memang patut untuk diperhitungkan kewenangan dan keberadaannya. 

Dengan demikian perhitungan keberadaan MPR sebagai kamar ketiga 

membuat Indonesia tidak secara langsung menganut dan bikameral murni, 

dan merupakan satu-satunya di dunia yang menganut lebih daripada sistem 

dua kamar atau bikameral. Hal ini menjadikan Indonesia yang menganut 

sistem bikameral pada dasarnya, haruslah turut untuk menyertakan MPR 

sebagai kamar ketiga untuk ikut serta ataupun turut dalam melakukan 

kewenangan yang sejajar atau setara dengan DPD dan DPR. Dapat ditilik 

                                                           
235 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : 

Sinar Grafika, 2012, hlm. 129. 
236 Ibid, hlm. 130. 
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juga bahwa MPR juga terdiri atas DPR dan DPD yang berbeda kewenangan, 

atau dalam hal ini berbeda secara struktur. 

 

13. Kajian Teori tentang Sistem Kepartaian  

13.1 Klasifikasi Sistem Kepartaian 

Sistem kepartaian pada awalnya ditemukan dalam karya 

Duverger, yaitu untuk menggambarkan bentuk dan corak dari 

kehidupan bersama partai politik di beberapa negara.237 Duverger 

membayangkan sistem kepartaian adalah relasi diantara karakteristik 

tertentu partai politik diantaranya jumlah, ukuran respektif, sekutu, 

lokasi geografis, distribusi politik, dan sebagainya.238 

Sistem kepartaian sangat berkaitan erat dengan stabilitas dan 

instabilitas suatu pemerintahan. Pada umumnya, sistem dwi partai 

dipandang sebagai sistem kepartaian yang paling ideal bagi seluruh 

sistem pemerintahan. Rokkan berpendapat seperti yang dikutib Lane 

bahwa apakah sebuah negara berada dalam situasi politik yang stabil 

atau senantiasa bergejolak dapat diketahui dengan melihat sistem 

kepartaiannya, konfigurasi dan warisan sejarahnya. 

Sementara itu, Sigit Pamungkas dalam bukunya partai politik 

teori dan praktik di Indonesia, setidaknya ada empat pendekatan 

dalam memahami sistem kepartaian di sebuah negara. Empat 

pendekatan itu adalah 1) Pendekatan berbasis numerik Partai; 2) 

Pendekatan berbasis ukuran dan kekuatan relatif partai; 3) Pendekatan 

berbasis pola formasi pemerintahan; 4) Pendekatan berbasis jumlah 

dan jarak ideologi partai. 

Sebagai penjabarannya, pendekatan pertama yang dikenal 

adalah pendekatan berbasis numerik partai maksudnya adalah metode 

pendekatan ini menggolongkan sistem kepartaian sesuai dengan 

jumlah keberadaan partai politik di dalam suatu negara. Pendekatan 

                                                           
237 Sigit Pamungkas, Op.Cit., hlm. 42. 
238 Ibid, hlm. 43. 

104



 

ini membagi sistem kepartaian menjadi tiga yaitu sistem partai tunggal 

yang mana hanya ada satu kekuatan partai dalam suatu parlemen, 

kemudian sistem dwi partai yang mana ada dua kekuatan partai dalam 

suatu parlemen dan sistem multi partai yang mana terdapat lebih dari 

dua kekuatan partai dalam suatu parlemen. 

Pendekatan yang kedua ialah pendekatan berbasis ukuran dan 

kekuatan relatif partai dimana pendekatan ini pertama kali di lakukan 

oleh Jean Blondel pada tahun 1968 yang mana pada intinya 

pendekatan ini dilakukan dengan menghitung ukuran dan kekuatan 

relatif yang bersumber dari perolehan suara suatu partai politik. 

Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan bagian rata- rata 

suara yang dimenangkan oleh dua partai terbesar dan kemudian 

mepertimbangkan perbandingan bagian partai pertama pada partai 

kedua dan ketiga.239 

Pendekatan yang berbasis ukuran dan kekuatan relatif partai 

ini kemudian menggolongkan sistem kepartaian menjadi empat 

sistem, yaitu : 

1. Sistem Dua Partai, yang mana dalam sistem ini adalah ketika 

hasil dari pemilihan umum menunjukkan suara dari dua partai 

politik dalam suatu negara lebih besar 89% jumlah suara sah. 

Sebagai contoh yaitu Amerika Serikat; 

2. Sistem Dua setengah Partai, yang mana di dalam sistem ini 

adalah ketika hasil dari pemilihan umum menunjukkan suara dari 

dua partai politik dalam suatu negara berkisar dari 75% hingga 80 

% namun terjadi perbedaan sekitar 10,5 % jumlah suara antara 

suara partai pertama dengan suara partai kedua. Sebagai contoh 

yaitu Kanada; 

3. Sistem Multipartai-predominan, yang mana di dalam sistem ini 

terdapat satu partai politik besar didalam suatu negara yang 

memiliki suara diatas 40 % atau bahkan lebih sebagai hasil dari 

pemilihan umum. Sebagai contoh yaitu Swedia; 
                                                           

239 Ibid, hlm. 46. 
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4. Sistem Multi Partai tanpa partai predominan, yang mana dalam 

sistem ini tidak ada satupun partai politik dalam negara tersebut 

yang mampu memperoleh suara hingga angka 40% pada 

pemilihan umum. Sebagai contoh yaitu Belanda; 

Sementara itu, Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan 

yang berbasis pola formasi pemerintahan yang mana termasuk 

pendekatan ini yaitu pola klasifikasi yang dikembangkan oleh Dahl 

dan Rokkan. Dahl, pada tahun 1966 mengklasifikasikan sistem 

kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi antar partai politik sehingga 

muncullah metode dengan pola oposisi partai di arena elektoral dan 

legislatif yang mana dengan pola seperti itu maka ditemukan empat 

tipe kepartaian yakni sistem kepartaian yang kompetitif ketat, sistem 

kepartaian yang kooperatif dalam sistem kompetitif, sistem kepartaian 

yang bergabung dalam sistem kompetitif dan sistem kepartaian 

bergabung sepenuhnya. 

Sementara itu, cara klasifikasi sarjana lain yang masuk dalam 

pendekatan berbasis pola formasi pemerintahan adalah klasifikasi 

yang dilakukan oleh Rokkan. Rokkan pada tahun 1970 menggunakan 

pola pemerintah dan oposisi untuk mengklasifikasikan sistem 

kepartaian.240 Dengan cara yang dikemukakan Rokkan ini, maka akan 

tercipta setidaknya tiga tipe kepartaian yakni dengan pola 1 vs 1+1 , 

pola 1 vs 3-4, dan sistem multi partai dengan pola 1 vs 1 vs 1 + 2-3. 

Untuk menjelaskan tipe kepartaian yang dikemukakan oleh Rokkan, 

maka dilakukan penjelasan oleh Peter Mair, yang mana menurut 

penjelasan Peter Mair menyatakan bahwa pola 1 vs 1+1 adalah suatu 

pola dengan sistem yang di dominasi dengan kompetisi diantara dua 

partai politik utama dengan partai ketiga yang juga ikut terlibat di 

dalamnya.241 

                                                           
240 Ibid, hlm. 47. 
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Kemudian, masih menurut Peter Mair, pola 1 vs 3-4 adalah 

suatu pola dimana terdapat satu partai politik besar yang beroposisi 

dengan gabungan beberapa partai-partai politik kecil. Untuk pola 1 vs 

1 vs 1 + 2-3 Peter Mair, menjelaskan bahwa pola ini merupakan suatu 

sistem dimana dalam sistem ini kompetisi antar partai politi di 

dominasi oleh tiga atau bahkan lebih partai politik besar yang maan 

perolehan suaranya relatif sama. 

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan yang berbasis 

jumlah dan jarak ideologi partai yang mana pendekatan ini di 

konsepkan oleh Sartori pada tahun 1976 sehingga dengan pendekatan 

ini akan ditemukan tujuh sistem kepartaian sebagaimana yang 

tercantum dalam buku partai politik teori dan praktik di Indonesia 

yaitu sistem partai tunggal, sistem partai hegemonik, sistem partai 

predominan, sistem dua partai, sistem pluralisme terbatas, sistem 

pluralisme ekstrim, dan sistem atomik. 

Sementara itu pendapat lain dari Maurice Duverger pada tahun 

1954 mengemukakan ada tiga klasifikasi sistem kepartaian yakni 

sistem partai tungal, sistem dua partai , dan sistem multi partai. 

1. Sistem Partai Tunggal 

Sistem Partai Tunggal merupakan sistem kepartaian yang 

ada di dalam suatu negara yang mana dalam negara tersebut 

hanya terdapat satu partai politik yang dominan. Sebagian 

pengamat berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal 

merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu 

sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian.242 

Pada umumnya sistem kepartaian yang seperti ini dianut 

oleh negara – negara yang baru saja merdeka,oleh karena sebagai 

sebuah negara baru, negara tersebut belum mampu untuk 

mencipatakan sebuah demokrasi dengan memunculkan beberapa 

partai politik. beberapa negara-negara yang menganut sistem 
                                                           

242 Miriam Budiarjo, Op.Cit., hlm. 415. 
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kepartaian seperti ini yaitu Afrika,China,Kuba,dan Uni Soviet 

pada masa jayanya. 

Pola sistem kepartaian ini disebutkan adalah suatu sistem 

kepartaian yang tidak kompetitif oleh karena dalam sistem ini 

setiap golongan maupun setiap orang mau ataupun tidak mau 

harus menerima setiap pimpinan partai politik sehingga apabila 

tidak dapat menerima pimpinan partai politik tersebut dianggap 

sebagai suatu tindakanpenghianatan. 

Negara yang paling berhasil menganut sistem ini adalah 

Uni soviet pada masa kejayaannya. Partai Komunis Uni soviet 

berhasil menyingkirkan partai-partai politik lain dan bekerja 

secara tidak kompetitif. Di negara Uni Soviet ini tidak 

diperkenankan adanya partai politik lain untuk tumbuh dan 

berkembang selain dari pada Partai Komunis Uni Soviet dan 

setiap munculnya oposisi maka akan diaggap sebagai suatu 

penghianatan. Partai tunggal dan organisasi yang bernaung di 

bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak 

masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai 

dengan kepentingan rakyat secara menyeuluruh.243 

2. Sistem Dua Partai 

Sistem Dua Partai dapat diartikan yakni ada dua 

kekuatan partai politik yang dominan di dalam suatu negara. 

Miriam Budiarjo, dalam buku dasar-dasar ilmu politik 

memberikan pengertian bahwa sistem dua partai adalah 

adanya dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil 

memenangkan dua tempat teratas dalam suatu pemilihan 

umum secara bergiliran, sehingga dengan demikian 

mempunyai suatu kedudukan yang dominan. 

Dalam sistem ini, partai terbagi menjadi dua yakni 

partai berkuasa dan partai posisi. pembagian partai ini 

didasarkan pada hasil pemilihan umum yang mana partai yang 
                                                           

243 Ibid, hlm. 416. 
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menang akan menjadi partai penguasa dan partai yang kalah 

dalam pemilihan umum akan menjadi partai oposisi. Dalam 

sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama 

tapi yang setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan 

partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian 

bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.244 

Sistem Dua Partai sendiri dikatakan sebagai suatu 

sistem kepartaian yang ideal dan dapat menjaga kekondusifan 

stabilitas politik dalam suatu negara oleh karena hanya ada 

dua partai yang dominan dalam suatu pemerintahan sehingga 

dengan demikian jelas terbagi mana partai pro terhadap 

pemerintahan dan yang menjadi oposisi terhadap 

pemerintahan. Namun, terdapat kritik dari sarjana Ilmu 

Politik, Robert Dahl. Dahl berpendapat bahwa dalam 

masyarakat sistem  dua 

partaiapabilaterjadiperbadaanpandanganmakaakanyangakante

rjadiadalah mempertajam perbedaan oleh karena tidak ada 

kelompok ditengah-tengah yang dapat merdekannya. 

Negara-negara yang menganut sistem dua partai 

umumnya merupakan negara- negara anglo saxon seperti 

Inggris dan Amerika. Inggris merupakan salah satu negara 

yang disebut ideal dalam melaksanakan sistem dua partai. 

Sistem dua partai ini dapat berjalan dengan baik apabila 

memenuhi tiga syarat yaitu, komposisi masyarakat bersifat 

homogen, adanya konsesus kuat dalam masyarakat mengenai 

asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas 

sejarah.245 

Sistem dua partai ini pada umumnya disertai dengan 

sistem pemiliihan yang bersistem distrik yang mana dalam 

pemilihan yang bersifat distrik tersebut satu wakil untuk 

                                                           
244 Ibid, hlm. 417. 
245 Ibid. Hlm. 417. 
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mewakili satu daerah sehingga dengan demikian pertumbuhan 

partai politik kecil akan terhambat, sehingga yang kemudian 

muncul hanyalah partai- partai dominan. 

1. Sistem MultiPartai 

  Sistem multi partai adalah suatu sistem kepartaian 

yang mana di dalam suatu negara ada terdapat banyak partai 

politik. Miriam Budiarjo, mengemukakan bahwa 

keanekaragaman budaya politik yang ada di dalam suatu 

masyarakat akan mendorong pilihan ke arah sistem 

multipartai. 

  Apabila didalam suatu negara terdapat beragam 

suku,agama, maupun ras akan mendorong masyarakat untuk 

membentuk suatu kelompok sendiri yang kemudian 

kelompok-kelompok yang plural ini mendorong pilihan 

kepada sistem Multi Partai oleh karena adanya pluralitas 

budaya dan pluralitas politik tersebut. Negara- negara yang 

menganut sistem multi partai ini diantaranya adalah 

Indonesia,Malaysia , dan Belanda. 

  Sistem Multi partai ini apabila dihubungkan dengan 

sistem pemerintahan maka sistem pemerintahan yang cocok 

dengan sistem multi partai ini adalah sistem pemerintahan 

parlementer karena sistem pemerintahan ini memusatkan 

kekuasaannya pada legislatif. Sistem multi partai ini yang 

kemudian dapat memunculkan koalisi antar partai politik 

karena, hasil dari pemilihan umum dengan sistem multi partai 

ini cenderung jarang menempatkan satu partai politik yang 

akan menjadi partai politik yang dominan sehingga 

memerlukan koalisi untuk membentuk suatu pemerintahan 

yang kuat diparlemen. 

  Sistem multi partai ini juga dinilai tidak cocok di 

terapkan di nagara yang menganut sistem pemerintahan 

presidensial. Hal ini karena stabilitas yang dikehendaki dalam 
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sistem presidensial hanya dapat terwujud jika tidak terlalu 

banyak partai yang merebutkan kekuasaan.246 

  Apabila dikaitkan dengan sistem pemilihan maka 

sistem multi partai ini diperkuat dengan sistem pemilihan 

perwakilan berimbang yang mana dengan sistem pemilihan 

ini maka partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari 

ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu 

daerah pemilihan dapat di tarik ke daerah pemilihan lain 

untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna 

memenangkan satu kursi.247 

 

13.2 Sistem Kepartaian di Indonesia 

Sistem kepartaian di Indonesia maka kita tidak menemukan 

peraturan perundang-undanganpun yang mengatur mengenai sistem 

kepartaian di Indonesia. Undang-undang dasar 1945 sendiri tidak 

menentukan sistem kepartaian apa yang dianut, karena sistem 

kepartaian memang bukanlah hal yang prinsipil dalam bernegara dan 

dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika masyarakat.248 Namun 

terdapat pasal yang menyunggung hal tersebut mengenai adanya suatu 

sistem kepartaian yang multi partai yaitu di dalam pasal 6A ayat (2) 

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Frasa 

“gabungan partai politik” menunjukkan adanya lebih dari satu partai 

yang mengikuti suatu pemilihan umum tersebut. 

Kondisi sekarang ini adalah partai-partai politik tidak lagi 

membela ideologi seperti di era 1950-an. Pada dekade tersebut, partai-

                                                           
246 Janedjri M Gaffar, “Sistem Pemerintahan dan Kepartaian” 

<http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11963&coid=3&caid=21&gid=3> [diakses pada 
28/02/2018] 

247 Miriam Budiarjo, Op.Cit., hlm. 420. 
248 Janedjri M. Gaffar. “Sistem Pemerintahan dan Kepartaian” 

<http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11963&coid=3&caid=21&gid=3> [diakses pada 
28/02/2018] 
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partai politik masih berperan sebagai alat perjuangan berdasarkan 

ideologi, terutama nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). 

Sekarang ini partai-partai politik tidak memperjuangkan idealisme 

atau ideologinya melainkan cenderung hanya mengejar kekuasaan. 

Yang satu ingin merebut, dan yang lain berkehendak ingin 

mempertahankan kekuasaan. Sehingga yang terjadi hanya konflik dan 

“gontok-gontokan” di  antara mereka yang menyebar di hadapan 

publik. Secara sinis bisa dikatakan bahwa yang dicari partai politik 

sekarang ini umumnya hanyalah kepentingan jangka pendek dan 

bersifat transaksional.249 

Dalam sejarah Indonesia, sistem kepartaian yang ada di 

indonesia sendiri sejak pelaksanaan pemilihan umum yang pertama 

hingga pemilihan umum 2009 adalah sistem kepartaian yang multi 

partai. Namun, pada masa kepemimpinan soeharto sistem multi partai 

yang berlaku ialah sistem multi partai terbatas yang mana pendirian 

partai politik dibatasi hanya 3 saja yaitu Golkar,PPP, dam PDI. 

Pada awalnya, kemunculan partai – partai politik di Indonesia 

bermula dari Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh wakil 

presiden pada tanggal 3 november 1945 yang mana maklumat itu 

memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik 

untuk menyongsong pemilihan umum. Isi dari maklumat itu adalah 

:250 

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena 

dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejadian 

yang teratur segala aliran paham ada dalam masyarakat 

2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, 

sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan 

Perwakilan Rakyat pada bulan januari 1964. 

                                                           
249 Soegeng Sarjadi, Janji Demokrasi Janji Bernegara, Jakarta: Soegeng 

Sarjadi Syndicate, 2012, hlm. 49. 
250 Maklumat Pemerintah 3 November 1945. 

112



 

Perjalanan panjang sistem kepartaian sampai lah pada saat 

masa era pasca reformasi. Sistem kepartaian yang multi partai dalam 

era reformasi kali ini memunculkan banyak sekali partai politik 

dengan beragam ideologi yang mencapai ratusan partai politik. Pada 

masa ini BOUCHIER mengatakan bahwa ada kemiripan antara masa 

awal reformasi ini dengan november 1945,  masa ketika partai politik 

tumbuh subur.251 Kemiripan itu adalah sehubungan dengan hal-hal 

yaitu, euphoria berhasil keluar dari suatu kurun panjang represi 

politik, banyaknya kepentingan politik yang sodok menyodok berebut 

posisi, dan tidak adanya otoritas politik yang punya kemauan 

mencegah hal itu.252 

Dengan munculnya banyak sekali partai politik, upaya untuk 

kembali menyederhanakan partai politik pun muncul. Hal ini 

disebabkan oleh munculnya keanehan dalam sistem presidensial yakni 

mengenal istilah koalisi dan komposisi kabinet yang berbentuk 

kabinet warna warni yang berisi unsur-unsur partai yang ada DPR. 

Penyederhanaan sendiri dimulai dengan menerapkan electoral 

threshold (ET) pada pemilihan umum 2004 dan Parliemantary 

Threshold (PT) pada pemilihan umum 2009. Pemberlakuan electoral 

threshold dan Parliemantary Threshold diharapkan akan menjadi cara 

alamiah untuk mengurangi partai politik. 

Ketentuan ET pada tahun 2004 menetapkan ada tujuh partai 

politik yang lolos dan sepuluh partai politik yang tidak lolos. 

Kesepuluh partai politik yang tidak lolos ET ini tidak diperkenankan 

ikut pemilihan umum berikutnya kecuali harus memenuhi ketentuan di 

dalam undang-undang, namun demikian kesepuluh partai politik ini 

tetap boleh menempatkan wakilnya duduk dilegislatif. Sementara itu 

ketentuan PT pada tahun 2009 menetapkan sembilan partai politik 

lolos dan sekitar tiga puluh sembilan partai politik yang tidak lolos. 

Partai politik yang tidak lolos ambang batas PT tidak diperkenankan 
                                                           

251 Sigit Pamungkas, Op.Cit., hlm. 156. 
252 Ibid, hlm. 157. 
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untuk mendudukkan wakilnya di legislatif sekalipun wakilnya tersebut 

memenuhi jumlahsuara. 

Usaha dalam menyederhanakan jumlah partai pasca reformasi 

dengan cara ini ternyata tidak berjalan maksimal, kerena ternyata 

hasrat untuk mendirikan partai politik tetaplah besar. Untuk 

menyiasati ini, akhirnya dikeluarkanlah suatu peraturan perundang-

undangan yang pada intinya untuk mempersulit berdirinya partai 

politik dengan mengharuskan partai politik yang ingin mengikuti 

pemilu selain mengikuti verifikasi di Departemen Hukum dan Ham 

juga melakukan verifikasi di KPU dengan standard yang telah di 

tetapkan. 

 

13.3 Sistem Multipartai Sederhana 

Sistem multipartai sederhana yang mampu diandalkan untuk 

mendorong terbentuknya sistem presidensial yang dapat bekerja 

secara optimal dapat  dikaji secara teoritis. Secara teoretik 

pemberlakuan ambang batas parlemen hanyalah salah satu jalan untuk 

menyederhanakan partai politik akibat kombinasi yang kompleks 

antara sistem proporsional-multipartai ekstrem. Multipartai ekstrem 

ditandai dengan jumlah partai politik yang memiliki perwakilan di 

parlemen lebih dari lima partai.253 Ambang batas parlemen yang tinggi 

juga mendorong partai-partai politik tidak ”tidur panjang”, hanya 

bekerja pada saat menjelang pemilu. Refly Harun berpendapat jika 

ambang batas dinaikkan secara gradual akan membuka kemungkinan 

berkurangnya jumlah partai politik menjadi lebih sederhana. Untuk 

mengefektifkan presidensialisme melalui penyederhanaan partai 

sebenarnya telah dilakukan melalui empat cara menurut Refly 

Harun,254yaitu: 

                                                           
253 Moch Nurhasim, “Dilema Penyederhanaan Partai Politik” 

<www.nasional.kompas.com/read/2016/08/04/09453911/dilema.penyederhanaan. partai 
politik?page=all> [diakses pada 26/02/2018] 

254 Refly Harun, “Undang-Undang Pemilu: DPR Terbelah, Rakyat Bingung”, Diskusi Indonesia 
Lawyer Club, 25 Juli 2017.  
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1) Memperberat syarat pendirian partai politik; 

2) Menerapkan electoral threshold atau parliamentary threshold 

walaupun sebenarnya terdapat perbedaan arti dari keduanya. 

Yakni ambang batas perolehan suara minimal sebuah partai 

politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam 

penentuan perolehan kursi di DPR. Sedangkan electoral 

threshold sendiri lebih berarti jumlah suara minimum 

dukungan suara yang harus diperoleh partai politik agar dapat 

mengikuti pemilihan umum berikutnya;255 

3) Memperberat syarat memperoleh status badan hukum; 

4) Memperberat syarat mengikuti pemilihan umum. 

 

Secara umum electoral threshold dimaknai sebagai ambang 

batas minimum dukungan suara yang harus diperoleh partai politik 

agar dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya. Sehingga electoral 

threshold berkaitan erat dengan penyederhanaan partai politik melalui 

penerapan sistem multipartai sederhana. Selain itu, untuk 

menyederhanakan partai politik dengan cara mengurangi partai politik 

peserta pemilu dilakukan melalui parliamentary threshold. Yakni 

ambang batas perolehan suara minimal sebuah partai politik dalam 

pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di 

DPR. Hal ini dilakukan untuk lebih mengonsentrasikan penguatan 

sistem presidensial tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara 

untuk membentuk partai politik. Penerapan parliamentary threshold 

terasa lebih tepat untuk memperkuat sistem presidensial dengan sistem 

multipartai sederhana daripada electoral thresholdyang rawan dibawa 

ke Mahkamah Konstitusi karena cenderung membatasi hak 

konstitusional masyarakat yang ingin partai politik yang dibentuknya 

menjadi wadah perjuangan dan aspirasi. 

Untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik tanpa 

menganggu tugas dan kewajiban negara terhadap warga negara dan 
                                                           

255 Anonim, “Subyek Pemilu” 
<www.glosarium.org/subjek/pemilu/arti/?k=electoral%20threshol> [Diakses pada 28/02/2018] 
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juga memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia maka 

negara perlu mengatur syarat-syarat pendirian partai politik sebagai 

wadah aspirasi dan perjuangan warga negara. Serta mencegah 

pendirian partai politik baru karena dampak dari perpecahan atau 

kekecewaan terhadap partai lama dan berpotensi memunculkan 

dominasi personal seorang tokoh dalam suatu partai yang berakibat 

kurang baik terhadap institusionalisasi partai politik yang mana juga 

rawan menurunkan kualitas demokrasi dalam pemilihan umum. 

 

14. Kajian Teori tentang Pemilihan Umum 

14.1 Sejarah Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan 

pranata terpenting negara demokrasi. Terlebih bagi negara yang 

berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata yang berfungsi untuk 

mememnuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat256, 

keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. 

Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya cita-

cita kedaulatan rakyat. Pemilu menentukan penguasa yang memegang 

kendali atas pemerintahan. Dari sudut pandang ini, pemilu memiliki 

keuntungan berupa terlibatnya sejumlah besar warga negara sebagai 

aspek kedaulatan tertinggi dalam mengendalikan pemerintahan.  

Dalam sejarah Republik Indonesia selama kurun waktu 6 

(enam) dasawarsa terakhir, telah berlangsung pemilu sebanyak 10 

(sepuluh) kali dalam 3 (tiga) rezim hukum konstitusi yang berbeda, 

yaitu Pemilu 1955 di bawah hukum konstitusi UUDS 1950, Pemilu 

selama Orde Baru (Pemilu 1971-1997), Pemilu transisi reformasi, 

yang terakhir Pemilu 2004 hingga sekarang di bawah hukum 

konstitusi UUD NRI 1945 pasca amandemen.  

1. Pemilu era Demokrasi Parlementer (1955) 

                                                           
256 Inti teori ini menyatakan bahwa domain kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini 

berarti bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintahan. Hlm 
inilah yang kemudian memunculkan adagium “solus populi supremalex” atau suara rakyat adalah hukum 
tertinggi. (I Dewa Gede Atmadja, 2012: 87).  
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Dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk 

memilih DPR dan Dewan Konstituante di tanggal 15 Desember 

1955. Pemilu tersebut berada dalam konteks sistem 

ketatanegaraan kabinet parlementer dengan sistem multi partai. 

Sistem pemilu yang digunakan adalah dengan proporsional 

(multimember constituency) yang dikombinasikan dengan sistem 

daftar (listsystem) dan diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai 

politik dan lebih dari 100 (seratus) organisasi. Hasil yang 

diperoleh dalam pemilu ini adala anggota DPR maupun Dewan 

Konstituante tidak memperoleh suara mayoritas mutlak sehingga 

tujuan pemilu yang semula dimaksudkan menghasilkan parlemen 

yang representatif tidak berhasil dan berujung pada krisis 

ketatanegaraan yang kemudian melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 

1959. 

Meskipun Pemilu 1955 gagal menghasilkan pemerintahan 

yang stabil namun banyak pengamat yang mengapresiasi Pemilu 

1955 sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah 

ketatanegaraan Indonesia. Menurut Herbert Feith dalam A. 

Mukhtie, kegagalan tercapainya tujuan Pemilu 1955 yang 

berujung pada krisis ketatanegaraan lebih disebabkan gerakan 

separatisme yang menandai berakhirnya pula sistem parlementer.  

2. Pemilu-Pemilu era Orde Baru (1966-1998) 

Menelaah Pemilu Orde Baru tidak lepas dari sistem politik 

dan ketatanegaraan Demokrasi Pancasila dengan komitmen utama 

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 

konsekuen.257 Usep Ranawidjadja dalam Sri Soemantri 

menjelaskan mekanisme Demokrasi Pancasila yang terdiri atas 4 

(empat) unsur penting: (1) keyakinan bahwa keadaan masyarakat 

senantiasa berubah-ubah dan bergerak maju menuju ke arah yang 

lebih maju; (2) keyakinan bahwa perubahan masyarakat terjadi 

karena dorongan dari perbuatan manusia dan oleh karenanya 
                                                           

257 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 1993, hlm. 4-8.  
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manusia dapat berbuat untuk membentuk keadaan yang lebih 

maju; (3) keyakinan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat/ 

bernegara harus terdapat toleransi, konsensi, dan saling memberi. 

Hal itu harus terdapat kepercayaan dengan memberikan mandat 

kepada pihak lain untuk menjalankan kekuasaan/kepemimpinan 

dalam jangka waktu tertentu; dan (4) keyakinan akan kebenaran 

akal sehat, yaitu bahwa akhirnya akal sehatlah yang akan 

mencapai kemenangan di atas akal yang tidak sehat.  

Melalui sistem politik yang demikian, Orde Baru mencoba 

mengeliminasi pengalaman-pengalaman traumatik yang 

disebabkan oleh Demokrasi Parlementer dan Demokrasi 

Terpimpin yang menggunakan pendekatan formula gelang karet 

dengan tetap mengandung legitimasi untuk terpenuhinya syarat 

legal-formal konstitusional dan politik formal. Adapun ciri-ciri 

politik yang dibawa oleh Orde Baru adalah:  

a. Dominannya posisi politik Presiden sebagai figur sentral 

kehidupan politik Indonesia tahun 1966-1998; 

b. penataan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 tetapi 

tidak diberi peranan karena lebih didominasi oleh eksekutif; 

c. pentaan terhadap infrastruktur politik, yakni dengan 

penyederhanaan partai politik; 

d. dominannya peran militer dengan konsep dwifungsi ABRI; 

dan 

e. penjinakan radikalisme politik melalui proses depolitisasi 

massa, misalnya dengan diberlakukannya konsep massa 

mengambang.  

 

Pemilu yang diselenggarakan pada era Orde Baru 

penyelenggaraannya didominasi oleh pemerintah yang bertujuan 

untuk memilih sebagian anggota DPR dan DPRD. Sebagian 

anggota diangkat melalui ABRI. Pemilu era ini juga 

menggunakan sistem pemilu proporsional (multimember 
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constituency) secara tidak murni karena disesuaikan dengan 

sistem politik yang dibuat oleh Orde Baru.  

3. Pemilu era Transisi Reformasi (1999) 

Pemilu pertama pasca Orde Baru yang dilaksanakan 

dengan menggunakan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 

yang belum diubah. Sehingga pemilu ini hanya untuk memilih 

anggota DPR dan DPRD dan pengangkatan anggota yang berasal 

dari ABRI dengan menggunakan sistem pemilu proporsional yang 

diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik. Hasil yang 

diperoleh pada era ini juga tidak menghasilkan pemenang pemilu 

dengan mayoritas mutlak sama seperti era Orde Baru.  

4. Pemilu Sesudah Perubahan UUD 1945: Pemilu 2004 dan Pemilu 

2009  

Agenda Reformasi 1998 adalah reformasi konstitusi dengan 

dilakukannya Perubahan UUD 1945 dari tahun 1999 hingga 2002 

yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian disingkat UUD NRI 1945). 

Perubahan tersebut membawa angin positif bagi penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia, antara lain:  

a. Pemilu diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun 

sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan asil; 

b. semua lembaga perwakilan harus direktur melalui pemilu; 

c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh 

rakyat; 

d. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis yang pengimplementasiannya dapat dilakukan 

secara langsung oleh rakyat dan DPRD; 

e. peserta pemilu adalah partai politik; 

f. pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri; 
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g. disediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu 

di forum Mahkamah Konstitusi.  

 

Pemilu pada era ini juga ditandai dengan penerapan sistem 

ambang batas (threshold), yaitu electoral threshold (batas minimal 

perolehan suara untuk dapat ikut serta Pemilu berikutnya) dan 

parliementary threshold (batas minimal perolehan suara secara 

nasional bagi suatu partai untuk dapat mendudukan wakilnya di DPR) 

serta presidential threshold, yaitu ambang batas dukungan partai 

pengusung usulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.  

Perkembangan pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh 

perkembangan konstitusi dan sistem politik yang diterapkan, sehingga 

asas-asas Pemilu, peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, maupun 

macam-macam Pemilu mengalami dinamika.258 

 

14.2 Sistem Pemilihan Umum 

Sistem distrik seringpula dinamakan dengan single member 

constituency  merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan 

geografis.setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil dalam dewan 

perwakilan rakyat. Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara 

dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan 

jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Sehingga 

tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara 

mayoritas. Dalam sistem ini, berlaku frasa (the winner takes all) yaitu 

kandidat terpilih adalah dia yang mendapatkan suara terbanyak dalam 

sebuah pemilihan tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. 

Dengan kata lain, suara kandidat yang kalah dianggap hilang, 

seberapa kecil pun selisih perolehan suara tersebut. Sistemini 

terbagiatasfirstpastthepost, alternativevote,tworoundsystem, blockvote. 

Sistem distrik dianggap menguntungkan dalam hal 

penyederhanaan jumlah partai politik karena suara-suara partai kecil 
                                                           

258 Abdul Mukhtie Fadjar, Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Malang: Setara 
Press, 2013, hlm. 2-13. 
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sulit untuk memenangkan pemilihan. Perpecahan dan pembentukan 

partai baru dapat dihambat sehingga menciptakan integritas partai 

politik. Bagi partai besar, lebih mudah mendapatkan kedudukan 

mayoritas di parlemen. Selain itu partai politik yang akan 

berkompetisi akan semakin selektif dalam menentukan kandidatnya di 

distrik mana mereka akan mengikuti pemilihan, sehingga hal ini juga 

dapat untuk menekan oligarki politik di tingkatan partai politik sebab 

hanya calon yang kompeten dan populis yang memiliki potensi besar 

memenangkan suara di distrik tersebut.259 

Namun sistem distrik juga dianggap memiliki kelemahan 

terutama dalam hal sistem ini dianggap kurang representatif atau 

mewakili suara dari kelompok-kelompok minoritas dan heterogen 

karena tidak memiliki wakil yang diakibatkan berlakunya prinsip the 

winner takes all tersebut. Adanya kesenjangan persentase suara yang 

diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai 

besar lebih berkuasa. Kandidat terpilih juga dikhawatirkan hanya 

mementingkan kepentingan rakyat di distriknya untuk mengamankan 

dalam mendulang suara dalam pemilihan berikutnya, sehingga 

harapan agar wakil rakyat dapat mementingkan kepentingan rakyat di 

distrik lain semakin kecil.260 Sistem distrik biasa dipakai dalam negara 

yang mempunyai sistem dwi partai, seperti Inggris serta bekas 

jajahannya (India dan Malaysia) dan Amerika Serikat. Namun, sistem 

distrik dapat dilaksanakan pada satu negara yang menganut sistem 

multi partai.  

Sistem proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di 

badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik 

disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai 

politik. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah 

penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar 

                                                           
259 Achmad Reza, “Definisi Pemilihan Umum” 

<http://sospol.pendidikanriau.com/2009/12/definisi-pemilihan-umum-secara.html?m=1> [diakses pada 
01/03/ 2018]  

260 Hanny Mariska, “Pemilu Distrik” <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-
sistem-pemilu-distrik/11047/2> [diakses pada 01/03/2018]  
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pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Dalam sistem ini dikenal   

istilah   district   magnitude. Variasi   dari   sistem   ini   adalah 

proportional representation dan single transferable vote.  

Sistem   proporsional   ada   sejumlah   mekanisme yang 

digunakan untuk menentukan perolehan kursi.  Secara garis besar 

teknik penghitungan suara dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan 

divisor. Teknik kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (the 

largest remainder) terdapat beberapa varian di antaranya varian Hare 

dan Droop. Ciri umum dari teknik kuota adalah adanya bilangan 

pembagi pemilih yang tidak tetap, tergantung pada jumlah pemilih. 

Teknik divisor atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka 

tertinggi (the higest average) muncul berkaitan dengan kelemahan 

yang ditemukan pada teknik kuota. Beberapa varian dari teknik 

divisor adalah D’Hondt, Saint Lague.261 

Selain itu, dipertimbangkan proporsi perolehan suara partai 

politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai 

politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah 

pemilihan, juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk 

mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut. Dalam sistem ini, 

para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan 

seperti dalam sistem ditrik. Akibatnya hubungan antara pemilih 

dengan wakil-wakilnya di badan perwakilan rakyat tidak seerat dalam 

sistem distrik. 

Sistem proporsional menjawab kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan dalam sistem distrik yaitu dianggap lebih mewakili suara 

semua kelompok masyarakat karena suara kandidat yang kalah tetap 

diperhitungkan, sehingga potensi suara hilang dapat diminimalisir dan 

partai-partai kecil tetap dimungkinkan untuk memiliki wakil di 

lembaga perwakilan. Kelemahan dalam sistem ini adalah dianggap 

membuka peluang bagi tumbuh kembangnya sistem multipartai yang 

berimbas pada sulitnya untuk memunculkan stabilitas politik, juga 
                                                           

261 Arend  Lijphart,  Electoral  System  and  Party  Systems:  A  Study  of  Twenty-Seven 
Democracies 1945-1990, New York: Oxford UP, 1995, hlm. 153. 
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dengan banyaknya kandidat yang maju dalam pemilihan maka 

berpotensi mengurangi populisitas dan animo masyarakat untuk 

mengenal lebih dekat kandidat-kandidat tersebut sehingga visi, misi, 

dan platform yang ditawarkan kurang mampu dipahami oleh pemilih. 

Di sisi lain, kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai yang 

mengusungnya alih-alih mencoba mendapatkan legitimasi politik dari 

rakyat. 

Sistem campuran (mixed system) pada dasarnya berusaha 

menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem distrik dan sistem 

proporsional.262 Sistem ini meliputi sistem parallel dan mixed member 

proportional. Sistem pemilihan ini sebagian anggota lembaga 

perwakilan dipilih melalui sistem distrik, sedangkan sebagian lainnya 

dipilih melalui sistem pemilihan proporsional. Hal ini jamak dijumpai 

dalam sistem pemerintahan sebuah negara yang lembaga legislasinya 

menganut bikameralisme. Sistem pemilihan campuran 

menggabungkan antara keterwakilan dengan kondisi geografis dalam 

suatu negara, sehingga pemilihan tidak menghilangkan suara 

minoritas juga memiliki mekanisme keterwakilan berdasarkan wilayah 

untuk meningkatkan representasi kedaulatan rakyat.Sistem yang 

terakhir, yaitu sistem di luar sistem utama di atas. Sistem ini 

merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional. Varian 

dari sistem ini adalah single non-transferable vote, limited vote, dan 

borda count.  

Setiap   sistem   pemilu   mempunyai   kekuatan   dan   

kelemahan masing-masing yang berimplikasi pada pembangunan 

politik.  Setidaknya ada tiga dampak digunakannya sistem pemilu, 

yaitu: 

1. Tingkat proporsionalitas perwakilan. Aspek ini sangat sensitif 

pada masyarakat yang heterogen. Bagaimana tingkat keterwakilan 

dari seluruh unsur masyarakat dapat direpresentasikan dalam 

                                                           
262 Anis Azizah, “Sistem Pemilihan Umum” 

<https://www.kompasiana.com/anisazizah96/59a753fb159344519b0ea182/sistem-pemilihan-umum> 
[diakses pada 01/03/2018]  
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parlemen merupakan  sebuah  permasalahan  dalam  aspek ini. 

Disproporsionalitas sangat mungkin terjadi pada sistem distrik.  

Sistem distrik kurang memperhatikan adanya partai kecil dan 

golongan minoritas. 

2. Sistem kepartaian. Sistem distrik akan membentuk sistem dua 

partai, sedangkan sistem proporsional akan cenderung 

membentuk sistem multi partai.  Hal tersebut terjadi karena 

bekerjanya efek mekanis dan psikologis dari sistem pemilu. 

3. Kabinet  yang  dibentuk.     Sistem  distrik  cenderung  

menghasilkan kabinet   yang   dikuasai   satu   partai. 

Berkurangnya   partai   dan meningkatnya kerjasama antar partai 

mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan 

meningkatkan stabilitas nasional. Sementara itu, sistem 

proporsional mengarah pada terbentuknya kabinet koalisi.  

Kondisi ini mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil.   

Teori koalisi mengajarkan  bahwa  tidak semua  partai layak 

untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet 

koalisi. 

 

Ketercukupan mayoritas kursi sehingga berakibat pada 

terbentuk mayoritas pemerintahan tidak menjamin stabilitas koalisi 

apabila tidak memperhitungkan jarak ideologi dari koalisi yang 

dibangun.  Menurut Lijphart, ada 6 (enam) model koalisi, yaitu: 

1.  minimal   winning:   merupakan   koalisi   yang   didasarkan   pada 

maksimalisasi kekuasaan dengan mengabaikan partai yang tidak 

perlu. 

2. minimum size: koalisi yang dibangun oleh partai besar dengan 

partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas. 

3. bargaining   proposition:   koalisi   dengan   jumlah   partai   yang 

berkoalisi paling sedikit. 

4. minimal     range:     koalisi     berdasarkan     kedekatan     pada 

kecenderungan ideologis. 
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5. minimal connected winning: koalisi yang terjadi antara partai-

partai yang memiliki persambungan orientasi kebijakan. 

6. policy-viable: koalisi yang terjadi antara partai-partai yang secara 

spesifik   memang   memiliki   kepedulian   yang   sama   

berkaitan dengan kebijakan.263 

 

15. Kajian Teori tentang Partai Politik  

15.1 Pengertian Partai Politik 

 Sebuah negara dengan sistem demokrasi membutuhkan sebuah 

organisasi politik yang menjadi instrumen demokrasi. Organisasi 

tersebut biasa disebut partai politik. Secara definitif, Carl J. Friedrich 

mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang 

terorganisir untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dengan 

maksud mensejahterakan anggotanya, baik untuk kebijaksanaan, 

keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materiil. Sementara itu, R. 

H. Soltau mengemukakan definisinya tentang partai politik sebagai 

kelompok warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu 

kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk 

memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan 

menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.264 

 Partai politik adalah perkumpulan sekelompok orang yang seasas, 

sehaluan, setujuan terutama dalam bidang politik baik yang berdasarkan 

partai kader atau strtukur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok 

anggota partai yang terkemuka maupun yang berdasarkan partai 

massa.265 Pengertian yang lain partai politik adalah suatu kelompok 

terorganisir yag anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, 

dan cita-cita yang sama serta memiliki tujuan untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara 

konstitusional untuk melaksanakan programnya.266 

                                                           
263 Ibid. 
264 R.H Soltau, Pengantar Ilmu Politik: An Introduction to Politics, Jakarta: Leonita, 1967, hlm. 

43. 
265 P.K Poerwanta, Partai Politik Indonesia, Jakarta: Kencana, 1994, hlm. 6. 
266 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 404. 
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 Partai politik merupakan suatu wadah untuk individu dan 

kelompok dalam meraih kekuasaan sehingga partai politik mempunyai 

andil dalam sistem demokrasi, karena partai politik merupakan elemen 

dasar yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena orang- 

orang dari partai politik ini yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat 

sebagai perpanjangan tangan dalam membuat sebuah kebijakan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Netherlands Institute for Multiparty 

Democracy (NIMD) mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa 

partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik 

adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; Kedua, partai politik 

adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.267 

 Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-

prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai politik merupakan salah satu 

pilar dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya partai politik, aspirasi 

dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan karena 

memang keberadaan partai politik untuk maksud  tersebut. Dalam 

konteks itu, partai politik harus melaksanakan sejumlah fungsi.268 

Terbentuknya partai politik mengarah pada adanya pemilihan umum. Di 

dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah 

aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus 

juga politik praktis yang memungkinkan terbentuknya sebuah 

pemerintahan perwakilan.269 Keberadaan partai politik mulai 

berkembang pesat sehingga bisa bersaing dalam pemilihan umum 

(pemilu) yang bebas dan adil. Pada  tahun 1999 dan 2004, Indonesia 

telah membuktikan kemampuannya untuk menyukseskan pemilu, untuk 

memilih wakil rakyat di MPR, DPRD, dan DPD. Tahun 2005, untuk 

pertama kalinya Indonesia dengan sukses telah melaksanakan pemilihan 

kepala daerah secara langsung (pilkada).  

                                                           
267 Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Suatu Kerangka Kerja 

Pengembangan Partai Politik yang Demokratis. Jakarta: Netherlands Institute for Multiparty Democracy 
Launching, 2006, hlm. 10. 

268 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 405. 
269 Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, hlm. 7. 
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 Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai 

wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem 

demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. 

Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada 

pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai 

politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan public 

opinion yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan 

keputusan yang teratur. 270Dalam negara modern, jumlah pemilih sangat 

besar dan kepentingannya bervariasi sehingga perlu mengelolanya 

untuk menjadi keputusan. Dengan demikian partai politik berperan 

besar dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi kebijakan.271 

Partai politik merupakan perwujudan dari bentuk sistem demokrasi 

modern yang tidak terlepas dari salah satu fungsinya sebagai 

intermediator antara elite politik dan konstituen. Literatur studi 

menyebutkan bahwa unsur demokrasi terdapatnya partai politik yang 

bebas, otonom, dan kompetitif sebagai conditia sine quo non bagi 

praktik demokrasi.272Dalam hal ini sistem demokrasi menuntut 

kehadiran partai poitik untuk memberikan kontribusi dengan 

menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Kualitas demokrasi 

akan baik apabila partai politik memberikan kontribusi aktif dan positif 

serta konstruktif terwujudnya demokrasi yang berkualitas.273 

 

15.2 Fungsi Partai Politik 

Fungsi utama dan pertama partai politik adalah mencari dan 

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang 

disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan 

oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka 

                                                           
270 R. Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, 

hlm. 8. 
271 RM Mac Iver, The Modern State, London: Oxford University Press, 1955, hlm. 194. 
272 Afan Gaffar, Politik Indonesia Menuju Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1999, hlm. 8. 
273 Munafrizal Manan, “Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 

2014”, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 4, Desember 2012, hlm. 50. 
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mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta 

dalam pemilihan umum. Partai politik baik dalam sistem politik apapun, 

apalagi sistem politik demokrasi, ia pasti harus melaksanakan sejumlah 

fungsi, di antaranya: 274 

1. Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik  adalah proses pembentukan sikap dan 

orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi 

politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan 

orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam 

masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup, baik diperoleh 

secara sengaja (pendidikan formal, nonformal, informal) maupun 

secara tidak sengaja (pengalaman sehari-hari dalam keluarga, 

teman bermain, tetangga, dalam kehidupan bermasyarakat). Terkait 

dengan sosialisasi politik, partai juga berperan sangat penting 

dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur- 

antara atau intermediate structure yang harus memainkan peran 

dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif 

masyarakat warga negara. 

2. Rekrutmen politik 

Pengertian rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan 

atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada 

umumnya dan pemerintahan pada khususnya, semakin besar 

fungsinya manakala partai politik itu mayoritas di parlemen, 

sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem 

demokrasi. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi 

jalan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara 

pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada 

yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih 

melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan 
                                                           

274 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, 
hlm. 116. 
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Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. 

Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik 

sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan- jabatan profesional di 

bidang-bidang kepegawai- negerian dan lain-lain yang tidak 

bersifat politik (political appointment), tidak boleh melibatkan 

peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian 

jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan 

pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political 

appointment). Untuk menghindarkan terjadinya pencampuradukan, 

perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan- jabatan yang 

bersifat politik itu dengan jabatan- jabatan yang bersifat teknis-

administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya 

ada satu jabatan saja yang bersifat politik, yaitu Menteri. 

Sedangkan, para pembantu Menteri di lingkungan instansi yang 

dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 

kepegawaian. 

3. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan 

publik (public policy) dan dalam ikut menentukan pimpinan 

pemerintahan melalui suatu pemilihan umum yang teratur dan 

demokratis. Kegiatan dimaksud di antaranya mengajukan tuntutan, 

membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan pemimpin, 

dan mendukung calon pemimpin. Partai politik juga membuka 

kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota 

masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai 

saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Dengan demikian, 

partai politik merupakan wadah partisipasi politik. 

4. Politik Pemandu Kepentingan 

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan 

yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. 

129



 

Kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai 

kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai 

alternatif kebijakan publik kemudian diperjuangkan dalam proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang 

dimaksud dengan fungsi pemaduan kepentingan. 

5. Komunikasi Politik 

Pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian 

informasi mengenai politik dari pemerintah kepada warga 

masyarakat, dan dari warga masyarakat kepada pemerintah. Dalam 

konteks ini partai politik berfungsi sebagai komunikator politik, 

tidak terbatas menyampaikan segala keputusan dan penjelasan 

pemerintah kepada warga masyarakat tetapi juga menyampaikan 

aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada 

pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai politik dalam 

sistem politik demokrasi. 

6. Pengendalian Konflik 

Dalam negara demokrasi, setiap warga negara atau 

kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan kepentingannya 

sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dielakan. Sistem 

politik hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan 

dirinya, dengan demikian permasalahannya bukan menghilangkan 

konflik itu, melainkan mengendalikan konflik melalui lembaga 

demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk 

keputusan politik. Partai politik sebagai salah satu lembaga 

demokrasi berfungsi untuk bisa mengendalikan konflik melalui 

cara dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan 

memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak 

yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam 

musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan 

penyelesaian berupa keputusan politik (kompromi di antara para 

wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik). 
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Nilai-nilai (values) dan kepentingan- kepentingan 

(interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat 

beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan 

bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai 

kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui 

polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, 

dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. 

7. Kontrol Politik 

Pengertian kontrol politik adalah kegiatan untuk 

menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam 

pengertian bahwa suatu kebijakan (formulasi, implementasi) yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pada saat melakukan 

suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang 

jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif obyektif. Adapun tolok 

ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap 

ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai 

kebijakan (policy) atau perundang-undangan. Tujuan suatu kontrol 

politik adalah untuk meluruskan kebijakan terutama pelaksanaan 

kebijakan yang dianggap menyimpang dan memperbaiki yang 

keliru, sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan 

tolok ukur tersebut. Fungsi kontrol ini adalah merupakan salah satu 

mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka 

memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus menerus. 

 

16. Kajian Teori tentang Lembaga Negara Independen 

Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya 

tidak secara jelas memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga trias 

politica mengalami perkembangan pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 

di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi, seperti Amerika Serikat 

dan Perancis. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga-lembaga baru 

tersebut, di antaranya adalah state auxiliary institutions atau stateauxiliary 

organs yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa 
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Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang. Istilah “lembaga 

negara independen” merupakan yang paling umum digunakan oleh para 

pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat 

pula yang berpendapat bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau 

“lembaga negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga 

tersebut. M. Laica Marzuki cenderung mempertahankan istilah state 

auxiliary institutions alih-alih “lembaga negara independen” untuk 

menghindari kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah 

lembaga negara konstitusional.  

Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang 

kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula 

lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta 

ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut ornop 

(organisasi non-pemerintah) atau NGO (non-governmentm alorganization). 

Lembaga negara independen ini sekilas memang menyerupai NGO karena 

berada di luar struktur pemerintahan eksekutif. Akan tetapi, keberadaannya 

yang bersifat publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta 

bertujuan untuk kepentingan publik, membuatnya tidak dapat disebut 

sebagai NGO dalam arti sebenarnya. Sebagian ahli tetap mengelompokkan 

lembaga independen semacam ini dalam lingkup kekuasaan eksekutif, 

namun terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara 

tersendiri sebagai cabang keempatdalam kekuasaan pemerintahan, seperti 

dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp berikut ini:275 

“Regulatory and monitoring bodies are a new type of 

autonomous administration which has been most widely 

developed in the United States (where it is sometimes referred to 

as the ‘headless fourth branch’ of the government). It takes the 

form ofwhat are generally known as Independent Regulatory 

Commissions”.  

                                                           
275 Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, 

Italy, Germany, Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm. 281. 
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Secara teoritis, lembaga negara independen bermula dari kehendak 

negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya 

diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh 

negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara 

independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya 

kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara 

masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas 

vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara 

independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas 

terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat 

dipercaya.  

Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya lembaga negara 

independen adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi 

kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan 

administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen. Berkaitan 

dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan lembaga ini 

menjadi dua, yaitu:  

(1) regulatory, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi 

terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privat; dan  

(2) advisory, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada 

pemerintah.276 

Dalam perkembangannya, amat banyaknya jumlah lembaga 

independen semacam ini dalam suatu negara dirasakan sebagai suatu 

permasalahan baru. Setidaknya ada sekitar lima ratus quangos 

(quasiautonomousnon-governmental organization) di Inggris, lebih dari 

                                                           
276 John Alder, Constitutional and Administrative Law, London: The Macmillan Press LTD, 
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seratus lembaga negara bantu di Perancis, dan sekitar 40.000 enti publicci di 

Italia.277 

Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam Constitutional and 

Administrative Law, menyebutkan lima alasan utama yang melatarbelakangi 

dibentuknya lembaga negara bantu dalam suatu pemerintahan, alasan-alasan 

itu adalah sebagai berikut.278 

1) Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budayadan 

pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko 

campur tangan politik.  

2) Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat 

non-politik.  

3) Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat 

independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.  

4) Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang 

bersifat teknis. 

5) Munculnya berbagai institusi yang bersifat semiyudisial dan berfungsi 

untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (alternative dispute 

resolution/ alternatif penyelesaian sengketa).  

Lembaga-lembaga yang berdiri dengan latar belakang di atas pun 

memiliki bentuk yang bervariasi. Gerry Stoker, dalam analisisnya mengenai 

perkembangan lembaga negara bantu atau yang ia sebut sebagai non-

electedagency di Inggris, membagi bentuk lembaga semacam ini menjadi 

beberapa jenis. Pembagian tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu:  

1) Berasal dari mana sumber daya untuk mengadakan dan melaksanakan 

lembaga itu. 

2) bagaimana cara pengisian keanggotaan serta berasal dari mana 

anggota lembaga itu.  

                                                           
277 Meny dan Knapp, Op.Cit., hlm. 281-282. 
278 Alder, Op.Cit., hlm. 225. 
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Atas kedua dasar tersebut, Stoker menyebutkan enam jenis lembaga 

sebagai berikut.279 

1) Central government’s ‘arm’s-length’ agency, yaitu lembaga yang 

penyediaan sumber dayanya terutama berasal dari pemerintah pusat dan 

keanggotaannya diisi atas perintah pemerintah pusat.  

2) Local authority implementation agency, yaitu lembaga yang penyediaan 

sumber dayanya terutama melalui pemerintah daerah/lokal dan 

pengisian keanggotaannya menjadi wewenang pemerintah daerah/lokal.  

3) Public/private partnership organisation, merupakan lembaga yang 

dibentuk atas partisipasi badan-badan lain yang bersifat publik maupun 

privat. Anggotanya adalah individu-individu yang berasal dari badan 

partisipan. 

4) User organisation, yaitu lembaga yang sumber dananya berasal dari 

sektor publik dan komposisi anggotanyadidominasi oleh para pengguna 

jasa.  

5) Inter-governmental forum, merupakan lembaga yang mewakili badan-

badan di sektor publik dan pendanaannya berasal dari badan-badan 

yang berpartisipasi tersebut.  

6) Joint boards, yaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah-pemerintah 

daerah/lokal yang ingin berpartisipasi.  

Independensi lembaga-lembaga negara bantu bervariasi antara satu 

lembaga dengan lembaga lainnya, begitu pula hubungan kedudukan antar 

berbagai lembaga tersebut, semua bergantung kepada dasar dan proses 

pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjadi ruang lingkup 

kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada 

daerah tertentu atau lokal. Sebagian besar lembaga semacam ini terlepas 

dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun beberapa di 

antaranya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif seperti halnya di 

Inggris, sebagaimana diuraikan Alder berikut ini.280 

                                                           
279 Gerry Stoker, The Politics of Local Government, London: The Macmillan Press LTD, 1991, 

hlm. 64-77. 
280 Alder, Op.Cit. hlm. 232. 
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“Some ad hoc bodies are part of the Crown and therefore have 

the various Crown immunities and also fall within the Official 

Secrets Acts. This depends firstly upon the terms of any 

relevant statute and failing that upon the extent to which the 

Crown can legally control the day-to-day activities of 

thebody.”  

Bagaimanapun bentuk dan derajat independensinya, pada 

hakikatnya, lembaga negara bantu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

penyelengaraan negara dengan dibentuk dan diatur berdasarkan kebutuhan, 

apabila sudah tidak dibutuhkan maka tidak perlu lagi diadakan. 

Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah 

terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Kemunculan lembaga 

baru seperti ini pun bukan merupakan satunya-satunya di dunia. Di negara 

yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga 

tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara bantu merupakan 

perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Teori klasik trias politica 

sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar 

lembaga negara.281 

Berikutnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat 

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), paling tidak terdapat 

sepuluh lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. 

Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak 

Indonesia (Komnas Perlindungan Anak), Komisi Kepolisian Nasional, 

Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Pendidikan.282 Jumlah ini 

kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga negara 

                                                           
281Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 167. 
282 Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan 

Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”, Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan 
Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, 
Jakarta, 7 September 2004, hlm. 7. 
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dalam kelompok ini tidak bersifat permanen melainkan bergantung pada 

kebutuhan negara.Misalnya, KPK dibentuk karena dorongan kenyataan 

bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti 

kepolisian dan kejaksaan, dianggap tidak maksimal atau tidak efektif dalam 

melakukan pemberantasan korupsi. Apabila kelak, korupsi dapat diberantas 

dengan efektif oleh kepolisian dan kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat 

ditinjau kembali.283 

Sementara itu, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah 

dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara lain adalah 

Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), 

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 

Dewan Maritim Nasional (DMN), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), 

Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), Dewan Riset Nasional 

(DRN), Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS), Dewan Buku Nasional 

(DBN), serta lembaga-lembaga non-departemen. Lembaga-lembaga negara 

dalam kelompok ini bersifat sementara bergantung pada kebutuhan negara.  

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu yang 

bersifat mandiri dan independen di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada 

sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang 

mengakar dan sulit diberantas. 

2) Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan 

tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. 

3) Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam 

melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju 

demokrasi, baik karena persoalan internal maupun persoalan eksternal. 

4) Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan 

beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan, 

                                                           
283 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 

hlm. 29. 
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baik yang disebut sebagai state auxiliary institutions/organs/agencies 

maupun institutional watchdog (lembaga pengawas), yang dianggap 

sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga 

negara yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang harus 

diperbaiki. 

5) Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk 

lembagalembaga negara tambahan tersebut sebagai prasyarat menuju 

demokratisasi. 

 

Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri dan 

independen ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan 

publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan 

persoalan ketatanegaraan. Selain itu pada kenyataannya, lembaga-lembaga 

negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan 

menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan 

semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di 

Indonesia. 

 

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait 

Asas dalam sebuah peraturan hukum sangat penting, sebab asas hukum 

menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan 

interpretasinya. Dalam undang-undang ini asas-asas yang digunakan antara lain: 

1. Asas Pancasila 

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan landasan idiil yang 

menjiwai perumusan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana 

termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945.284 Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

terwujud dalam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan 

keadilan yang senantiasa menjadi pedoman penataan baik sebagai pola pikir 

dan pola sikap, maupun sebagai pola tindak setiap warga negara, terutama 
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dalam penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan negara.285 Sehingga 

dalam penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya 

Undang-Undang Dasar, haruslah dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.286 

 

2. Asas Bhineka Tunggal Ika  

Asas Bhineka Tunggal Ika mengandung pengertian bahwa materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 

3. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan  

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah 

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara 

lain, agama,golongan,  suku, gender, ras, dan status sosial.  

 

4. Asas Kenusantaraan 

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di 

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.  

 

5. Asas Kebangsaan 

Asas kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam asas kebangsaan setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan 

kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas 

menentukan nasibnya sendiri, dan berdaulat yang berarti pula bangsa 

                                                           
285 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2008, hlm 62. 
286 Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila dalam buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian 
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Indonesia tidak membolehkan adanya campur tangan dari bangsa lain dalam 

mengurus urusan nasional.287 

 

6. Asas Kemanusiaan  

Asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 

Indonesia secara proporsional. 

 

7. Asas Kepastian Hukum 

Kepastian kukum (Rechtssicherheit) mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, terdapat aturan bersifat umum yang diketahui bagi setiap 

individu terkait perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk 

dilakukan, dan kedua, adanya jaminan hukum atau keamanan hukum bagi 

setiap individu dari kesewenangan pemerintah, sebab dengan adanya 

peraturan yang bersifat umum tersebut maka setiap individu dapat 

mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara 

terhadap individu.288 Apapun yang terdapat dalam peraturan adalah demikian 

dan harus ditaati atau dilaksanakan.289lex dura, sed tamen scripta (Undang-

Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya).290 Kepastian 

hukum merupakan salah satu ciri yang melekat pada hukum, terutama norma 

hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, 

sebab tidak dapat menjadi pedoman bagi pelaksananya. Ubi jus incertum, ibi 

jus nullum (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).291 

 

 

 
                                                           

 287 Johan Jasin, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 62. 
 288 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 

1999, hlm. 23. 
 289 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 

160. 
 290 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1993, hlm. 14 
291 Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, 

Jakarta: PT Rajag Rafindo Persada, 2010, hlm 82. 
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8. Asas Gotong Royong 

Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk 

karena adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun 

kepentingan kelompok sehinga didalamnya terdapat sikap loyal dari setiap 

warga sebagai satu kesatuan.292 Gotong royong juga merupakan suatu bentuk 

kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas timbal balik, yang 

mewujudkan adanya ketentuan sosial dalam masyarakat. Gotong royong 

tersebut dapat terwujud dalam spontan dan dilandasi pamrih karena menemui 

kewajiban sosial.293 

 

9. Asas Pengayoman  

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat.  

 

10. Asas Keadilan  

Asas keadilan adalah peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

 

11. Asas Kekeluargaan  

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi mautan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai 

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

 

12. Asas Keterbukaan  

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dapat juga 

                                                           
 292 Sudrajat, Ajat 2014 Nilai-Nilai Budaya Gotong Royong Etnik Betawi Sebagai Sumber 

Pembelajaran IPS. , Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. hlm. 14. 
 293 Puspitasari dan M. J. Melalatoa, Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah 
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diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang 

berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.294 

 

13. Asas Keberlanjutan  

Asas Keberlanjutan mengandung pengertian bahwa kegiatan 

pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, setiap orang 

memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, 

dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. 

14. Asas Kedaulatan Rakyat  

Asas Kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa Kedaulatan 

Negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. 

 

C. Kajian Terhadap Nilai-Nilai Dasar Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia tercatat bahwa UUD NRI Tahun 

1945 telah mengalami beberapa kali perubahan. UUD NRI Tahun 1945 yang telah 

dikeluarkan Sekretariat Negara Republik Indonesia sampai saat ini telah mengalami 

amandemen sebanyak empat kali, yaitu pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 

November 2001, dan 10 Agustus 2002. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi 

tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;  

2. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu 

sekarang maupun untuk masa yang akan datang;  

3. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa 

hendak dipimpin;  

4. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 
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Alinea pertama dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi: 

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, 

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan perikeadilan.” Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian 

bangsa Indonesia mengahadapi masalah “kemerdekaan lawan penjajah.” Dengan 

pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tapi akan tetap 

berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan 

diatas dunia. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan 

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus 

ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak 

kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Di situlah letak moral luhur dari 

pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan 

subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari 

penjajahan. Dalil tersebut meletakkan tugas dan kewajiban kepada 

bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk 

penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Sudah jelas pendirian yang 

sedemikian itu yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar akan tetap 

menjadi landasan pokok dalam mengendalikan politik luar negeri kita.295 

Alinea kedua yang berbunyi: “Dan perjuangan pergerakkan kemerdekaan 

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa 

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara 

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Menunjukkan 

kebanggan dan penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama itu. Ini 

juga berarti adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari 

keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan 

yang akan datang. Dalam alinea itu jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh 

para “pengantar” kemerdekaan, ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalui menjiwai segenp bangsa 

Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.296 

Alinea ketiga yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan 
                                                           

295 M. Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945, Bandung: PT. Alumni, 1997, hlm. 31. 
296 M. Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945, Bandung: PT. Alumni, 1997, hlm. 32. 
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yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Bukan 

saja menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan material bangsa Indonesia 

untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya, 

menjadi motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakannya menyataka 

kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan ini digambarkan 

bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan, 

keseimbangan kehidupan material dan spiritual keseimbangan kehidupan di dunia 

dan di akhirat. Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu 

pengukuhan dari Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini juga menunjukkan ketakwaan 

bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridhanyalah bangsa 

Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya.297 

Alinea keempat berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Alinea ini 

merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai 

tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka itu. Tujuan perjuangan 

negara Indonesia dirumuskan dengan: “Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk “memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” dan “ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial”. Sedangkan prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan 

itu adalah dengan menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 

                                                           
297 M. Solly Lubis, Ibid, hlm. 32-33. 
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Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada 

Pancasila.298 

Isi pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang 

mengandung korelasi dengan hubungan pemerintahan adalah alinea keempat yang 

meliputi empat hal prinsip-prinsip pokok kenegaraan yaitu:299 

1. Tentang tujuan negara, tujuan yang terkandung adalah melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini dalam hubungannya dengan 

tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum formal, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini 

dalam hubunganya dengan pengertian tujuan negara hukum adalah mengandung 

pengertian negara hukum material, lalu tujuan dalam hubungan dengan politik 

luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan 

suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian 

abadi serta keadilan sosial. Hal ini lah yang merupakan dasar politik luar negeri 

Indonesia yang bebas dan aktif; 

2. Tentang ketentuan diadakannya UUD Negara, Dalam kalimat pembukaan 

menunjukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 

hukum. Negara yang bersifat konstitusional, dimana mengharuskan bagi negara 

Indonesia untuk diadakannya UUD Negara dan ketentuan inilah yang 

merupakan sumber hukum bagi adanya UUD NRI Tahun 1945; 

3. Tentang Bentuk Negara, Dalam penjelasannya menyatakan bahwa bentuk 

negara Inonesia adalah Republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari, oleh 

dan untuk rakyat. Dengan demikian hal ini merupakan suatu norma dasar negara 

bahwa kekuasaan adalah di tangan rakyat; 

4. Tentang dasar filsafat. Merupakan sila-sila yang menjadi Pancasila. 

 

Dalam hal ini, yang kemudian menjadi objek perubahan ialah pembangunan 

perekonomian negara yang diatur dalam konstitusi, terutama yang berkaitan dengan 

perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia yang merupakan 

refleksi dari sila kelima pancasila yang berbunyi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Perubahan dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perekonomian 
                                                           

298 M. Solly Lubis, Ibid, hlm.33. 
299 Kaelan M.S, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 160-162. 
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Indonesia sekaligus pengaturan kewenangannya agar mampu memanfaat kekayaan 

yang di miliki Indonesia secara maksimal dan efisien demi mewujudkan tujuan 

bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 

 

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta 

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat sebelum Amandemen Kelima 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

1. Kajian Pelaksanaan Penyederhanaan Partai Politik 

Hadirnya jaminan hak politik oleh negara bukan berarti terpenuhinya hak 

secara sebebas-bebasnya melainkan perlu mendapat pembatasan yang arif 

sehingga tidak menciderai hak warga negara baik secara pribadi maupun 

komunal yang telah termaktub dalam  konstitusi. Tentunya penerapan perspektif 

tersebut bukan hal mudah, ketika warga negara telah memiliki pengakuan oleh 

hukum tertinggi namun hukum pulalah yang memberikan legalitas atas 

pembatasan hak politik warga negara. Konstitusi dalam negara demokrasi adalah 

payung demokrasi tertinggi, memayungi keberagaman aspirasi dan kepentingan 

antar hak warga negara agar berjalan serasi.300 

Hukum dan kebebasan khususnya terhadap pemenuhan hak, pada 

hakekatnya bukan konsep yang saling bertolak belakang atau saling menegasi 

satu sama lain. Pada analisis awal nampak bahwa hukum bersifat negatif 

terhadap kebebasan (yaitu membatasi kebebasan). Tetapi pada analisis akhir, 

hakekat hukum yang sebenarnya adalah untuk memperkuat kebebasan itu 

sendiri. Hal ini didasari pada asumsi bahwa, tanpa hukum maka kebebasan tidak 

bermakna. Pengertian senada dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang pada 

hakekatnya hubungan hukum dan kebebasan adalah tentang konteks apakah 

negara dengan hukum-hukumnya dapat mengatur individu-individu dengan tetap 

menghormati kebebasannya.301 

Partai politik pertama kali berkembang di negara-negara Eropa Barat 

yang berkembang seiring diskursus bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu 

                                                           
300 Jimly Ashiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, 

Malang: Setara Press, 2012, hlm. 90-94. 
301 Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan 

Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 9-11.   
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diperhitungkan dalam proses politik maka partai politik lahir dan berkembang 

secara naluriah sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. Di Indonesia 

sendiri, kemunculan partai politik telah ada sejak zaman kolonial. Partai politik 

pertama yang ada di Indonesia adalah de indische partij yang dibentuk pada 

tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker dan rekan-rekan. Tujuan 

pembentukan partai politik tersebut adlaah untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia.  

Seiring perkembangan kondisi politik di Indonesia berbagai partai politik 

pun muncul dengan corak masing-masing. Partai Nasional Indonesia merupakan 

partai yang unggulan pada kisaran tahun 1927-an yang didirikan oleh Dr. Tjipto 

Mangunkusumo dan rekan-rekan. Kemudian pada tahun 1928 yang dikomandoi 

oleh Ir. Soekarno. Pada sejarahnya, Indonesia pernah memproklamirkan bahwa 

Indonesia memiliki sistem partai tunggal. Partai tunggal dapat diartikan ke 

dalam beberapa hal: (1) suatu negara hanya memiliki satu partai yang berkuasa 

atau (2) suatu negara memiliki satu partai yang dominan dalam pemerintahan.302 

Hingga pada tanggal 14 November 1945, Indonesia memutuskan beralih ke 

multipartai.303 

Keputusan ini menyusul dikeluarkannya Mmklumat yang mana 

mengharuskan adanya partai-partai politik. Isi daripada Maklumat Wakil 

Presiden yakni; "pertama,pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik 

karena dengan partai-partai politik itulah yang dapat dipimipin ke jalan yang 

teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat; Kedua,pemerintah berharap 

supaya partai politik-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkanya 

pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946" 

keluarnya Maklumat ini yang selanjutnya membawa Indonesia kedalam era 

Multipartai. 

Paradigma jaminan atas hak politik di Indonesia sendiri yang dihadirkan 

dalam diharuskannya berdiri partai-partai politik, direspon positif dengan 

munculnya berbagai partai politik dari kultur politik yang bhinneka. Ditegaskan 

                                                           
302 Anonim, “Pengertian Satu Partai” <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-sistem-satu-

partai/> [diakses pada 06/03/2018]  
303 Anonim, “Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia” <http://teoripolitik.com/sejarah-

partai-politik-di-indonesia/> [diakses pada 06/03/2018]  
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pula bahwa negara tidak memiliki kemampuan membatasi jumlah partai politik 

yang berada dalam teritorinya. Hasilnya dalam Pemilu 2004, Indonesia pernah 

mencatatkan hampir 251 partai politik mendaftarkan diri dengan hanya 24 partai 

politik yang akhirnya dinyatakan lolos verifikasi. Angka ini kemudian menurun 

hingga pada Pemilu 2014, hanya terdapat 15 partai politik yang dinyatakan lolos 

verifikasi. Idealnya untuk sebuah negara dengan sistem presidensil, semakin 

banyak partisipasi partai politik maka semakin tidak stabilnya sistem politik 

yang hadir di Indonesia.   

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem 

kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Sistem partai politik ini 

menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interakasi antara partai politik di 

dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Di Indonesia, jumlah partai politik 

yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya 

sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam 

pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan 

wakil presiden terlalu gemuk karena melibatkan banyak partai politik. 

Gemuknya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat 

berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan. 

Praktik penyelenggaraan kekuasaaan pemerintahan di Indonesia dalam 

ruang sistem pemerintahan presidensial dewasa ini, telah berjalan dengan 

perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut terjabarkan dalam fakta-

fakta berupa kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan hak kebebasan 

berpolitik yang meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan 

berserikat, telah menjadi pondasi dari konstruksi kekuasaan pemerintah negara 

serta berhubungan erat dengan keberadaan partai politik di Indonesia. 

UUD NRI 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28E 

ayat (3) bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat.” Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih 

tegas dibandingkan ketentuan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum 
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Perubahan Kedua pada tahun 2000304, dikarenakan dalam ketentuan Pasal 28 

jaminan hak berserikat itu ditetapkan dengan undang-undang, berarti jaminan itu 

baru akan ada setelah ditetapkan dengan undang-undang. Karena itu, sebenarnya 

ketentuan asli Pasal 28 UUD 1945 itu bukan rumusan hak asasi manusia seperti 

umumnya dipahami.305 Namun, perubahan ketentuan ini walaupun sejatinya 

telah menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan 

berpolitik, tetap memiliki konsekuensi di masyarakat. Ditilik dari garis waktu 

pasca reformasi dan Amandemen ke-4 UUD NRI 1945, telah berlangsung 

beberapa kali pemilihan umum yang merupakan ekspresi dari kebebasan 

berpolitik masyarakat dan efek dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di 

Indonesia atas pengaruh dari sistem pemerintahan presidensial serta sistem 

kepartaian. Pemilihan-pemilihan umum tersebut menjadi saksi dan preseden 

bagi sistem multipartai dalam pluralitas masyarakat Indonesia yang 

mempengaruhi determinasi kinerja lembaga eksekutif. Hal itu terus berlangsung 

akibat kebebasan berpolitik yang tidak dikonstruksi dengan baik, dan efek dari 

sistem multipartai yang tidak diatur.  

Pada Pemilu tahun 2004, terdapat 24 partai politik yang berhak 

mengikuti pemilu yaitu sebagai berikut:306 

Tabel 1:  Partai-Partai Politik Pemilu 2004 

No Nama Partai Jumlah Kursi 

1 Partai Golongan Karya 128 

2 
Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 
109 

3 
Partai Kebangkitan 

Bangsa 
52 

4 
Partai Persatuan 

Pembangunan 
58 

5 Partai Demokrat 57 

                                                           
304 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” 
305 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Konstitusi Press, 2006, hlm. 8. 
305 Mustafa Lutfi dan M. Iwan, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 

Konstitusi Press, 2006, hlm. 8. 
306 Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Op.Cit., hlm. 72. 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

Nama Partai 

Partai Golongan Karya 

Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 

Partai Kebangkitan 

Bangsa 

Partai Persatuan 

Pembangunan 

Partai Demokrat 

Jumlah Kursi 

128 

109 

52 

58 

57 



6 Partai Keadilan Sejahtera 45 

7 Partai Amanat Nasional 52 

8 Partai Bulan Bintang 11 

9 Partai Bintang Reformasi 13 

10 Partai Damai Sejahtera 12 

11 
Partai Karya Peduli 

Bangsa 
2 

12 
Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia 
1 

13 
Partai Persatuan 

Demokrasi Kebangsaan 
5 

14 
Partai Nasional Banteng 

Kemerdekaan 
0 

15 Partai Patriot Pancasila 0 

16 
Partai Nasional Indonesia 

Marhaenisme 
1 

17 
Partai Persatuan Nahdlatul 

Ummah Indonesia 
0 

18 Partai Pelopor 2 

19 
Partai Penegak Demokrasi 

Indonesia 
1 

20 Partai Merdeka 0 

21 Partai Sarikat Indonesia 0 

22 
Partai Perhimpunan 

Indonesia Baru 
0 

23 Partai Persatuan Daerah 0 

24 
Partai Buruh Sosial 

Demokrat 
0 

Total 550 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

150

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Amanat Nasional 

Partai Bulan Bintang 

Partai Bintang Reformasi 

Partai Damai Sejahtera 

Partai Karya Peduli 

Bangsa 

Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia 

Partai Persatuan 

Demokrasi Kebangsaan 

Partai Nasional Banteng 

Kemerdekaan 

Partai Patriot Pancasila 

Partai Nasional Indonesia 

Marhaenisme 

Partai Persatuan Nahdlatul 

Ummah Indonesia 

Partai Pelopor 

Partai Penegak Demokrasi 

Indonesia 

Partai Merdeka 

Partai Sarikat Indonesia 

Partai Perhimpunan 

Indonesia Baru 

Partai Persatuan Daerah 

Partai Buruh Sosial 

Demokrat 

45 

52 

11 

13 

12 

2 

1 

5 

0 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

550 



Pada Pemilu tahun 2009, melalui kebijakan penerapan model 

parliamentary threshold, hasil akhirnya terdapat 9 partai politik yang berhak 

mendirikan fraksi tersendiri dalam DPR, yaitu sebagai berikut:307 

Tabel 2: Partai-Partai Politik Pemilu 2009 

No Fraksi Jumlah Kursi 

1 Fraksi Partai Demokrat 148 

2 
Fraksi Partai Golongan 

Karya 
107 

3 
Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 
94 

4 
Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera 
57 

5 
Fraksi Partai Amanat 

Nasional 
46 

6 
Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan 
37 

7 
Fraksi Partai 

Kebangkitan Bangsa 
28 

8 
Fraksi Partai Gerakan 

Indonesia Raya 
26 

9 
Fraksi Partai Hati Nurani 

Rakyat 
17 

Total 560 

 Keadaan itu berlanjut pada pemilu tahun 2014, yang diikuti oleh 12 

partai politik yaitu:308 

Tabel 3 : Partai-Partai Politik Pemilu 2014 

No Nama Partai Jumlah Kursi 

1 PDIP 109 

2 Partai Golongan Karya 91 

                                                           
307 Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Ibid, hlm. 75. 
308 Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Ibid, hlm. 79-80. 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fraksi Partai Demokrat 

Fraksi Partai Golongan 

Karya 

Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 

Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera 

Fraksi Partai Amanat 

Nasional 

Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan 

Fraksi Partai 

Kebangkitan Bangsa 

Fraksi Partai Gerakan 

Indonesia Raya 

Fraksi Partai Hati Nurani 

Rakyat 

Total 

Jumlah Kursi 

148 

107 

94 

57 

46 

37 

28 

26 

17 

560 

No 

1 

2 

Nama Partai 

PDIP 

Partai Golongan Karya 

Jumlah Kursi 

109 

91 



 

3 
Partai Gerakan Indonesia 

Raya 
73 

4 Partai Demokrat 61 

5 Partai Kebangkitan Bangsa 47 

6 Partai Amanat Nasional 49 

7 Partai Keadilan Sejahtera 40 

8 Partai Nasional Demokrat 35 

9 
Partai Persatuan 

Pembangunan 
39 

10 Partai Hati Nurani Rakyat 16 

11 Partai Bulan Bintang - 

12 
Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia 
- 

Fakta dari partisipasi ke 24 partai politik dalam pemilu 2004, 9 partai 

politik dalam fraksi DPR hasil pemilu tahun 2009, dan 12 partai politik hasil 

pemilu tahun 2014 merupakan hal yang tidak terbantahkan. Keterlibatan partai-

partai tersebut dengan jumlah yang cukup banyak akibat sistem multipartai, 

memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara 

oleh eksekutif yang terpilih di pemilihan umum. Penggunaan sistem multipartai 

di negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial (walau 

tidak murni) merupakan kondisi yang tidak ideal dalam demokrasi karena 

dampaknya terhadap pemerintahan yang ada bersifat negatif309 sehingga dapat 

dikatakan sebagai pedang bermata dua. Hal ini dikarenakan, walaupun sistem 

multipartai dapat mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia, namun 

akibatnya, kedudukan eksekutif relatif menjadi lemah dikarenakan partai politik 

yang memenangkan pemilu untuk kekuasaan eksekutif cenderung tidak bisa 

mendapatkan suara mayoritas yang dapat menduduki kursi parlemen, sehingga 

selalu bergantung pada koalisi dan rentan terhadap tekanan untuk memenuhi 

permintaan partai koalisi dengan dibayang-bayangi ancaman tidak diloloskannya 

                                                           
309 Kuswanto, Op.Cit., hlm. 124. 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya 

Partai Demokrat 

Partai Kebangkitan Bangsa 

Partai Amanat Nasional 

Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Nasional Demokrat 

Partai Persatuan 

Pembangunan 

Partai Hati Nurani Rakyat 

Partai Bulan Bintang 

Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia 

73 

61 

47 

49 

40 

35 

39 

16 

- 

- 



 

undang-undang dari Presiden yang dapat mengganggu berjalannya kebijakan 

pemerintah.  

Tekanan-tekanan terhadap pemerintah eksekutif atau Presiden rentan 

terjadi dalam perpaduan sistem pemerintahan presidensial dan sistem 

multipartai. Hal ini dikarenakan ketergantungan yang tinggi pada koalisi partai 

oleh Presiden untuk mendapat kontrol parlemen. Padahal, tidak ada sistem 

koalisi permanen. Keadaan politik yang fluktuatif di Indonesia menyebabkan 

mudahnya pergantian pihak (dari koalisi ke oposisi) dalam suatu isu yang 

dianggap menguntungkan partai tersebut. Contohnya, di era kepemimpinan 

Presiden Susilo Bambang Yudhonono dan Wakil Presiden Budiono yang pada 

saat itu terjadi voting  di DPR terkait usulan Rancangan APBN Perubahan 2013, 

dimana rancangan keuangan negara ini akan menjadi dasar bagi pemerintah 

untuk menaikkan harga Bahan Bakar dan Minyak (BBM) bersubsidi. Dalam 

voting tersebut, anggota parlemen dari koalisi Presiden (Kabinet Indonesia 

Bersatu II) seharusnya memilih untuk  menyetujui kenaikan BBM, namun Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) yang semula menjadi bagian dari partai koalisi, 

berpindah haluan demi kepentingan politik sehingga 51 anggota parlemen Fraksi 

PKS memilih untuk menolak kenaikan BBM.310. Contoh lainnya, di era 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terjadi 

perbedaan pandangan pada kebijakan terkait Rancangan Undang-Undang 

Tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Pada saat voting, Partai Amanat 

Nasional yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (koalisi partai politik 

Presiden Joko Widodo), memilih untuk walk-out dan tidak ikut mendukung 

kebijakan pemerintah yang menginginkan diloloskannya RUU Pemilu.311 

Kondisi-kondisi di era pemerintahan kedua Presiden tersebut, merupakan satu 

dari beberapa contoh lain yang menggambarkan bagaimana kondisi di 

masyarakat golongan penguasa yang rentan akanperpecahan akibat sistem 

multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial. Hal ini tentu akan 
                                                           

310 Riski Adam, “DPR `Setuju` BBM Naik, Berikut Rincian Hasil Voting” 
<http://news.liputan6.com/read/615521/dpr-setuju-bbm-naik-berikut-rincian-hasil-voting> [diakses pada 
01/01/2018] 

311Fabian Januarius Kuwado, “Pengamat: Koalisi Pendukung Jokowi-JK Belum Sepenuh Hati” 
<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/12514541/pengamat--koalisi-pendukung-jokowi-jk-belum-
sepenuh-hati> [diakses pada 01/01/2018] 
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mengganggu alur kebijakan pemerintah dan memperlemah kedudukan Presiden, 

serta menjadi bukti bahwa diperlukan solusi untuk memperkuat sistem 

pemerintahan presidensial baik melalui penyederhanaan sistem kepartaian atau 

pun penataan kekuasaan pemerintah negara namun dengan tetap mengakomodir 

kebebasan berpolitik masyarakat Indonesia. 
 

2. Kajian Pelaksanaan Pemilihan Umum 

Pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur yang mendasar bagi 

terlaksananya demokratisasi bagi negara yang mengklaim diri sebagai negara 

yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan refleksi nilai-nilai 

demokrasi yang melibatkan aspirasi rakyat. Alasannya, pemilihan umum masih 

dianggap merepresentasikan aspirasi rakyat. Melalui pemilihan umum, 

demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan rakyat terwujud melalui 

penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi rakyat.312 Dengan kata lain 

pemilihan umum merupakan simbol kedaulatan rakyat. Secara konstitusional 

keberhasilan pemilihan umum terletak pada sejauh mana pemilihan umum 

mencerminkan kedaulatan rakyat, mulai dari perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan dan penentuan pemilihan umum dengan sasaran tercapainya 

pemerintah yang stabil dan efektif yang didukung oleh kekuatan politik 

parlemen.313 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

secara langsung menempatkan pemilihan umum sebagai pengejawantahan 

sistem demokrasi. Dimana pemilihan umum telah dimasukan ke dalam beberapa 

karakteristik penganturan, diantaranya: 

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat termasuk di dalamnya Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan 

umum. 

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 
                                                           

312 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 220-329.  

313 Johan Erwin, “Pemilihan Umum dalam Perspektif Budaya Hukum Berkonstitusi”, Jurnal 
Konstitusi PK2P-FH UMY Volume 2, 2009, hlm. 79-80.  
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c. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah yang mendapatkan 

suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum 

dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap provinsi yang tersebar dari 

setengah jumlah provinsi di Indonesia. 

d. Tidak ada calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka dua pasangan 

calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan terpilih 

sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih 

melalui pemilihan umum. 

f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 

g. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 

pemilihan umum. 

h. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil yang dilaksanakan lima tahun sekali. 

i. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan. 

j. Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang 

bersifat rasional, tetap, dan mandiri. 

k. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum. 

Rezim baru pemilihan umum terjadi pada tahun 2004. Dimana pada tahun 

tersebut untuk pertama kalinya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

Indonesia diselenggarakan dengan melibatkan rakyat secara langsung. Implikasi 

nyata dengan dimulainya rezim pemilihan langsung oleh rakyat adalah 

dipotongnya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelumnya 

dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pada pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah seperti pada pemilihan 

umum tahun 1999 yang mana dipilih calon presiden dan wakil presiden secara 

terpisah.314 

Pemilihan umum 2004 dibagi atas beberapa tahapan, antara lain:  
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1. Tahap pertama, yaitu pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum ini 

memilih partai politik untuk persyaratan pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden dan anggotanya dicalonkan menjadi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Daerah. 

2. Tahap kedua, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama. 

3. Tahap ketiga, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putara kedua 

apabila pada putaran pertama belum ada pasangan calon yang mendapat 

suara 50 (lima puluh) persen.  

Tahapan pertama pemilihan umum tahun 2004 diselenggarakan dengan 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih pula 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan sistem proporsional dengan daftar calon 

terbuka sedangkan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah 

dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak315. 

Partai politik yang mengikuti pemilihan umum 2004 adalah partai politik yang 

memenuhi syarat-syarat, antara lain: (1) diakui keberadaannya sesuai Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; (2) memiliki pengurus lengkap sekurang-

kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah provinsi; (3) memiliki pengurus 

lengkap sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau sekurang-kurangnya 1/1.000 

(seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang 

dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; (4) pengurus partai politik 

mempunyai kantor; (5) mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. 

Tata cara melaksanakan keabsahan syarat-syarat partai politik oleh KPU adalah: 

(1) memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; (2) 

memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen)  jumlah kursi DPRD Provinsi 

                                                           
315 Sistem distrik berwakil banyak didasarkan atas kesatuan geografis (wilayah). Disebutkan 

dalam Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa untuk memilih anggota DPD  dilaksanakan dengan sistem 
distrik berwakil banyak. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem distrik. Pada sistem distrik, 
satu distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak sementara untuk sistem 
distrik berwakil banyak telah ditetapkan bahwa jatah kursi anggota DPD adalah empat kursi untuk setiap 
distrik yaitu tiap-tiap provinsi tidak dipengaruhi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Penentuan 
pemenang adalah dengan meranking suara terbanyak. 
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seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 ini pula telah pula 

dilaksanakan penjaringan calon yang berasal dari calon perseorangan. 

Calon perseorangan muncul pertama kali sebagai fenomena khusus di Aceh. 

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki mengamanahkan untuk membentuk 

partai lokal. Namun, karena waktu itu belum memungkinkan terbentuknya parlok, maka 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

mengakomodasinya dengan mencantumkan nomenklatur calon perseorangan untuk satu 

kali pemilihan kepala daerah di tahun 2006. Tahun 2007, anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Lalu Langga Rawe, mengajukan uji undang-

undang ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta agar calon perseorangan tidak hanya di 

Aceh, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Permohonan itu dikabulkan oleh MK lewat 

putusan Nomor  5 Tahun 2007. Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat aturan 

mengenai persyaratan dukungan calon perseorangan.316 

Syarat dukungan calon perseorangan adalah 3% (tiga persen) dari jumlah 

penduduk dan tersebar di 50% (lima puluh persen) wilayah.  Berbeda dengan 

pengaturan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memiliki syarat 3 - 6.5% 

dari jumlah penduduk. Namun, pengimplementasi syarat dukungan ini tidak berimbang 

sebagai sebab perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang. Persyaratan untuk partai politik mengajukan calon kepala daerah meningkat. 

Dari 15% (lima belas persen) kursi menjadi 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% 

                                                           
316 Amalia Salabi, “Titi Anggraini: Ada Ketidakadilan dalam Syarat Dukungan Calon 

Perseorangan di Pilkada” <http://rumahpemilu.org/titi-anggraini-ada-ketidakadilan-dalam-syarat-
dukungan-calon-perseorangan-di-pilkada/> [diakses pada 03/03/2018] 
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(dua puluh lima persen) perolehan suara. Kenaikan itu diterapkan juga untuk calon 

perseorangan. Semula 3 - 6,5% menjadi 6,5 – 10%.317 

Kenaikan syarat dukungan ini tidak berimbang dengan mengukur beberapa aspek 

yang terjadi: (1) segi kekuatan struktur, partai politik mengandalkan struktur organisasi 

yang mengakar bahkan sampai ke tingkat desa. Sementara calon perseorangan, hanya 

mengandalkan struktur personal yang harus dibangun menjelang tahapan pencalonan 

pemilu dimulai; (2)  dalam proses pencalonan, partai politik adalah perjuangan banyak 

anggota legislatif. Sedangkan calon perseorangan, hanya memiliki beberapa bulan 

sebelum masa pendaftaran calon perseorangan dibuka; dan (3) segi energi dan biaya, 

calon perseorangan tentu mengeluarkan energi dan biaya lebih. Di tengah durasi kerja 

yang pendek, dia harus mendapatkan dukungan yang besar dengan minimal sebaran 

wilayah 50 persen. Artinya, dia harus bergerak menguasai geografis wilayah. Dia juga 

harus mengeluarkan biaya yang harus ditanggung sendiri untuk memenuhi dokumen-

dokumen yang dibutuhkan. 

Hampir memiliki kesamaan dengan pemilihan umum tahun 2004, pemilihan 

umum tahun 2009 Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) 

dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik 

mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap partai politik. Mekanisme sistem 

ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang 

akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara 

terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD masih melaksanakan sistem distrik berwakil 

banyak. Pada tahun 2009 memiliki perbedaan dengan pemilihan umum 2004, dimana di 

tahun 2009 telah diterapkan adanya penerapan parliamentary threshold, partai politik 

yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% (dua koma lima puluh 

persen) tidak berhak memperoleh kursi di DPR.318 

Ambang batas merupakan persyaratan minimal suara atau kursi yang harus 

dipenuhi partai politik. Pada pemilu presiden dan wakil presiden, ambang batas ini 

disebut presidential threshold sedangkan pada pemilu legislatif disebut parliamentary 

                                                           
317 Estu Suryowati, “Syarat Calon Perseorangan Terlalu Berat, UU Pilkada Seharusnya 

Direvisi”<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/06382511/syarat-calon-perseorangan-terlalu-
berat-uu pilkada-seharusnya-direvisi> [diakses pada 03/03/2018] 

318Anonim, “Lagu Lama Perdebatan Ambang Batas Parlemen”, <https://tirto.id>, [diakses pada 
03/03/2018] 
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threshold. Kedua ambang batas itu berbeda dengan electoral threshold yang mulai 

dikenal di Indonesia sejak Pemilu 1999. Electoral threshold atau ambang batas peserta 

pemilu menjadi syarat minimal yang harus diperoleh partai untuk bisa mengikuti pemilu 

berikutnya. Sehingga dengan sistem ini, partai yang tak memenuhi ambang batas ini 

akan tereliminasi. Seperti pada pelaksanaan pemilihan umum di tahun 1999 dan 2004. 

Ketentuan tentang electoral threshold tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 39 disebutkan bahwa Partai Politik 

dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya jika memiliki 2% (dua persen) dari jumlah 

kursi DPR atau sekurang-kurangnya 3% (tiga persen)  jumlah kursi DPRD yang 

tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah 

Kabupaten/Kotamadya. Aturan ambang batas peserta pemilihan umum tetap berlanjut 

pada pemilihan umum 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pasal 9 

menyebutkan partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya kalau memperoleh 

minimal 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR, 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD 

Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia serta 4% (empat persen) 

jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota 

seluruh Indonesia. 

Tujuan dasar diaturnya besaran ambang batas suara untuk menyederhakan partai 

politik dalam rangka menciptakan sistem multipartai sederhana merupakan tujuan awal 

penerapan parliamentary threshold. Namun, penerapan parliamentary threshold pada 

pemilihan umum tahun 2009 telah membuka ruang negatif pada pelaksanaan pemilihan 

umum pada masa mendatang. Pertama, parliamentary threshold dapat memangkas 

partai politik yang tidak mampu meraih suara minimal. Selain berdampak pada 

terbuangnya suara masyarakat yang memllih partai politik tersebut hal ini berdampak 

pada semakin kuatnya kedudukan partai politik besar di Indonesia.319 Dampak negatif 

kedua adalah disproporsionalitas perolehan suara partai pada pemilu dengan perolehan 

kursi di parlemen. 

Berlakunya parliamentary threshold di tahun 2009, juga diterapkannya 

presidential threshold di tahun yang sama. Dengan ketentuan itu, partai yang memenuhi 

syarat minimal suara atau kursi dapat mengajukan sendiri calon presiden dan wakil 

                                                           
319 Anonim, “Parliamentary Threshold Dinilai Banyak Kekurangan” 

<http://www.watchindonesia.org/7695/parliamentary-threshold-dinilai-banyak-kekurangan?lang=ID> 
[diakses pada 03/03/2018] 
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presiden tanpa harus berkoalisi. Adapun partai yang kurang suara atau kursinya harus 

mencari kawan untuk memenuhi ambang batas itu. Ketentuan tentang presidential 

threshold ini mulai diterapkan pada pemilihan umum 2009 berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Tujuan medasar yang diusulkan DPR dengan hadirnya sistem ambang batas 

dalam pemilihan umum ini justu tidak memberikan penyederhanaan partai politik. 

Pada pemilihan umum 2014, dengan ambang batas 3,5% (tiga koma lima persen) 

justru menambah jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

Pada pengimplementasian berikutnya, pemilihan umum 2014 akan menjadi patokan 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum memuat beberapa hal yang memiliki tendensi permasalahan 

diantaranya: (1) penggunaan hasil pemilihan umum 2014 untuk digunakan dalam 

pemilihan umum 2019. Hal ini mendorong presidential threshold hanya dimiliki oleh 

partai politik lama dan (2) dibukanya partai politik baru untuk ikut berpartisipasi 

dalam pemilihan umum 2019. Tentunya kesempatan ini justru berbanding terbalik 

dengan tujuan lahirnya ambang batas dalam pemilihan umum.320 

Tidak hanya memiliki muatan yang menimbulkan konflik hukum dalam 

praktiknya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pula 

mengalami peningkatan pada aspek ambang batas. Parliamentary threshold minimal 

harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya untuk dapat duduk sebagai anggota 

dewan. Presidential threshold meningkat menjadi 20-25%, artinya adalah parpol atau 

gabungan parpol harus memiliki 20% (dua puluh persen) jumlah kursi di DPR 

dan/atau 25% (dua puluh lima) persen suara sah nasional di pemilihan umum 

sebelumnya. Tentunya kembali pada penjelasan di atas, bahwa pada pemilihan umum 

2019, dengan menggunakan ambang batas yang semakin tinggi merupakan hasil dari 

pemilihan umum 2014.321 

                                                           
320 Denny J.A, “Mengapa Ambang Batas Calon Presiden 2019 Bermasalah?” 

<https://news.detik.com/kolom/d-3574597/mengapa-ambang-batas-calon-presiden-2019-bermasalah> 
[diakses pada 03/03/2018] 

321 Indah Mutiara, “Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu” 
<https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu> [diakses pada 
03/03/2018] 
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3. Kajian Pelaksanan Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden 

Salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yang sekaligus 

mengakhiri masa otoriter Orba (orde baru) yaitu reformasi yang terjadi di Negara 

Republik Indonesia ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini membawa 

pembaruan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembaharuan ini yang 

kemudian berimbas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai 

staatfundamentalnorm322. Oleh karena itu tuntutan akan melakukan amandemen UUD 

1945 menjadi salah satu agenda terbesar dalam reformasi. Tuntutan untuk melakukan 

amandemen tersebut dirasa perlu mengingat kedudukannya sebagai norma dasar 

(staatsfundamentalnorm) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, demi 

terwujudnya government reform untuk terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi, 

perlulah kiranya dilakukan perubahan terhadap aturan dasarnya. Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berlandaskan pada Pasal 37 UUD 1945 telah melakukan 

amandemen sebanyak empat  kali, amandemen pertama tanggal 19 Oktober 1999, 

amandemen kedua tanggal 7-18 Agustus 2000, amandemen ketiga  tanggal 9 

November 2001, dan  amandemen keempat tanggal 1-11 Agustus 2002323. 

Amandemen tersebut secara substansial telah mengubah sistem ketatanegaraan 

Indonesia secara mendasar324. Salah satu perubahan tesebut adalah adanya perubahan 

terhadap lembaga-lembaga negara. 

Terjadinya  amandemen UUD 1945 telah memberikan ruang yang besar 

terhadap partisipasi rakyat dalam ikut menentukan pengisian jabatan-jabatan publik 

secara langsung, seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden325 Berdasarkan 

pernyataan tersebut, setiap tindakan Presiden dan Wakil Presiden menjadi titik awal 

dari pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang memilihnya. Di samping itu juga 

berdampak pada perbaikan sistem ketatanegaraan dengan mengurangi dominasi dari 

Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut mengandung 

muatan pertanggungjawaban, dan tidak ada ruang bagi kekuasaan tanpa 

pertanggungjawaban. Terhadap hal tersebut melahirkan pendapat yang berbeda dari 

                                                           
322 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 99. 
323 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu 

Populer, Jakarta, 2007, hlm. 111. 
324 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Fokus Media, 

Bandung, 2007, hlm. ix. 
325 Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. 
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para ahli Hukum Tata Negara bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden kepada 

MPR lebih mendekati pranata impeachment dari pada pertanggungjawaban 

parlementer. Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945 tidak 

secara eksplisit menyinggung tentang pertanggungjawaban Presiden kecuali 

mekanisme pemberhentian Presiden326. 

Sejalan dengan pemikiran oleh Lord Acton yang menegaskan bahwa: 

 “power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely”.   

 

Dengan demikian, untuk menelaah sistem, bentuk, dan prosedur 

pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen UUD 1945, tidak terpisahkan 

dengan konstruksi demokrasi dan konstitusi setelah amandemen UUD 1945 terdapat 

elemen-elemen yang tidak terpisahkan yakni sebagai berikut:327 

1. Demokrasi dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Presiden.  

Amien Rais dan Moh. Mahfud Md pernah menegaskan, “seperti halnya 

negara di dunia pada umumnya, negara-negara di dunia ketiga yang lahir dari 

pengalaman kolonialisasi memilih demokrasi sebagai dasar pemerintahannya”.328 

Seiring dengan perubahan situasi politik dan pergantian rezim 

kepemimpinan, demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali penafsiran 

kontekstual, seperti demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin pada masa 

pemerintahan Soekarno, dan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan 

Soeharto. Demikian juga masa setelah reformasi, dengan perubahan politik 

nasional pasca pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden Republik 

Indonesia. Redefinisi kontekstual tersebut sehubungan dengan amandemen 

terhadap UUD 1945, yang menimbulkan formulasi formal demokrasi yang baru 

seperti perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi 

lembaga tinggi negara, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut UUD, pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan 

langsung anggota DPR, terbentuknya MK sebagai lembaga pengawas dan 

penegak konstitusi, penegasan sistem presidensil dan pemisahan kekusaan. 

                                                           
326 Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. 
327 Abby Yuhana, Ibid, hlm. 141-142. 
328 Dalam Nukthoh Arfawie Kurde, Op.Cit., hlm. 64. 
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Perubahan format demokrasi dalam sistem ketatanegaraan pasca 

amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem pertanggungjawaban Presiden, 

baik secara substansi maupun secara prosedural. Secara substansial perubahan 

atas sistem pertanggungjawaban Presiden didasarkan atas pelanggaran hukum 

yang dilakukan dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 

1945, berbunyi: 

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.”329 

Namun, berbicara pemerintahan secara umum, pertanggungjawaban 

tersebut hanya dibebankan di pundak Presiden saja, sejatinya penyelenggaraan 

pemerintahan bukanlah suatu hal yang mutlak di tangan Presiden sebab semua 

tindakan Presiden merupakan pelaksanaan dari kesepakatan antar DPR dan  

Presiden, seperti undang-undang yang pelaksanaannya senantiasa dalam 

pengawasan DPR. Pengawasan tersebut dapat melingkupi mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Fungsi pemerintah (Presiden) dalam bidang eksekutif dapat ditemukan 

dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 tentang kedudukan menteri-menteri sebagai 

pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam bidang legislasi, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, dimana Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal 

ihwal kegentingan yang memaksa. Selanjutnya dalam bidang yudikatif terdapat 

dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kewenangan 

Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA dan 

memberikan abolisi dan amnesty dengan pertimbangan DPR. 

                                                           
329 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A. 
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Tanggung jawab dan pertanggungjawaban presiden sesungguhnya secara 

substansi tidak sebatas pada lingkup kekuasaan yang terdapat dalam pasal-pasal 

UUD dan peraturan perundangan lainnya, melainkan bertanggung jawab atas 

filosofi peruntukan kekuasaan pemerintah dimana Presiden termasuk di dalamnya. 

Dasar falsafah yaitu pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 

dengan tujuan utama “…melindungi segenap bangsa Indonesia..”.   

Hal tersebut mengandung makna, Presiden bertanggungjawab untuk 

membebaskan setiap warga negara, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan 

agama, serta membebaskan setiap daerah dari jerat kemiskinan yang diderita 

akibat penjajahan, menyelenggarakan pendidikan guna meningkatkan kualitas 

hidup bangsa untuk mengangkat martabat agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain 

di dunia. 

2. Tindakan Presiden sebagai Kuasa Pertanggungjawaban  

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai kepala 

pemerintahan. Oleh karena itu tindakan Presiden adalah perbuatan Presiden untuk 

mengatasi suatu keadaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintahan.  Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan  

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dapat menimbulkan tindakan hukum 

ataupun tindakan yang bersifat politis dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam 

pelaksanaan undang-undang. Tindakan politis yang dilakukan oleh Presiden atau 

untuk kebijakannya, pertanggungjawabannya memang tidak diatur secara 

eksplisit. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR dengan beberapa 

hak, yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, dapat 

mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menilai kebijakan Presiden. 

Sehingga  DPR dapat menegur Presiden untuk memberikan seluruh laporannya, 

yang dapat diartikan sebagai laporan atas pertanggungjawabannya. Dasar 

pertanggungjawaban Presiden adalah cara pengisian jabatan Presiden. Sebelum 

UUD 1945 diamandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan 

suara terbanyak. Kekuasaan MPR memilih Presiden tidak terlepas dari kedudukan 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. 

Atas dasar ketentuan tersebut, penjelasan UUD 1945 menegaskan ketertundukan 

Presiden kepada Majelis oleh karena kedudukannya sebagai mandataris majelis. 
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Setelah amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi dan pelaksana kedaulatan 

rakyat, bergeser  bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan Undang-Undang 

Dasar. Perubahan tersebut berimplikasi kepada format demokrasi perihal 

pengisian jabatan Presiden yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung 

oleh rakyat (direct popular vote). Dari realitas tersebut, timbul pendapat yang 

menyatakan bahwa Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat. 

3. Pertanggungjawaban Presiden sebagai Pribadi   

Lembaga Kepresidenan merupakan badan hukum publik, pemangku hak 

dan kewajiban dimana kepadanya dapat menuntut dan dituntut di depan peradilan. 

Menurut Logemann yang menyatakan bahwa jabatan sebagai pribadi dalam 

hukum tata negara positif, maka kepada jabatan itulah melekat tugas dan 

wewenang yang digerakkan melalui perantara pejabat, sehingga sikap pejabatlah 

yang membentuk isi dari kewajiban dan kepadanya dapat dituntut 

pertanggungjawaban atas tindakan jabatan dalam lembaga negara walaupun 

pertanggungjawaban tersebut mewakili jabatannya.  Pasal 7A Undang-Undang 

Dasar NRI 1945 menegaskan, “…Presiden dapat diberhentikan…”, maka sangat 

terang bahwa kedudukan Presiden dalam kalimat tersebut merupakan pribadi 

jabatan, karena tidak menyebutkan siapa subjek dari Presiden yang dimaksud, 

sebab dalam logika organisasi kedudukan Presiden sebagai organ dan lingkup 

jabatan tidak mungkin diberhentikan, melainkan yang dapat diberhentikan adalah 

pemangku jabatan Presiden. Sehingga terminologi tersebut ditujukan kepada 

pribadi Presiden sebagai pemangku jabatan untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatan selama dalam masa jabatan.  

Pemerintahan Indonesia mengenal prosedur pertanggungjawaban oleh 

Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Adapun Bentuk 

pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bentuk materil yaitu yang merujuk 

pada substansi atau materi yang bersifat prosedural institusional. Pasal 7A 

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban 

Presiden berdasarkan pada konstitusi.  Presiden dalam bentuk pemberhentian dari 

jabatan dengan beberapa kualifikasi pertanggungjawaban antara lain: pertama, 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela (misdemeanors); kedua, tidak 
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lagi memenuhi syarat sebagai Presiden; ketiga, pertanggungjawaban jabatan.  

Sehubungan dengan pertanggungjawaban presiden ada beberapa kategori antara 

lain:  

1) Bahwa dasar pertanggungjawaban Presiden berupa pemberhentian Presiden 

dari jabatan oleh MPR karena melakukan suatu pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat 

lainnya, dan perbuatan tercela.  Penjabaran Pasal 7A ini diatur lebih lanjut 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

Pasal 10 ayat (3), sebagai berikut:  

a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan 

negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;  

b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang;  

c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat 

Presiden dan/atau Wakil Presiden;  

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 UUD NRI 1945. 

2) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, terkesan overlapping dengan 

pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A, Sebab, apabila 

terjadi pelanggaran hukum dengan sendirinya tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan  

bahwa tidak lagi memenuhi syarat itu sehubungan dengan ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dirasa kurang 

tepat, karena syarat sebagaimanan diatur dalam ketentuan tersebut adalah 

syarat untuk calon Presiden. Sementara itu, syarat Presiden yang dimaksud 

dalam Pasal 7A tersebut adalah syarat setelah seorang telah terpilih menjadi 

Presiden. Dengan demikian syarat Presiden dimaksud merujuk kepada 

sumpah dan janji jabatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945330. 

                                                           
330  Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi;  
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3) Pertanggungjawaban jabatan oleh Presiden. Bahwa Penempatan 

pertanggungjawaban jabatan tidak terlepas dari konsep jabatan sebagai 

pribadi. Pribadi atau individu yang bertindak sebagai pejabat yang memberi 

implikasi dari kekuasaan organisasi tersebut, maka individu wajib 

bertanggungjawabatas segala tindakannya didalam organisasinya selama 

individu tersebut menjabat, hal tersebut berlaku pula pada jabatan Presiden. 

Pertanggungjawaban jabatan Presiden dalam pengertian Pasal 7A terkait 

dengan bentuk hukuman berupa pemberhentian dari jabatan Presiden. 

Mengenai prosedur pertanggungjawaban presiden  terdapat dalam Pasal 7B 

Undang-Undang Dasar NRI 1945, dimana dalam proses tersebut melibatkan 

tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR.  

Hak DPR untuk mengajukan pendapat tentang pelanggaran hukum 

Presiden merupakan rangkaian hak atas fungsi pengawasan DPR dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan satu-satunya lembaga negara yang 

diberi wewenang untuk itu, sehingga secara normatif tidak akan pernah ada 

pertanggungjawaban dan pemberhentian Presiden tanpa dimulai dari DPR.  DPD 

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mandiri karena selain dipilih 

langsung oleh rakyat dengan sistem distrik, juga tidak merupakan anggota partai 

politik, sehingga netralitas dalam menilai tindakan Presiden lebih dapat terjamin 

dibanding DPR, karena idealisme anggota tidak berada di bawah tekanan 

organisasi partai politik. Dimungkinkannya DPD untuk mengajukan pernyataan 

pendapat atas pelanggaran hukum Presiden kepada MK dengan perimbangan 

bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat Indonesia untuk 

mengagregasi kepentingan rakyat. Anggota DPD merupakan anggota MPR, 

sehingga anggota DPD ikut memiliki andil dalam menentukan pemberhentian 

Presiden. Namun, dari segi jumlah tidak begitu signifikan, karena keanggotaan 

DPD tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR, sehingga total jumlah MPR adalah 
                                                                                                                                                                          

Sumpah Presiden: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik 
Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa 
dan bangsa.”  

Janji Presiden: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 
dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada 
nusa dan bangsa.” 
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692 orang. Sidang Paripurna MPR dalam rangka pemberhentian Presiden baru 

dinyatakan quorum apabila dihadiri ¾ x 692 = 519 orang dan keputusan diambil 

apabila disetujui sekurang-kurangnya ⅔ x 519 = 346 orang. Komposisi demikian 

menunjukkan bahwa apabila pernyataan pendapat oleh DPR disetujui oleh 

sebanyak 519 dari seluruh jumlah anggota MPR, maka sekalipun sidang tidak 

dihadiri oleh anggota DPD sidang tetap memenuhi quorum dan dapat mengambil 

keputusan Pemberhentian Presiden.  

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum 

Presiden. Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:  

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 

perselisihan tentang hasil pemilu;  

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden 

menurut UUD.  

Menelaah kewenangan di atas, dapat dipahami bahwa kehadiran MK 

sebagai salah satu institusi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

Wewengan MK untuk memberi putusan atas pendapat DPR tentang pelanggaran 

hukum Presiden adalah pelanggaran hukum dengan materi sebagaimana telah di 

jelaskan sebelumnya, tidak terlepas dari kedudukannya sebagai satu-satunya 

lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD sebagai penafsir konstitusi. 

 

4. Kajian Pelaksanaan Penguatan Lembaga Legislatif 

Secara teoritis, dalam sistem presidensil, presiden tidak memiliki 

kewenangan untuk membubarkan parlemen, begitu pula sebaliknya. Kekuatan 

utama dalam konsep sistem presidensil memang terletak pada prinsip pokok 

tersebut, terciptanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. 

Berbeda dengan yang terjadi dalam sistem parlementer dan sistem semi-
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parlementer di negara-negara non-monarki, presiden sebagai kepala negara (head 

of state) biasanya memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen dengan 

beberapa variasi prasyarat kondisi dan mekanisme prosedural. Pengaturan tersebut 

ditujukan untuk mengimbangi kekuasaan parlemen yang memiliki kewenangan 

untuk menjatuhkan kabinet, baik terhadap tiap anggota kabinet ataupun 

keseluruhan kabinet. 

Berdasarkan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 apabila dikaji dari aspek 

yuridis, materi muatannya tentu bertentangan dengan konstitusi yang berlaku, 

karena hakekat pemberlakuan keadaan darurat adalah untuk antisipasi cepat atas 

keadaan dimasyarakat, maka hukumnya pun tidak normal. Disamping itu, TNI 

dan Polri yang diperintahkan untuk melaksanakan maklumat tersebut tidak 

mendukungnya, realitas politik di parlemen juga tidak memberikan dukungan 

bahkan menolak keras, sehingga maklumat tersebut tidak bisa dijalankan secara 

efektif di masyarakat.331 

Maklumat Presiden 23 Juli 2001 jelas akan bertentangan dengan 

konstitusi, karena prasyarat untuk dapat diberlakukannya keadaan darurat 

sebagaimana yang diatur dalam UU No.23 Tahun 1959 belum terpenuhi. Dengan 

kata lain, meskipun UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk 

menyatakan keadaan darurat, tetapi penerapannya harus benar-benar dapat terukur 

supaya tidak menimbulkan kesan adanya penyelewengan kekuasaan dari presiden. 

“Keadaan darurat” jangan hanya menjadi otoritas diri seseorang (subjektif) dalam 

menafsirkannya, tetapi paling tidak harus mendekati senyatanya keadaan dalam 

masyarakat. 

Hasil pembahasan PAH I kemudian disampaikan pada Rapat BP MPR ke-

5, tanggal 23 Oktober 2001, dipimpin oleh M. Amien Rais dengan agenda 

Laporan Panitia Ad Hoc BP MPR; Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil 

BP MPR; Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan MPR 

2001. Selanjutnya, PAH I menyepakati hal-hal yang terkait dengan rumusan pasal 

mengenai larangan pembekuan/pembubaran DPR oleh presiden dalam Pasal 7C 

                                                           
331 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan 

UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 165. 
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sebagai berikut “Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat dan presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.332 

Pasal 7C tersebut kemudian disahkan menjadi salah satu pasal dalam 

Rancangan Putusan MPR hasil BP MPR dan kemudian disampaikan pada Rapat 

Paripurna Sidang Tahunan MPR Ke-5, tanggal 4 November 2001, dengan agenda 

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR hasil 

Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-komisi MPR. Dalam risalah 

Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001 Ke-5 ini, tidak ditemukan 

pembahasan mengenai Pasal 7 C dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam 

rapat ini pula dibentuk komisi-komisi, salah satunya komisi A yang bertugas 

membahas perubahan ketiga UUD 1945 dan Rantap Pembentukan Komisi 

Konstitusi. Selanjutnya, Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil kerja 

Badan Pekerja MPR dalam komisi-komisi. 

Larangan Pembekuan dan/atau pembubaran DPR akhirnya dibawa ke 

Rapat Komisi A. Pada Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Ke-2 (Lanjutan 1), 

5 November 2001, yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, dengan agenda 

Pembahasan dan Perumusan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945, Ali Hardi 

Kiaidemak dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:333 

“Pasal 7C, perlu kita renungkan ketika dikatakan : “Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. 

Ini juga akan berkait dengan tidak bertanggungjawab kepada 

DPR, ya kalau kita menerima bikameral berarti DPD juga harus 

itu. Tetapi kalau dengan kata tidak bertanggung jawab, 

implikasinya terlalu luas. Oleh karena itu, kalau menurut hemat 

kami, cukup saja di Pasal 7C itu muatannya adalah: “Presiden 

tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”. Atau 

kalau mau dilengkapkan tapi jangan menggunakan tidak 

bertanggung jawab, tapi “Presiden tidak dapat diberhentikan oleh 

DPR”. Kalau istilah waktu lalu, dijatuhkan, mosi tidak percaya. 

                                                           
332 Naskah Komprehensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Buku ke-III jilid pertama. hlm. 540. 
333 Naskah Komprehensif,…..Ibid., hlm. 543. 
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Jadi kalau mau dipertahankan: “Presiden tidak dapat 

diberhentikan oleh DPR dan Presiden tidak dapat membekukan 

dan/atau membubarkan DPR”. Tapi kita sudah pengalaman 

kemarin itu bukan dibubarkan, tapi dibekukan. Jadi barangkali 

pengalaman itu menjadi bahan kita untuk menyempurnakan 

kalimat ini”. 

 

Hal senada disampaikan pula oleh I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri yang 

menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembekuan presiden maupun 

pembubaran DPR, berikut kutipannya:334 

“Kemudian untuk Pasal 7C : “Presiden tidak bertanggung jawab 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Kami kira, kita semuanya 

sependapat hal ini. Namun demikian, timbul pertanyaan apakah 

perlu ini kita kemukakan? Mungkin tidak perlu kita cantumkan di 

dalam ini. Namun demikian, rumusan selanjutnya Presiden tidak 

dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, ini tidak dapat 

membubarkan atau membekukan, ini kami kira masih relevan untuk 

dicantumkan pada Pasal 7C itu. Mengapa? Dalam kaitan dengan 

pasal-pasal sebelumnya impeachment di mana DPR di dalam 

proses impeachment yang mempunyai kewenangan sesuai dengan 

Pasal 7B yang kami kemukakan tadi. Sehingga kalau DPR dari 

awal bisa dalam proses impeachment mempunyai peranan, namun 

demikian perlu kita tandaskan di sini bahwa walaupun demikian, 

jadi Pasal 7C ini: “Presiden tidak dapat membekukan atau 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi suatu rangkaian 

yang harus kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya”. 

 

Setelah melalui tahap-tahap pembahasan terhadap materi Rancangan 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dipersiapkan oleh BP MPR 

sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Ketetapan MPR RI No. 

IX/MPR/2000, Komisi A Majelis menyetujui rumusan keputusan terkait dengan 

                                                           
334 Naskah Komprehensif,…..Ibid., hlm. 543. 
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Pasal 7C sebagai berikut “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat“335. Berdasarkan pada rapat pada 

rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Maka telah ditetapkannya Pasal 7 huruf C tersebut sebagai landasan hukum 

bahwa presiden tidak lagi dapat membubarkan parlemen atau dalam hal ini adalah 

lembaga legislatif DPR. 

Pergeseran sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial akan 

berpengaruh terhadap kedudukan dan hubungan presiden dengan lembaga negara 

yang lain. Apabila dianalisis secara linier, perubahan ini akan diikuti perubahan 

kedudukan presiden dari sub ordinat parlemen (lemah) menjadi sejajar (kuat). 

Sistem pemerintahan parlementer mengakui supremasi parlemen sehingga 

kedudukan presiden dan lembaga negara yang lain berada dalam posisi sub 

ordinat parlemen, menuju sistem pemerintahan presidensial yang tidak mengakui 

supremasi parlemen sehingga presiden berkedudukan sejajar dengan parlemen dan 

lembaga negara yang lain.  

Pergeseran sistem pemerintahan parlementer menuju sistem pemerintahan 

presidensial dalam kasus Indonesia yang terjadi justru sebaliknya diiringi oleh 

tereduksinya beberapa kekuasaan presiden, sehingga dari awalnya kedudukan 

presiden sangat kuat menjadi agak lemah. Hal ini tidak lepas dari ketidak 

konsistenan antara pondasi sistem pemerintahan yang parlementer dengan 

bangunannya yang presidensial dalam UUD 1945 sebelum perubahan, sehingga 

ditafsirkan dengan salah dan menjelma manjadi otoritarianisme presidensial 

presiden menjelma menjadi kekuatan yang maha kuat dan memonopoli seluruh 

pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia.336 Bahkan dalam praktik 

ketatanegaraan, seluruh lembaga negara termasuk Parlemen berada di bawah 

kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif (executive heavy). Oleh karena itu 

pergeseran sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial perlu 

diimbangi oleh sistem checks and balances antar lembaga negara, sehingga benar-

benar mencerminkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem cheks and 

balancences merupakan ciri esensial teori sistem pemerintahan presidensial. 

                                                           
335 Naskah Komprehensif,…..Loc.cit. 
336 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 44. 
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Mendeteksinya dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan presiden dengan 

lembaga negara lain yaitu MPR, DPR, DPD, MK, dan MA. 

Dengan demikian, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

mengindikasikan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan 

mempertegas kedudukan presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus 

sebagai kepala pemerintahan (head of government) tidak dapat dipisahkan dan 

dipilih langsung oleh rakyat, sehingga presiden memiliki kewenangan sebagai 

“the sovereigh executive” untuk menjalankan “independent power” dan “inheren 

power”,337 serta membangun separation of power dan hubungan checks and 

balances antar lembaga negara. Hal ini sejalan dengan kesepakatan nomor 3 (tiga) 

fraksi-fraksi di MPR pada Sidang Tahunan MPR 1999 mengenai arah perubahan 

UUD 1945, yakni: sepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan 

presidensial.338 Agar dapat dimakani bahwa memang Indoensia sebagai suatu 

negara yang berdaulat menerapkan suatu sistem pemerintahan presidensiil. 

Sebenarnya terdapat hal yang cukup mengganggu pemurnian kedudukan 

presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (single executive). 

Pada dasarnya dianutnya single executive dalam sistem pemerintahan presidensial 

dimaksudkan presiden dapat menjadi sentrum kekuasaan. Sebagai sentrum 

kekuasaan, presiden tidak dibutuhkan memiliki hubungan kausalitas atau saling 

tergantung dengan lembaga negara yang lain, kecuali hubungan cheks and 

balances. Kedudukan presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif adalah 

kuat tidak membutuhkan dan tergantung pada dukungan lembaga legislatif. 

Mendapatkan kedudukan presiden demikian, pengisian jabatan presiden harus 

tidak tergantung pula terhadap prasyarat yang terkait secara langsung dengan 

lembaga negara manapun, termasuk parlemen. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Jimly Assiddiqie yang menyatakan bahwa jika kedudukan presiden 

hendak diperkuat, maka kedudukannya tidak boleh digantungkan atau tergantung 

kepada lembaga permuasyawaratan dan perwakilan rakyat (legislature). Karena 

                                                           
337 Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 226. 
338 A. Mukthi Fadjar, “Reformasi Konstitusi Dalam Masa TransisiParadigmatik (Telaah Kritis 

Atas Perubahan UUD 1945 oleh MPR)”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya 13 Juli 2002. Tulisan diperoleh dari buku menuntaskan Agenda Reformasi: 
Dinamika Pembangunan Hukum Di Indonesia, Setara Press, Malang, 2008, hlm. 63. 
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itu, pemilihannya keduanya, yaitu legislature dan executive jangan bersifat 

sequensial, tetapi dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak 

menjadikan hasil pemilihan yang satu sebagai prasyarat untuk pemilihan yang 

lain.339 

 

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Pelaksanaan 

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

1. Penyederhanaan Partai Politik 

Penegasan sistem pemerintahan presidensial melalui penyederhanaan 

sistem kepartaian dengan memasukkan pengaturan partai politik dan memperkuat 

serta menata kekuasaan pemerintah negara dalam perubahan UUD NRI 1945, 

akan berdampak pada konsolidasi posisi lembaga eksekutif, khususnya Presiden. 

Aspek kehidupan masyarakat yang akan terpengaruh adalah hak asasi masyarakat 

Indonesia dalam hak kebebasan berpolitik meliputi kebebasan berkumpul dan 

berserikat serta kesempatan untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan. Dalam 

arti lain, pembentukan partai politik dan tatanan dalam perolehan kursi atau 

jabatan di parlemen serta lembaga eksekutif akan berubah. Masyarakat akan 

secara tidak langsung akan mendapatkan peningkatan level pendidikan politik dari 

berkembangnya partai politik dan pelaksanaan fungsinya yang disebabkan 

pengaturan partai politik dalam perubahan UUD NRI 1945. Partai politik akan 

menjadi penting karena akan mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk 

saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi 

politik.340 Kemudian, penataan dan penguatan kekuasaan pemerintah negara akan 

berdampak pada keleluasaan Presiden dalam menentukan kebijakan yang dapat 

mempengaruhi masyarakat Indonesia secara signifikan. 

Implikasi dari perubahan UUD NRI 1945 terhadap masyarakat secara 

teknis dapat dilihat dari undang-undang yang terpengaruh atas perubahan tersebut, 

yaitu: 

a. Undang-undang terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala pemerintah 

daerah; 

                                                           
339 Jimly Asshiddiqie, “Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidentil”, Orasi Ilmiah pada Dies 

Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, Jember, Senin, 14 November 2011. 
340 Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Op.Cit., hlm. 3. 
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b. Undang-undang terkait partai politik; 

c. Undang-undang terkait dewan pertimbangan presiden (dalam perubahan 

disebut dewan penasihat presiden); 

d. Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan 

pemerintah negara oleh Presiden.  

Alasan penyebutan deskripsi undang-undang yang akan terpengaruh dan 

berdampak pada masyarkaat secara implisit dan bukan eksplisit, ialah dikarenakan 

UUD NRI 1945 merupakan dasar konstitusional dimana penafsiran orang-orang 

yang membacanya berbeda-beda. Sehingga, produk hukum undang-undang yang 

akan dibentuk berdasarkan rumusan perubahan UUD NRI 1945 dapat bervariasi 

dan tidak bisa ditentukan secara konkret, namun dapat ditarik premis awal bahwa 

undang-undang yang akan dibentuk berdasarkan perubahan tersebut akan 

berkaitan dengan deskripsi undang-undang yang telah disebutkan. 

 

2. Implikasi terhadap Pemilihan Umum 

Praktik penyelenggaraan kekuasaaan pemerintahan di Indonesia dalam 

ruang sistem pemerintahan presidensial dewasa ini, telah berjalan dengan 

perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut terjabarkan dalam fakta-

fakta berupa kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan menggunakan hak kebebasan berpolitik yang 

meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat, telah 

menjadi pondasi dari konstruksi kekuasaan pemerintah negara serta berhubungan 

erat dengan keberadaan partai politik di Indonesia. 

Pada asasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. 

Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang 

terdiri dari Hak pilih aktif (hak memilih) dan Hak pilih pasif (hak dipilih) Setiap 

warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh 

belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. 

Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa 

menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.341 Dalam 

amandemen UUD NRI 1945 ini terdapat penambahan asas dalam pemilihan 
                                                           

341 Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu 
Legislatif), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 168. 
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umum yaitu berdasarkan asas yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan terbuka. Implikasi dari adanya penambahan asas 

tersebut yaitu: 

a. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk 

mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik, dimana warga yang 

memilih dapat mengetahui secara langsung data dari KPU tentang hasil 

pemilihan umum. 

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum 

wajib menyesuaikan terhadap asas-asas diatas. 

 

3. Implikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan proses yang sangat penting dalam 

kenegaraan Indonesia. Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim 

mengemukakan enam alasan melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, 

yaitu filosofis, sosiologis, historis, yuridis, praktik ketatanegaraan, dan materi 

UUD NRI Tahun 1945.342 Selain itu, Proses amandemen terhadap UUD NRI 

Tahun 1945 memberikan implikasi yang sangat besar bagi tata kelembagaan 

lembaga negara Indonesia. Sebelum perubahan UUD NRI 1945, Presiden dan 

Wakil Presiden harus tunduk dan memberikan pertanggungjawaban kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat karena Presiden dan wakilnya dipilih 

langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwakilan dari 

rakyat. Jika menurut UUD NRI Tahun 1945, Presiden bertanggungjawab 

kepada MPR dan berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan sekaligus sama artinya bahwa Presiden kehilangan 

kedudukannya sebagai kepala pemerintahan.343 

Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 MPR memiliki mandat 

untuk memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 

                                                           
342 Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan 

Pertama UUD NRI 1945, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, hlm.55-68. 
343 Moh. Mahfud MD, Implementasi Ketatanegaraan Saat Ini dan Implikasinya terhadap Masa 

Depan Bangsa” Makalah dalam Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa, 
Jakarta, 2012, hlm.36. 
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yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Presiden dan 

Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara 

yang terbanyak”. Pasca dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 MPR 

tidak menjadi lembaga tertinggi lagi di Indoensia yang memiliki mandat dalam 

hal tersebut. Dan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan 

yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR digantikan 

menjadi Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” sehingga diberlakukannya 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang 

berimplikasi terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini berkaitan pula 

dengan adanya GBHN yang dahulu dibuat dan ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.344 

Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 terhadap hukum dari pengisian jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden melalui pemilihan langsung terhadap UUD NRI 1945 adalah 

pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden harus langsung kepada 

rakyat, tidak lagi kepada MPR. Karena tidak ada lagi hubungan 

pertanggungjawaban antara Presiden dengan MPR, serta doktrin kedaulatan 

rakyat yang dilakukan oleh MPR telah dihapuskan, maka diperlukan adanya 

konsep layaknya GBHN yang langsung dipertanggungjawabkan kepada rakyat 

sehingga dapat menjadi acuan dalam menilai pertanggungjawaban Presiden 

dan Wakil Presiden.345 

Dalam praktiknya kemudian terkait pemilihan langsung ini, Presiden 

dianggap memperoleh mandat langsung dari rakyat dan visi dan misi Presiden 

                                                           
344 Terkait mengenai wewenang MPR dalam penyusunan dan penetapan GBHN. Telah 

berkembang pendapat yang antara lain mengatakan bahwa tanpa diberikannya GBHN kepada Presiden 
dan Wakil Presiden terpilih, maka seolah-olah sistem demokrasi hanya memberikan blanko kosong 
kepada pasangan tersebut. Negara dan penyelenggaraan pemerintahan dianggap menjalankan sistem 
“autopilot” yang bisa berjalan sendiri. Demikian pula, timbulnya persoalan kehidupan berbangsa dan 
bernegara dewasa ini yang terus menerus berlangsung, menunjukkan betapa mandat rakyat dalam sistem 
demokrasi liberal menjadi tergerus sia-sia, tanpa parameter, kepada lembaga-lembaga demokrasi lain, 
termasuk badan-badan perwakilan, untuk menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Forum Rektor Indonesia, Naskah Akademik Mengembalikan Kedaulatan Rakyat 
Melalui Penyusunan Garis-Garis Besar Hlmuan Negara Kepada Penyelenggaraan Negara, Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 4-5. 

345 Jimly Asshiddiqie, (et.al.), Gagasan Amandemen UUD NRI 1945 dan Pemilihan Presiden 
secara Langsung, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 47-
48. 
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terpilih kemudian dituangkan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan 

nasional yang berupa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 

(RPJP: Rencana Pembangunan Jangka Panjang), jangka menengah (RPJM: 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dan jangka pendek (RKP: Rencana 

Kerja Pemerintah).346 Yang kemudian sistem perencanaan pembangunan 

nasional dibuat menjadi suatu kebijakan dan program untuk menjalankan 

RPJP, RPJM, dan RKP dan kemudian dasar pelaksanaan agar sesuai dengan 

apa yang diharapkan dengan cara pembentukan suatu Undang-Undang.  

Acuan dalam menilai pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden dalam praktiknya sejatinya telah diakomodir dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang MPR. 

Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden bertujuan agar janji 

kampanye yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden berupa visi dan misi 

yang dituangkan oleh Presiden dalam bentuk RPJM yang berjalan selama 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut menjabat dapat diketahui dan 

dinilai perkembangan kinerjanya oleh rakyat yang memilihnya. Sejalan dengan 

pendapat Lord Acton yang menyatakan bahwa power trends to corrupt and 

absolute power corrupt absolutely.347 

Selain itu, Negara Indonesia adalah negara yang memiliki notaben 

sebagai negara hukum atau Rechsstaat.348 Dapat diartikan sebagai negara di 

mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk 

mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan 

tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.349 

Oleh Sebab itu adanya Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan 

Wakil Presiden dalam amandemen UUD NRI 1945 ke-lima merupakan bentuk 

pengawasan represif dan preventif oleh rakyat guna mengetahui dan menjaga 

                                                           
346 Perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) ditetapkan melalui Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025; jangka menengah (RPJM) ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden, sedangkan jangka pendek dalam praktik dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Ibid, hlm. 4. 

347 Mohammad Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”, 
Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3, September 2009, hlm. 21. 

348 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap: Bahasa Belanda Indonesia Inggris, 
Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hlm. 713. 

349 Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 
hlm. 91. 

178



 

jalannya pembangunan negara kedepan. Implikasi dari perubahan UUD NRI 

1945 ke-lima adalah penambahan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden 

secara formil berupa Laporan Pertanggungjawaban langsung kepada rakyat 

minimial (2) kali dalam masa jabatan dalam sidang MPR yaitu pada saat 

Presiden dan Wakil Presiden menjabat dan pada saat akhir jabatan. 

Penjelasan perubahan UUD NRI 1945 dalam buku panduan 

pemasyarakatan UUD NRI 1945 bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya ketentuan tersebut 

berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut dengan 

salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti (fixed term) 

dari Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali 

melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur 

konstitusional yang populer disebut impeachment.350 

Pengajuan pranata impeachment dalam hubungannya dengan konsep 

tindakan terhadap pelanggaran oleh Presiden telah terakomodir dalam UUD 

NRI 1945.351 Perubahan UUD NRI 1945 memuat alasan pemberhentian 

presiden yang didasarkan pada alasan hukum dan alasan lain (yang tidak 

bersifat politis dan multitafsir) sebagaimana dirumuskan dalam amandemen 

UUD NRI 1945 sebagai yang tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mekanismenya tercantum 

dalam Pasal Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Sekalipun salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensil adalah 

Presiden memiliki masa jabatan yang pasti (fixed term), akan tetapi UUD NRI 

1945 juga memuat ketentuan mengenai pemberhentian Presiden ditengah masa 
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1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, hlm. 56. 
351 Jimly Asshiddiqie, (et.al.), Gagasan Amandemen UUD NRI 1945 dan Pemilihan Presiden 
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jabatannya. Dalam hal ini, Mohammad Laica Marzuki berpendapat bahwa 

terdapat pengecualian yang diberikan konstitusi bagi pemberhentian presiden 

dan wakil presiden hasil pemilihan langsung, yang sesungguhnya dalam 

keadaan biasa (normal procedure) tidak dapat diberhentikan selama masa 

jabatan.352 

 

4. Implikasi terhadap Penguatan Lembaga Legislatif 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, 

berdasarkan atas hukum, yang kekuasaan tertinggi dalam negara berada di 

tangan rakyat. Kedaulatan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat (demokrasi). Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut 

disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional, yang diatur 

didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sebagai peraturan dasar atau konstitusi yang merumuskan dan mengatur sistem 

ketatanegaraan dan tata cara pelaksanaan pemerintahan di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai peraturan dasar atau konstitusi Republik Indonesia, telah 

mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Sejak perubahan atau 

amandemen yang pertama tahun 1999, hingga perubahan yang keempat pada 

tahun 2002, hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi untuk 

mencegah terulangnya kecenderungan penyelewengan terhadap kewenangan 

dan kekuasaan yang bersifat otoriter. Selain memulihkan kebebasan dan hak-

hak asasi serta hak-hak demokratik lainnya, hasil yang sangat nyata dari 

adanya reformasi adalah perubahan terhadap UUD NRI 1945. 

Undang-Undang Dasar 1945 secara historis dinilai sebagai naskah 

Undang-Undang Dasar yang memang dimaksudkan bersifat sementara, bahkan 

Bung Karno suatu hari pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 

itu adalah Undang-Undang Dasar Kilat, yang nantinya apabila keadaan sudah 

normal dengan sendirinya akan diganti dengan Undang-Undang Dasar yang 

                                                           
352 Mohammad Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 40. 
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lebih sempurna.353 Perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia mengubah 

pula sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama terhadap lembaga-lembaga 

negara, kedudukan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara ikut 

berubah juga. 

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, MPR memiliki 

sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah perubahan UUD 1945, kini 

tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Perubahan kedudukan 

MPR yang semula sebagai lembaga tinggi negara menjadi negara yang sejajar 

dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD, MA, dsb merupakan 

penegasan bahwa Indonesia tidak lagi menganut sistem pembagian kekuasaan 

(distribution of power atau division of power), melainkan pemisahan 

kekuasaan (seperation of power).354 

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui sistem 

perwakilan, salah satu sebabnya karena jumlah penduduk yang besar dan 

wilayah Indonesia yang sangat luas. Demokrasi dengan sistem perwakilan 

merupakan bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-

keputusan politik dijalankan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat 

secara langsung melalui pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. 

Mekanisme sistem pewakilan ini dinilai efektif untuk menyalurkan aspirasi 

rakyat. Demokrasi perwakilan sendiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu demokrasi 

dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan 

demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum dan 

inisiatif.355 

Berkenaan dengan Lembaga legislatif di Indonesia yang terdiri dari 

MPR, DPR dan DPD dapat dikategorikan sebagai struktur parlemen bikameral 

atau kenyataannya juga dapat dikategorikan sebagai trikameral atau tiga kamar 

(tricameral parliement). Keberadaan MPR sebagai lembaga legislatif 

merupakan amanat pencerminan langsung dari dianutnya sila keempat 

                                                           
353 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 

1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 5. 
354 Jimly Asshidddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Konsistusi Press, 

2006, hlm. 20. 
355 Jimly Asshiddiqie, Desember 2006, Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument 

Demokrasi, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4, hlm. 6. 
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Pancasila356. Kata permusyawaratan dinilai terjelma dalam pelembagaan MPR, 

sedangkan kata perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan DPR. 

Menerima ide struktur parlemen bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD, 

berarti menghilangkan keberadaan MPR sebagai pelembagaan prinsip 

permusyawaratan dalam sila keempat itu. 

Kewenangan pembekuan dan/atau pembubaran Lembaga Legislatif 

dalam amandemen ke-lima UUD NRI 1945 merupakan penegasan dalam Pasal 

7C UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut, Presiden tidak berhak membekukan 

dan/atau memberhentikan DPR, padahal fungsi checks and balances lembaga 

legislatif tidak hanya berada di DPR saja, namun juga MPR dan DPD. 

Implikasi dari perubahan UUD NRI 1945 memberikan perubahan terkait 

penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu penguatan setiap lembaga 

legislatif di Indonesia, baik MPR, DPR, maupun DPD, dimana Presiden 

sebagai tidak berhak untuk membekukan dan/atau membubarkan Lembaga 

Legislatif. Hal tersebut juga berdampak pada setiap peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dalam hal Pemberhentian Antarwaktu, 

Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara khususnya Undang-

Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana 

UU yang bersangkutan tersebut, juga harus menyesuaikan, bukan hanya 

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian 

Sementara untuk DPR saja, namun juga terdapat kejelasan-kejelasan untuk 

lembaga legislatif lainnya yakni DPD dan MPR.

                                                           
356 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Pancasila Sila Ke-4. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

A. Evaluasi Penyederhanaan Partai Politik 

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, yang ditandai dengan masuknya 

era reformasi dan berakhirnya rezim orde baru pada bulan Mei tahun 1998, 

memunculkan fenomena ledakan partisipasi politik secara massif  pada kehidupan 

politik Indonesia. Partisipasi politik dari berbagai elemen masyarakat tumbuh dan 

merebak. Di satu  sisi,  situasi  ini  menggambarkan  dengan jelas bahwa demokrasi 

yang sesungguhnya sedang  tumbuh  dalam  masyarakat  tetapi  di sisi lain bentuk-

bentuk ekspresi dan artikulasi partisipasi  politik  itu  juga  menjurus  ke  arah yang 

destruktif  dan berpotensi menimbulkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. 

Partai politik adalah artikulasi dalam masyarakat yang memusatkan pada 

pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan 

rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. Sebagai suatu 

kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

nilai, dan cita-cita yang sama, partai politik adalah sekelompok orang yang 

terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat 

melaksanakan programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-

anggotanya dalam jabatan pemerintahan. 

Pemilihan umum dengan sistem multipartai ekstrim yang ditandai oleh 

jumlah partai politik peserta yang terlalu banyak memang cenderung melahirkan 

sejumlah problematika dan dampak politik yang tidak sehat dalam kehidupan 

kepolitikan bangsa. Sebagaimana tampak gejalanya dalam perhelatan pemilihan 

umum pasca reformasi, problematika itu tampak pada aspek-aspek teknis 

perencanaan; penganggaran; manajemen logistik (pengadaan dan distribusi); 

pengaturan kampanye; tatakelola administrasi pelaksanaan pemungutan dan 

penghitungan suara; bahkan juga pada penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil 

Pemilihan umum di kemudian hari. 

Pasca  reformasi  1998,  pemerintahan transisi dibawah Presiden Habibie 

kemudian melakukan berbagai perubahan perundangan termasuk di dalamnya 
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Undang Undang yang mengatur tentang partai politik dan pemilihan umum. Dua 

Undang-Undang penting yang diterbitkan di bawah pemerintah Habibie, yang 

kemudian menjadi dasar berlakunya sistem multipartai  ekstrim  dalam  Pemilihan  

umum dan Parlemen Indonesia pasca orde baru adalah Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 

Tentang Pemilihan Umum. Dengan kedua Undang-Undang inilah pemilihan umum 

1999, pemilihan umum pertama di era reformasi digelar. Pemilihan umum 1999 

diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilihan umum dengan polarisasi ideologi 

yang  sangat  beragam.  Pelaksanaan  pemilihan umumnya sendiri dianggap cukup 

demokratis dan kompetitif. Hasilnya, 21 partai politik berhasil mengirimkan wakil-

wakilnya di DPR RI. Dengan hasil ini, sistem multipartai ekstrim juga mewarnai 

konfigurasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen. 

Pada  Pemilihan  umum  berikutnya  tahun 2004, jumlah partai politik peserta 

Pemilihan umum berkurang setengahnya menjadi 24 partai politik. Hal ini 

dimungkinkan karena muncul ketentuan yang memperberat persyaratan pendirian 

partai politik sebagai badan hukum dalam partai politik sebagai peserta pemilihan 

umum. Demikian pula dengan jumlah partai politik di parlemen, meski tidak cukup 

signifikan, mengalami   penurunan   jumlah   menjadi   17 partai  politik; dan 7 

diantaranya berhasil lolos dari ambang batas Pemilihan umum (electoral threshold) 

yang mulai diberlakukan.357 

Pemilihan umum 2009 jumlah partai politik peserta pemilihan umum kembali 

melonjak dari angka 24 menjadi 38 partai politik, ditambah dengan partai politik 

lokal di Aceh sebanyak 6 partai. Dari 38 partai politik tersebut kemudian9 partai 

lolos dari ketentuan parliamentary threshold yang mulai diberlakukan 

menggantikan ketentuan electoral threshold yang dianggap “kurang adil” dan tidak 

tepat dalam masyarakat yang serba majemuk dan sistem pemilihan umum 

proporsional seperti di Indonesia. 

Pemilihan umum terakhir, tahun 2014, diikuti oleh 12 partai politik peserta 

pemilihan umum yang berasal dari 9 partai yang lolos PT ditambah 2 partai lama 

yang berhasil memenuhi ketentuan verifikasi kepesertaan Pemilihan umum 2014. 

Selain itu, Pemilihan umum 2014 ini juga masih diikuti oleh 3 partai politik lokal di 
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Aceh. Hasilnya, 10 partai politik kemudian lolos parliamentary threshold dan 

masuk di parlemen, kesepuluh partai ini juga berhak mengikuti pemilihan umum 

2019 mendatang; yang dengan demikian, sistem multipartai ekstrim masih akan 

terus mewarnai kehidupan demokrasi elektoral Indonesia. 

 

B. Evaluasi Pemilihan Umum 

Sistem kepartaian dan sistem pemilu yang ada di Indonesia selama ini tidak 

harmoni bahkan cenderung bertolak belakang. Asas sistem kepartaian menganut 

multipartai sederhana, menguatkan pelembagaan sistem kepartaian, dan sistem 

pemilu proporsional terbuka terbatas. Sementara sistem pemilu menganut asas 

multipartai ekstrem, melemahkan pelembagaan sistem kepartaian, dan sistem 

pemilu proporsional terbuka murni yang disproporsional. Persoalan lain yang 

muncul dengan hadirnya disparitas sistem ini adalah sistem presidensial tidak 

kompatibel dengan sistem pemilu terbuka murni yang disproporsional.358 

Sistem pemilu dengan representasi proporsional dianggap lebih adil, 

dibandingkan dengan sistem majoritarian karena perimbangan kursi yang diperoleh 

partai politik akan sepadan dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu. 

Sistem proporsional juga memiliki keunggulan lain karena dimungkinkan bagi 

kelompok minoritas dan marginal mendapatkan keterwakilan. Upaya bagi 

peningkatan keterwakilan perempuan misalnya akan lebih efektif diperjuangkan 

lewat adopsi sistem representasi proporsional. Sistem ini memberi peluang bagi 

tumbuhnya lebih banyak partai politik dan mendorong terciptanya pemerintahan 

koalisi jika tidak ada partai mayoritas yang bisa memenangkan pemilu dengan 

suara mayoritas. Sistem ini juga biasanya dicirikan dengan higher vote turnout atau 

tingkat derajat partisipasi masyarakat yang lebih besar. 

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang sangat terbuka membuka peluang 

bagi pemilih tidak hanya memilih tanda gambar partai (seperti sistem pemilu 

proporsional tertutup) tetapi juga mencoblos nama atau kandidat yang diajukan oleh 

partai politik yang bersangkutan. Tingkat keterbukaan juga bisa diukur dari proses 

nominasi kandidat yang dilaksanakan oleh partai, yaitu dilakukan melalui 
                                                           

358 Universitas Sebelas Maret, “Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilu Disharmoni” 
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mekanisme yang transparan, terbuka melalui konvensi atau penominasiannya hanya 

ditentukan oleh segelintir elite partai. 

Evaluasi pelaksanaan Pemilu 2004 menunjukkan bahwa sistem pemilu 

proporsional daftar terbuka telah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi 

masyarakat, di mana derajat keterwakilan terhadap kelompok marginal dan minoritas 

juga bisa diakomodasi. Persoalan yang banyak dikeluhkan adalah penerapan sistem 

proporsional terbatas yang dianggap tidak adil bagi calon yang memperoleh suara 

terbanyak tapi tersingkir karena tidak dapat memenuhi BPP dan harus tergusur oleh 

mereka yang berada di nomor urut atas walaupun suara yang diperoleh lebih kecil. 

Penerapan sistem pemilu 2004 dianggap mencederai prinsip keadilan dan 

akuntabilitas karena sesungguhnya menempatkan kandidat yang tidak dipilih oleh 

pemilih (konstituen). 

Electoral strategy juga punya efek tertentu pada kandidat yang akan 

ditawarkan partai pada konstituen. Dalam sistem proporsional murni, bisa muncul 

kecenderungan munculnya political entrepreneur dalam partai yang dicalonkan demi 

meraih kursi bagi partai tanpa mempertimbangkan kualifikasi kandidat. Situasi ini 

tidak saja akan menghancurkan partai dan mendorong perpecahan internal, tapi juga 

merusak hubungan partai dengan konstituen yang diwakilinya. Pemilu 2004 lalu 

telah memunculkan banyak kandidat yang dicalonkan partai karena popularitasnya 

atau kemampuannya membeli nomor dalam daftar calon yang diajukan partai. 

Akibatnya kita sudah menyaksikan mereka tidak bermanfaat baik untuk partai 

maupun untuk masyarakat. 

Pertimbangan lain yang tidak kalah penting yang juga menjadi kepedulian 

bagi penguatan demokrasi di Indonesia adalah penguatan keterwakilan kelompok 

marjinal termasuk perempuan. Studi terhadap kinerja perolehan suara caleg 

perempuan pada Pemilu 2004 menunjukkan tingkat kesulitan caleg perempuan untuk 

terpilih lewat kompetisi ‘bebas’. Masih dibutuhkan ‘perlindungan’ berupa kebijakan 

afirmatif melalui mekanisme internal di partai yang memungkinkan caleg perempuan 

ditempatkan pada posisi dan urutan teratas. Jika sistem proporsional terbuka murni 

yang diadopsi, jaminan bagi kebijakan afirmatif dalam pencalonan kandidat 

perempuan dan gagasan untuk mendorong peluang terpilihnya kandidat perempuan 
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lewat mekanisme penempatan dalam daftar calon yang diajukan parpol akan 

kehilangan relevansinya. 

 

C. Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden 

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 memang tidak 

menjelaskan secara eksplisit mengenai mekanisme pertanggungjawaban Presiden 

kepada Majelis  Permusyawaratan Rakyat. Untuk mengatur hal itu kemudian diatur 

dalam Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, walaupun UUD 1945 

secara implisit telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai negara yang menganut reformasi dalam 

merubah sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, telah terjadi perubahan 

terhadap susunan lembaga-lembaga negara dan melahirkan lembaga negara baru dan 

telah memberikan ruang untuk rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Baik 

berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan negara dan berpartisipasi dalam. 

Maka tindakan presiden dan wakil presiden menjadi titik awal dari 

pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang memilihnya. Serta mengurangi 

dominasi dari presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan 

tersebut mengandung muatan pertanggungjawaban, dan  tidak ada ruang bagi 

kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. 

Catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, mekanisme sidang untuk meminta 

pertanggungjawaban presiden atas dasar memorandum Dewan Perwakilan Rakyat, 

belum pernah dilaksanakan dan baru muncul pertanggungjawaban presiden pertama 

kali terjadi pada tahun 22 Juni 1966. Pelaksanaan sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden memiliki 2 (dua) sistem, yaitu 

Sidang Tahunan yang kemudian dilanjutkan Sidang Istimewa. Pelaksanaan sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga 

negara terhadap rakyat melalui penyampaian laporan kinerja lembaga yang 

dibacakan oleh presiden sebagai kepala negara. Penyampaian laporan kinerja 

merupakan mandat sebagai lembaga negara diberikan oleh konstitusi sehingga harus 

dilaporkan kepada rakyat. Sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga negara. Melalui kepercayaan masyarakat tersebutnya  merupakan bentuk 
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kedaulatan rakyat.359 

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, ketentuan pertanggungjawaban tersirat ke dalam beberapa pasal. Pasal 

6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil 

presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang 

terbanyak. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis Besar 

Haluan Negara. Konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan kedua pasal berdasarkan 

penjelasan UUD 1945 tersebut adalah pelaksanaannya yang diserahkan kepada 

presiden dimana presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dengan suara yang terbanyak, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Dalam kebiasaan 

ketatanegaraan yang terjadi selama ini di Indonesia adalah bahwa adanya 

penyampaian laporan pertanggungjawaban Presiden dilakukan di akhir masa 

jabatannya setelah lima tahun masa jabatannya. Artinya, bahwa MPR tidak 

mempunyai pilihan lain ketika menerima laporan pertanggungjawaban tersebut 

dengan dua pilihan, yaitu menerima atau menolak dan dengan konsekuensi Presiden 

telah berakhir masa jabatannya selama lima tahun. 

Dalam konteks pemberdayaan tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebenarnya dapat mengadakan Sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menilai tugas dan wewenang yang 

diberikan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada presiden. Penilaian tugas dan 

wewenang tersebut tidak harus sekali dalam lima tahun berdasarkan: (a) laporan dari 

Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden melanggar haluan negara yang telah 

ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

dan/atau (b) kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat misalnya setahun sekali untuk memanggil 

Presiden. Bila hal ini terjadi ada kemungkinan yuridis dan politis bahwa Presiden 

dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden karena melanggar haluan 

                                                           
359 Akbar Nugroho, “Sidang Tahunan MPR Bentuk Pertanggungjawaban Pada Rakyat” 

<https://www.antaranews.com/berita/646943/sidang-tahunan-mpr-bentuk-pertanggungjawaban-pada-
rakyat> [diakses pada 15/03/2018]  
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negara, seperti kasus Presiden Soekarno. 

Akan tetapi apabila dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada 

presiden pada masa akhir jabatannya, maka secara yuridis tidak mempunyai 

konsekuensi. Berbeda bila dilihat dari aspek politik bahwa diterima atau ditolaknya 

laporan pertanggungjawaban Presiden akan berpengaruh terhadap pencalonan 

presiden, misalnya. Adalah tidak etis jika ia mencalonkan diri lagi untuk menjadi 

presiden ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, seperti penolakan terhadaplaporan pertanggungjawaban 

Presiden Habibie pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan 1999. 

Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Daar 1945, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki wewenang dalam memilih presiden 

yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki 

limitasi pada pelantikan presiden dan wakil presiden saja dan memiliki wewenang 

dalam hal memberhentikan presiden dan wakil presiden dari masa jabatannya 

apabila memenuhi syarat pemberhentian yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Dasar. Konotasi pemberhentian presiden dan wakil presiden ini bukanlah 

mengejawantahkan bahwa segala prosedur pemberhentian presiden dan wakil 

presiden berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara absolut. Namun 

sebelumnya telah mendapatkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang telah 

diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Daoat diartikan bahwa ketika Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak mengajukan pemberhentian presiden dan wakil presiden 

maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memiliki wewenang memberhentikan 

presiden dan wakil presiden.  

Dalam hal keputusan terhadap laporan pertanggungjawaban sendiri masih 

tetap diberlakukan sidang sedikitnya sekali dalam periode lima tahun. Artinya, 

laporan pertanggungjawaban apabila dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat kepada presiden pada masa akhir jabatannya, maka secara yuridis tidak 

mempunyai konsekuensi kepada jabatan presiden dan wakil presiden di masa itu. 

Secara politis, kedaulatan rakyat hanya dilakukan setengah hati karena dengan 

pelaksanaan laporan pertanggungjawaban di akhir periode tidak memiliki dampak 

signifikan terhadap partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Meskipun 
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pada akhirnya, laporan pertanggungjawaban ini akan diputuskan oleh suara 

terbanyak di Majelis Permusyawaratan Rakyat namun hal tersebut sama sekali 

bukanlah menjadi tolak ukur adanya ketersampaian partisipasi rakyat. Dengan 

memberikan dasar hukum atas pemberlakuan sidang laporan pertanggungjawaban 

lebih dari 1 (satu) kali diharapkan mampu memberikan bahan evaluasi di 

pertengahan periode presiden dan wakil presiden untuk memperbaiki waktu sisa 

masa jabatan ke depan serta pertanggungjawaban di masa periode.  

 

D. Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Lembaga Legislatif 

Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang 

mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan. Sehingga dapat diartikan bahwa lembaga legislatif 

merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal membuat peraturan 

perundang-undangan.  

Menurut Miriam Budiarjo, bahwa negara dimana lembaga legislatif terbagi 

dalam dua majelis (bi-kameralisme), sedangkan di beberapa negara lain hanya 

terdiri dari satu majelis (uni-kameralisme). Boleh dikatakan bahwa semua negara 

federal memakai sistem dua majelis oleh karena satu di antaranya mewakili 

kepentingan negara bagian khususnya, misalnya India, Amerika serikat, Uni Soviet, 

dan Republik Indonesia Serikat. Negara kesatuan yang memakai sistem dua majelis 

terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi 

kekuasaan dari majelis lain. Dikhawatirkan bahwa sistem satu majelis memberi 

peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan karena mudah dipengaruhi oleh situasi 

politik. Bagaimanapun juga, majelis tambahan biasanya disusun sedemikian rupa 

sehingga wewenangnya kurang dari badan yang mewakili rakyat. Badan yang 

mewakili rakyat umumnya disebut Majelis Rendah (Lower House) sedangkan 

majelis lainnya disebut Majelis Tinggi (Upper House atau Senat).Di Indonesia 

sendiri dikenal adanya semi dua kamar dalam badan legislatif. Dimana terdapat 3 
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(tiga) lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.   

Dewan Perwakilan Rakyat secara teoritis maupun konstitusional, dalam 

sistem presidensil, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan 

Dewan Perwakilan Rakyat, begitu pula sebaliknya. Kekuatan utama dalam konsep 

sistem presidensil memang terletak pada prinsip pokok tersebut, terciptanya 

keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Berbeda dengan yang 

terjadi dalam sistem parlementer dan sistem semi-parlementer di negara-negara non-

monarki, presiden sebagai kepala negara (head of state) biasanya memiliki 

kewenangan untuk membubarkan parlemen dengan beberapa variasi prasyarat 

kondisi dan mekanisme prosedural. Pengaturan tersebut ditujukan untuk 

mengimbangi kekuasaan parlemen yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan 

kabinet, baik terhadap tiap anggota kabinet ataupun keseluruhan kabinet. 

Berbeda halnya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri yang 

pernah tersangkut wacana pembubaran kelembagaan pada era Presiden Abdurahman 

Wahid. Tertanggal 22 Juli 2001, presiden mengeluarkan dekrit presiden yang terdiri 

dari 4 (empat) poin. Ke-4 (empat) poin tersebut yaitu membekukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengembalikan 

kedaulatan ke tangan rakyat, dan membentuk badan untuk menyelenggarakan 

pemilihan umum dalam waktu satu tahun, membekukan Partai Golkar, dan 

memerintahkan kepada TNI/POLRI untuk mengamankan langkah-langkah 

pembekuan tersebut. Adanya tendensi pembubaran dan pembekuan badan legislatif 

tersebut merupakan langkah yang perlu diantisipasi mengingat lembaga legislatif 

merupakan lembaga yang memiliki urgensi penting dalam keberlangsungan 

kedaulatan rakyat.  

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep kedaulatan ini sangat 

menentukan untuk dijadikan sebagai barometer. Dalam sistem tersebut dinyatakan 

bahwa tidak ada kekuasaan mutlak dan semua keputusan politik harus mendapatkan 

persetujuan dari rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem 

perwakilan.360 Menurut Prof. Bryce dalam buku “Modern Democracies” 

menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat dimana 

                                                           
360 David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta: LP3ES, 1998,  hlm. 137-139. 
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kekuasaan mayoritas warga negara yang cakap harus dijalankan.361Adapun 

demokrasi yang dijalankan adalah melalui perwakilan, dimana rakyatlah yang 

memilih wakil-wakilnya, menurut dasar demokrasi keputusan tertinggi dalam 

pemerintahan negara terletak ditangan rakyat melalui perantara badan perwakilan, 

anggota masyarakat yang mewakili disebut wakil politik.Fungsi badan perwakilan 

rakyat yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan 

legislatif atau badan pembuat undang-undang kepadanya. Melalui fungsi ini 

parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan 

aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal undang-

undang. 

 

                                                           
361 Sukarna, Sistem Politik Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1998, hlm. 39. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, HISTORIS, DAN SOSIOLOGIS 

 

A. Landasan Filosofis 

1. Landasan Filosofis Penyederhanaan Partai Politik 

Hieraki peraturan perundang-undangan oleh Hans Nawiasky362 

menempatkan Pancasila sebagai “norma fundamental negara” 

(staatsfundalmentalnorms). Sejalan dengan kedudukannya sebagai 

staatsfundalmentalnorms, maka norma hukum Pancasila berada di atas Undang-

Undang Dasar. Pancasila merupakan bintang pemandu yang mengharuskan 

segala pembentukan hukum positif di Indonesia untuk mencapai ide-ide dalam 

Pancasila., A. Hammid S. Atamimi menyebutkan bahwa segala pembentukan 

hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai 

Pancasila.363 

Jimmly Asshidiqqie menyebutkan, sifat abstrak Pancasila merefleksikan 

kesamaan kepentingan rakyat berkenaan dengan tujuan dan cita-cita bersama 

(the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of 

government).364 Sebagai dasar konsensus pertama konstitusi365, keberadaan 

Pancasila dapat dicermati dalam Pembukaan UUD 1945.  

Alenia IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menegaskan : 

“…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu 

Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam 

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
                                                           

362 Hans Nawiasky dikenal dengan Teori Hieraki Norma Hukumnya yang disebut Theori Von 
Stufenubau Der Rechtsordnung yang kemudian oleh A. Hamid S. Attamimi diterapkan dalam struktur tata 
hukum di Indonesia dikutip dari Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan 
Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 46. 

363 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang 
Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 1990, hlm. 309. 

364 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis, 
Op.Cit., hlm. 22. 

365 Ibid, hlm. 21 Menurut William G. Andrews terdapat tiga consensus yang kemudian 
diwujudkan dalam konstitusi, yang subtansinya meliputi (1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita 
bersama, (2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan 
negara, (3) Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. 
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rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha 

Esa,…”.  

Perlu dimaknai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan 

tujuan dan cita-cita ideal bernegara.366 Teori kedaulatan rakyat yang digunakan 

di Indonesia menjadi pijakan dari pelaksanaan demokrasi perwakilan atau 

demokrasi tidak langsung. Karena negara Indonesia merupakan Negara 

demokrasi dimana dalam menjalankan tata kelola negara dilakukan berdasarkan 

kedaulatan ditangan rakyat.  Dalam penyelenggaraan tata negara Indonesia, 

harus dipahami dahulu bahwa pancasila sebagai philosophisce grondslag (dasar 

falsafah negara) sehingga Pancasila menjadi panduan dalam pengambilan 

kebijakan, putusan, dan pembuatan perundang-undangan.  

Selanjutnya berangkat dari Pancasila sebagai filosofi bangsa yaitu sila 

ke-2 yang menyatakan bahwa: 

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

Makna dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung 

nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan  

pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan  dengan norma-norma dan 

kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun  

terhadap lingkungannya. Dengan adanya sila ke-2 ini diharapkan masyarakat 

tidak bertindak diskriminasi  terhadap sesama manusia367. Nilai kemanusiaan 

yang adil sendiri memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk yang 

berbudaya dan beradab harus menjunjung tinggi nilai keadilan terhadap diri 

sendiri, manusia lain, bangsa, lingkungan serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Sedangkan nilai kemanusiaan yang beradab mengandung makna bahwa beradab 

berkaitan dengan aturan hidup, tata krama, adat istiadat, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga kaitan antara sila ke-2 dengan Partai 

                                                           
366 Tujuan dan cita-cita bernegara terdapat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “…negara berkewajiban melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial..” 

367 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2008, hlm 12. 
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Politik adalah pada ideologi suatu partai politik itu sendiri. Bahwa dalam hal ini 

partai politik harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.  

Filosofi selanjutnya dari sila ke-4 Pancasila yang berbunyi: 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan”. 

Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah rakyat. 

Dalam sila ini sangat jelas menyebutkan bahwa rakyat yang harus dimuliakan 

dan kedaulatan rakyat haruslah dijunjung tinggi. Dalam filosofi Negara 

Indonesia bahwa suara-suara rakyat memiliki arti penting untuk kesejahteraan 

bangsa itu sendiri. Suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei), maka 

partai politik diharuskan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang 

berdasarkan pada Pancasila dengan menjunjung tinggi pada kedaulatan rakyat 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, partai politik 

diharapkan mampu melaksanakan tujuan umumnya. Partai politik yang dibentuk 

haruslah memiliki sifat yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Karena, 

kader-kader yang diusung oleh partai politik yang menduduki jabatan di 

eksekutif maupun legislatif harus mendengarkan aspirasi rakyat demi 

kesejahteraan bangsa negara. Partai politik harus menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan seperti apa yang juga tertulis pada butir ke-5 dari sila Pancasila. 

Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yang 

berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalah 

demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, atau disebut demokrasi 

pancasila. Oleh karena itu Partai Politik dalam demokrasi Pancasila 

mengandung pengertian partai politik yang dijiwai, disemangati, diwarnai, dan 

didasarkan oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan 

oleh nilai-nilai luhur Pancasila.  
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2. Landasan Filosofis Pemilihan Umum 

Jimmly Asshidiqqie menyebutkan, sifat abstrak Pancasila merefleksikan 

kesamaan kepentingan rakyat berkenaan dengan tujuan dan cita-cita bersama 

(the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of 

government).368 Sebagai dasar konsensus pertama konstitusi369, keberadaan 

Pancasila dapat dicermati dalam Pembukaan UUD 1945.  

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan”. 

Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah rakyat. 

Dalam sila ini sangat jelas menyebutkan bahwa rakyat yang harus dimuliakan 

dan kedaulatan rakyat haruslah dijunjung tinggi. Dalam filosofi Negara 

Indonesia bahwa suara-suara rakyat memiliki arti penting untuk kesejahteraan 

bangsa itu sendiri. Suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei), maka 

pemilu menjadi salah satu ajang partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin 

bangsanya. Pemilu diharuskan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi 

yang berdasarkan pada Pancasila dengan menjunjung tinggi pada kedaulatan 

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, pemilu 

diharapkan mampu melaksanakan tujuan umumnya. Pemilu digalakan untuk 

memilih presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan 

perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam pemilu haruslah 

memilih  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk setiap 

lima tahun sekali. Hal tersebut dilakukan karena untuk memilih wakil rakyat 

yang memimpin bangsa haruslah dari orang yang benar-benar mengedepankan 

kepentingan rakyat dan berpihak kepada rakyat. Karena, kader-kader yang 

diusung oleh partai politik yang menduduki jabatan di eksekutif maupun 

legislatif harus mendengarkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan bangsa negara. 
                                                           

368 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis, 
Op.Cit., hlm. 22. 

369 Ibid, hlm. 21. Menurut William G. Andrews terdapat tiga consensus yang kemudian 
diwujudkan dalam konstitusi, yang subtansinya meliputi (1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita 
bersama, (2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan 
negara, (3) Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. 
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Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara 

demokratis. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan 

kepada Pancasila, atau disebut demokrasi pancasila. Oleh karena itu untuk 

menjalankan negara yang berkedaualatan rakya tata cara atau prosedur pengisian 

jabatan paa petinggi negara (Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan 

DPRD) haruslah melalui mekanisme yang berkedaulatan rakyat, Pemilu sebagai 

reinterpretasi partisipaif rakyat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang 

sudah seharusnya dilaksanakan dan diberlakukan tiap pengisian jabatan pejabat 

negara tersebut.  

Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang tujuan 

dan sifatnya diatur secara khusus dalam UUD NRI Tahun 1945. Sifat nasional, 

tetap, dan mandiri menjadikan KPU sebagai lembaga negara independen yang 

bersifat auxiliary state organ guna menjalankan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan dengan pemilihan umum. Kemudian, keberadaan KPU  ini menjadi 

saksi kunci yang menangani hasil-hasil suara rakyat yang rawan akan adanya 

kecurangan hasil perhitungan, berkenaan hal tersebut tidak diaturnya dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Diperlukannya keharusan KPU untuk bertanggungjawab 

atas hasil pemilu dan bersifat terbuka untuk menghindari kecurangan-

kecurangan yang ada dan lebih mendapat kepercayaan rakyat.  

Pengisian jabatan melalui pemilu yang diselenggarakan kpu menurut 

UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke empat dikuti oleh Partai Politik, hanya 

terhadap pemilihan Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan hal tersebut 

dilakukan atas dasar orang-orang yang nantinya mewakili daerah harus berasal 

dari daerah-daerah asalnya. Agar perwakilan daerah tersebut lebih 

menguntungkan daerahnya dan aspirasi daerahnya cepat tersampaikan. Berbeda 

dengan pemilhan DPR, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden 

seyogyanya bakal calon-calon yang diajukan adalah orang-orang yang juga 

berada diluar kepenntingan politik atau dari luar partai politik untuk 

memisahkan dirinya dari kepentingan politik yan dibawa dari partai politiknya. 

Oleh karena itu, untuk benar-benar melahirkan pemimpin yang murni berasal 
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dari rakyat tanpa campur tangan tujuan tujuan partai politik perlunya diusung 

peserta calon pemilu yang berasal dari perseorangan. 

 

3. Landasan Filosofis Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden 

Lord Acton dalam sebuah surat mengingatkan bahwa, power trends to 

corrupt and absolute power corrupt absolutely.370 Oleh karena itu, seorang 

pemikir besar mengenai negara dan hukum dari Perancis bernama Charles de 

Secondat baron de Labrede et de Montesquieu memisahkan kekuasaan 

memerintah negara yang dilaksanakan oleh masing-masing badan yang berdiri 

sendiri. Dengan ajarannya itu Montesquieu berpendapat bahwa: 

“Apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi 

tiga, yaitu: kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan 

melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan 

masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh badan yang berdiri 

sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan 

yang sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak 

memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan 

absolutisme.”371 

 

Ajaran Trias politica ini sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari 

ajaran John Locke. Menurut Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi, 

yaitu fungsi legislatif, fungsi yudikatif, fungsi eksekutif.372 Ajaran ini 

berimplikasi kepada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Negara Indonesia 

sendiri merupakan negara Hukum.373 Negara hukum sendiri diartikan sebagai 

negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum 

untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan 

                                                           
 370 Mohammad Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”, 

Jurnal KonstitusiVolume 6 Nomor 3, September 2009, hlm. 21. 
 371 Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 117. 
 372 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 

2006, hlm. 13.    
 373 Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. 
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tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.374 Istilah Negara Hukum 

merupakan terjemahan langsung dari istilah Rechsstaat375. Dalam negara hukum 

setiap perbuatan haruslah dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya adalah 

Pertanggungjawaban Presiden. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden di 

Indonesia adalah sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan dan perimbangan 

kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  

Jabatan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil, Dalam sistem 

pemerintahan presidensil terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat 

universal, yaitu: (a) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antar cabang 

kekuasaan eksekutif dan legislatif; (b) Presiden merupakan eksekutif tunggal. 

Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan 

wakil presiden saja;  (c) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara 

atau sebaliknya; (d) Presiden mengangkat mentri yang bertanggungjawab 

kepadanya; (e) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif, 

demikian juga sebaliknya; (f) Presiden tidak dapat membubarkan ataupun 

memaksa parlemen; (g) Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi 

parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi; 

(h) Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat; (i) 

Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang 

terpusat pada parlemen.376 

Amandemen undang-undang dasar seperti yang telah diutarakan 

sebelumnya mengadakan penguatan sistem presidensil di Indonesia. Walaupun 

demikian ciri pemerintahan parlementer tidaklah hilang begitu saja dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Menurut Abdul Latif perkembangan sistem 

pemerintahan di Indonesia menuju kearah yang semakin unik, sebab dalam UUD 

1945 disamping mengatur ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil juga 

mengatur ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Lebih lanjut ia 

mengutarakan bahwa: 

                                                           
 374 Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 

hlm. 91. 
 375 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap: Bahasa Belanda Indonesia Inggris 

Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hlm. 713. 
 376 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 316. 
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“Di lembaga kepresidenan bertahan dengan sistem presidensil, 

tetapi semangat yang berkembang di lembaga legislatif menuju ke 

arah sistem parlementer. Perubahan sistem pemilihan Presiden 

secara langsung adalah konsekuensi sistem presidensil, sedangkan 

sistem pembentukan kabinet, pengawasan dan 

pertanggungjawaban kebijakan politik cenderung ke sistem 

parlementer."377 

 

Sistem pertanggungjawaban dalam konstitusi Republik Indonesia dapat 

dikatakan mengarah ke pranata impeachment, yaitu meminta 

pertanggungjawaban Presiden karena adanya dugaan pelanggaran hukum. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawabannya adalah 

pertanggungjawaban hukum. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya 

pertanggungjawaban politis, berupa laporan Presiden kepada DPR sehubungan 

dengan fungsi pengawasannya. Tetapi pertanggungjawaban politik ini tidak 

mengancam kedudukan Presiden, dengan kata lain Presiden tidak dapat 

dijatuhkan karena alasan politik. Prosedur pertanggungjawaban Presiden 

ditegakkan melalui tiga lembaga negara yaitu DPR, MK, dan MPR. Prosedur ini 

muncul setelah amandemen UUD 1945,. Hal ini merupakan kemajuan bagi 

demokrasi konstitusional yang hendak dibangun oleh Indonesia, namun 

demikian masih perlu ditelaah lebih dalam, sebab prosedur sebagaimana diatur 

dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 tersebut masih debatable. 

 

4. Landasan Filosofis Penguatan Lembaga Legislatif 

Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar falsafat negara 

republik Indonesia (Philosofische Grondslag). Pancasila sebagai landasan 

filosofis bangsa merupakan rumusan pedoman hidup yang tidak bisa dubah-ubah 

lagi dan bersifat final, karena Pancasila adalah paham filsafat yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara logis, realistis, dan senafas dengan kepribadian 

bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suluh kehidupan berbangsa di segala bidang 

kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan warga negara Indonesia 

                                                           
 377 Abdul Latif, Op.Cit., hlm. 28. 
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harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan 

satu kesatuan yang yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lain.378 Pancasila secara konstitusional telah ditetapkan sebagai dasar negara 

kesatuan republik Indonesia yang secara resmi tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4. 

Panca atau lima sila mewakili nilai dan falsafah yang mempersatukan bangsa 

Indonesia dari ragam bahasa, adat istiadat, agama, budaya, dan suku.  

Pemahaman terhadap Pancasila pada hakekatnya ada dalam dua hal 

pokok, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup (filsafat) dan Pancasila sebagai 

dasar negara. Berdasarkan pengertian bahasa, filsafat juga berarti cinta kearifan. 

Kata kearifan dapat juga bermakna wisdom atau kebijaksanaan sehingga filsafat 

dapat juga bermakna cinta kebijaksanaan. Dari terminologi tersebut maka 

filsafat merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang 

nantinya menjadi konsep kebijakan yang bermanfaat bagi peradaban manusia. 

Maka dengan demikian Pancasila merupakan nilai kebijaksanaan hidup yang 

tergali dari nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan 

sebagai pedoman dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berangkat dari Pancasila sebagai filosofi bangsa yaitu pada sila ke-4 

menyatakan bahwa: 

“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan” 

Makna dari sila ke-4 adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan 

rakyat, oleh karena itu di Indonesia disebut pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memberikan amanah melalui wakil-wakilnya 

yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini, rakyat dapat 

mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan atau 

lembaga-lembaga perwakilan yang ada. Semua wakil rakyat dipilih secara 

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Aspirasi rakyat dapat 

                                                           
 378 Peni Suparto, Pancasila Dasar Negara Sudah Final, Yogyakarta: Aynat Publishing, 2017, hlm. 
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disampaikan ke pemerintah melalui wakil rakyat ini, sehingga didalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 7C dijelaskan 

bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat”.  

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keberadaan Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara yang  mencerminkan 

kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden 

dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Alasan 

lain bahwa Presiden tidak memiliki hak untuk membekukan ataupun 

membubarkan DPR karena DPR adalah lembaga wakil rakyat yang berfungsi 

untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah. 

Sehingga dasar filosofis dari sila ke-4 dalam hal “perwakilan” dapat tetap terjaga 

dan berjalan sebagaimana mestinya. 

Selanjutnya berangkat dari Pancasila sebagai filosofi bangsa yaitu pada 

sila ke-5 menyatakan bahwa: 

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” 

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa  

manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan 

keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur 

pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Untuk itu 

dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak 

dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sesuai dengan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukan DPR dan 

Presiden adalah neben atau sejajar yang menunjukkan suatu keadilan dalam 

filosofis bangsa yaitu Pancasila.  

Oleh sebab itu, kedua lembaga tinggi negara tersebut tidak dapat saling 

menjatuhkan. Dalam hal ini dikembangkanlah perbuatan luhur yang 

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam 

pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden harus mendapat 

persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan 
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DPR. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan 

Presiden tidak tergantung dari Dewan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR 

seperti dalam kabinet parlementer, karena Indonesia menganut sistem 

pemerintahan presidensial dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden. 

 

B. Landasan Historis 

1. Landasan Historis Penyederhanaan Partai Politik 

Riwayat sejarah melalui Piagam Jakarta melahirkan Pembukaan UUD 

1945 dimana Pancasila termuat didalamnya. Adapun kemudian, keseluruhan 

Pembukaan UUD 1945 memuat latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, 

tujuan negara dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran 

sebagaimana dalam bahasan Soekarno disebut sebagai 

“Philosofischegrondslag”. Mengingat kembali teori hieraki norma, maka 

Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indones.ia (selanjutnya disebut UUD 

NRI 1945) merupakan aturan dasar negara (staatsgrundgesetz), mengandung 

maksud bahwa konstitusi tersebut memiliki derajat yang paling tinggi 

dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain.  

Perang Asia Timur Raya merupakan kenyataan yang paling dominan 

pada saat penyusunan UUD 1945. Pengaruh dari kejadian dimasa lampau 

tersebut bernuansa serba ketergesa-gesaan. Menyadari permasalahan tersebut 

para The Founding Fathers dan The Framers of The Constitution sepakat 

menetapkannya sebagai UUD sementara. Hal ini dibuktikan melalui pidato 

Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa:379 

“Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang 

Dasar sementara. Kalau boleh saya memaknai perkataan: ini adalah Undang-

Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang 

lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang 

lebih lengkap dan sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah 

sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, 

bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah pula revolutiegrondwet.” 
                                                           

379 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, Jilid Pertama, Jakarta: 
Yayasan Penerbit Siguntang, 1959, hlm. 410. 
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Partai Politik dalam ketatanegaraan Indonesia sudah dikenal lama oleh 

bangsa ini sebelum merdeka, partai politik ini juga yang berjasa dalam 

merumuskan dasar-dasar bangsa Indonesia dalam BBUPKI maupun PPKI. 

Sebagaimana telah diketahui, teks asli UUD NRI 1945 yang disahkan oleh 

PPKI tanggal 18 Agustus 1945, telah diubah pada perubahan pertama hingga 

keempat yang dilangsungkan sejak 1999 hingga 2002 sebagai salah satu 

agenda reformasi. Perubahan tersebut memang didasarkan pada fakta bahwa 

UUD NRI 1945 tersebut sejak awal direncanakan hanya untuk sementara oleh 

para The Founding Fathers dan The Framers of The Constitution. Ia 

merupakan dokumen singkat yang hanya berisi prinsip-prinsip umum serta 

menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah.380 

Secara historis partai-partai politik di Indonesia sebenarnya lahir, 

tumbuh, dan besar bersamaan dengan pertumbuhan identitas ke-Indonesia-an 

pada awal abad ke-20. Partai-partai pada era kolonial ini telah memberikan 

kontribusi bagi pencarian sekaligus pembentukan identitas ke-Indonesiaan 

yang mendasari pembentukan Republik. Pada masa itu, partai politik 

digunakan sebagai alat perjuangan untuk menggapai kemerdekaan. Walaupun 

demikian, ketika Indonesia benar-benar merdeka dari kekuasaan kolonial pada 

1945, segera disadari bahwa terdapat perbedaan-perbedaan mendasar di antara 

para founding fathers tentang arah sistem kepartaian. Soekarno dengan gagasan 

satu partai tunggal dan Muhammad Hatta melalui Maklumat Pemerintah 3 

November 1945 lebih menyukai sistem multipartai di bawah sistem 

pemerintahan parlementer. Sistem ini bertahan hingga Pemilu 1955. 

Pemerintahan hasil Pemilu 1955 semula diharapkan menjadi solusi bagi 

berbagai konflik ideologis, gejolak daerah, dan aneka persoalan politik serta 

ekonomi lainnya, pada akhirnya kandas dan berumur tak sampai setahun. 

Partai-partai dan sistem multipartai era demokrasi parlementer sejak awal telah 

mewarisi berbagai kelemahan struktural, mulai dari tradisi konflik, tidak 

adanya disiplin organisasi, elitis, kepemimpinan yang cenderung personal, 

                                                           
380 Taufiqurrohman, Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain), Disertasi, Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3. 
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kecenderungan pemimpin-pemimpin partai hanya mau benar sendiri, dan 

kesenjangan yang besar antar elite partai dan massa pendukungnya di tingkat 

bawah381. 

Partai Politik ditujukan sebagai salah satu sarana bagi warga negara 

dalam rangka ikut serta dalam pengelolaan negara. Partai Politik merupakan 

suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan 

organisasi negara, namun sejarah akan partai politik tidak bisa dikatakan begitu 

singkat. Sejak dahulu, Partai politik telah di gunakan untuk mempertahankan 

pengelompokan yang sudah mapan (seperti untuk gereja) atau untuk 

menghancurkan statusquo seperti yang dilakukan di Bolsheviks pada tahun 

1917 yang pada saat itu ditujukan untuk menumbangkan kekaisaran Tsar382.  

Perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, 

yakni dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak 

parlemen383. Partai politik pada pertama kali lahir di negara–negara Eropa barat 

dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu 

diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, oleh sebab itu lahirlah 

partai politik secara spontan dan berkembang menjadi suatu penghubung antara 

rakyat dan pemerintah384.Kegiatan politik di akhir abad 19 di negara barat pada 

umumnya di pusatkan pada kelompok–kelompok politik yang terdapat di 

dalam parlemen. Baru pada akhir abad ke-19 Partai Politik lahir yang 

kemudian menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik ini 

sendiri lahir disebebkan karena meluasnya hak pilih, sehingga pada akhirnya di 

masa itu kegiatan politik yang semula hanya berasa dalam lingkaran parlemen, 

juga akhirnya berkembang di luar parlemen dan kelompok–kelompok politik 

diluar parlemen dengan  melakukan pengumpulan pendukungnya menjelang 

pemilihan umum. Oleh karenanya kelompok politik yang berada di dalam 

                                                           
381 Tentang partai-partai era demokrasi Parlementer, lihat misalnya, Herbert Feith, The Decline 

of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1962, juga 
Feith, Pemilihan Umum 1955, Jakarta: Penerbit Kompas 1999. atau dalam Syamsuddin Haris, 
Demokratisasi Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia, 2006, hlm. 3. 

382 Ichsanul Amal, Teori – Teori Mutakhir Partai Politik. Tiara Wacana: Yogyakarta. 2012, hlm. 
19. 

383 Ichsanul Amal, Ibid., hlm. 2  
384 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 397. 
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parlemen merasa perlu untuk mengembangkan suatu organisasi massa sehingga 

lahirlah partai politik385. 

Secara Umum, menurut pendekatan historis partai politik memberi 

tekanan pada krisis–krisis sistemis yang berkaitan dengan proses pembangunan 

bangsa diantaranya krisis yang berkaitan dengan integrasi nasional, legitimasi 

bangsa dan tuntutan partisipasi yang lebih besar386. Dalam teori historis partai 

politik, krisis–krisis ini lah yang kemudian melatar belakangi lahirnya partai 

politik dan krisis–krisis itu akan menentukan karakter dari sebuah partai. Salah 

satu krisis yanga ada dalam teori ini yaitu krisis legitimasi yang merupakan 

salah satu faktor yang memunculkan perkembangan partai politik di benua 

eropa pada generasi pertama. Di eropa pada saat itu sedang terjadi krisis 

legitimasi terhadap parlemen yang ada pada saat itu. Kondisi tersebut bahkan 

memperburuk keadaan dengan merubah pandangan terhadap institusi–institusi 

perwakilan yang ada menjadi sangat negatif, partai politik yang lahir dari 

dalam parlemen terbentuk ketika legitimasi institusi perwakilan yang ada 

tersebut sedang diragukan. 

Di beberapa negara tertentu, asal mula kelompok–kelompok parlemen 

itu berasal dari kelompok-kelompok kedaerahan yang kemudian berkembang 

membentuk suatu kelompok yang ideologis. Sebagai contoh di Perancis pada 

tahun 1789,  Partai-partai berdiri  di dalam  majelis  konstituante Perancis 

merupakan perkembangan dari kelompok-kelompok kedaerahan. Dimulai 

dengan maksud untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan dari 

daerahnya masing–masing hingga pada akhirnya kelompok daerah tersebut 

melakukan suatu perkumpulan yang tujuannya tidak hanya membahas 

mengenai daerahnya saja namun juga membicarakan mengenai persoalan-

persoalan kebijakan nasional. Hingga pada akhirnya kelompok lokal ini 

berubah menjadi suatu kelompok ideologis. Selain daripada itu, ada pula 

kelompok–kelompok ideologis yang lahir bukan dari kelompok-kelompok 

lokal namun lahir dari pertemuan para wakil-wakil yang memiliki suatu 

pemikiran yang sama dan tidak lagi sekedar mengumpulkan ide atau pemikiran 

namun juga karena kesamaan daerah asalnya. 
                                                           

385 Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 400. 
386 Sigit Pamungkas, Op.Cit., hlm. 2. 
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Sementara itu, kemunculan komite-komite pemilihan lokal sangat erat 

kaitannya dengan meluasnya hak pilih rakyat. Hak pilih rakyat yang meluas 

yang kemudian menyebabkan perlunya melibatkan pemilih-pemilih baru ke 

dalam partai387. Faktor lain yang menyebabkan munculnya komite–komite 

pemilihan adalah perkembangan egalitarianisme dan keinginan untuk 

menyingkirkan kaum elite tradisional. Oleh karena, apabila tidak tersedianya 

sebuah komite pemilihan yang mampu menyelamatkan kepentingan dari 

pemilih baru ketika terjadi perluasan hak pilih secara tiba–tiba maka, yang 

menang adalah kaum elite tradisional yang mana kaum elite tradisional 

merupakan satu-satunya calon yang dikenal. Jika sel–sel induk dari kelompok–

kelompok parlementer dan komite–komite pemilihan sudah terbentuk, maka 

yang diperlukan guna merubah komite tersebut menjadi partai politik hanya 

koordinasi permanen dan hubungan-hubungan reguler yang mempersatukan 

mereka388. 

Indonesia sendiri sudah mengenal partai politik sejak sedia kala dimana 

para Founding Fathers mulai merumuskan kenegaraan yang dimana tokoh-

tokoh daripada para Founding Fathers juga tergabung kedalam suatu 

organisasi-organisasi politik. Mulai, sejak tahun 1955 dimana pertama kali 

dilangsungkannya pemilu pertama kali oleh Indonesia tertera beberapa nama 

partai yang mengajukan calon-calon partainya didalam Pemilu. Secara historis 

bangsa Indonesia sudah mengenal partai politik bahkan jauh sebelum 

dilangsungkannya pemilu pertama kali di negeri ini. 

 

2. Landasan Historis Pemilihan Umum 

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang 

banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan 

demokrasi salah satunya adalah di negara Indonesia dimana pemilu tidak 

pernah terlepas dari adanya partai politik. Bagi sejumlah negara yang 

menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara deomkrasi, pemilu memang 

dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari 

demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari 
                                                           

387 Sigit Pamungkas, Ibid., hlm. 6.   
388 Sigit Pamungkas, Ibid., hlm. 8. 
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suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu 

adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan 

pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan 

suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan dengan 

legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang 

menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai 

bentuk partisipasi publik secara luas389. 

Dalam sejarah Republik Indonesia selama kurun waktu 6 (enam) 

dasawarsa terakhir, telah berlangsung pemilu sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 

3 (tiga) rezim hukum konstitusi yang berbed, yaitu Pemilu 1955 di bawah 

hukum konstitusi UUDS 1950, Pemilu selama Orde Baru (Pemilu 1971-1997), 

Pemilu transisi reformasi, yang terakhir Pemilu 2004 hingga sekarang di bawah 

hukum konstitusi UUD NRI 1945 pasca amandemen.  

1. Pemilu era Demokrasi Parlementer (1955) 

Dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR 

dan Dewan Konstituante di tanggal 15 Desember 1955. Pemilu tersebut 

berada dalam konteks sistem ketatanegaraan kabinet parlementer dengan 

sistem multi partai. Sistem pemilu yang digunakan adalah dengan 

proporsional (multimember constituency) yang dikombinasikan dengan 

sistem daftar (listsystem) dan diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai 

politik dan lebih dari 100 (seratus) organisasi. Hasil yang diperoleh dalam 

pemilu ini adala anggota DPR maupun Dewan Konstituante tidak 

memperoleh suara mayoritas mutlak sehingga tujuan pemilu yang semula 

dimaksudkan menghasilkan parlemen yang representatif tidak berhasil dan 

berujung pada krisis ketatanegaraan yang kemudian melahirkan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959. 

Meskipun Pemilu 1955 gagal menghasilkan pemerintahan yang 

stabil namun banyak pengamat yang mengapresiasi Pemilu 1955 sebagai 

pemilu paling demokratis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. 

Menurut Herbert Feith dalam A. Mukhtie, kegagalan tercapainya tujuan 

                                                           
389 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 

1945, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 329-220. 
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Pemilu 1955 yang berujung pada krisis ketatanegaraan lebih disebabkan 

gerakan separatisme yang menandai berakhirnya pula sistem parlementer.  

2. Pemilu-Pemilu era Orde Baru (1966-1998) 

Menelaah Pemilu Orde Baru tidak lepas dari sistem politik dan 

ketatanegaraan Demokrasi Pancasila dengan komitmen utama 

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.390 

Usep Ranawidjadja dalam Sri Soemantri menjelaskan mekanisme 

Demokrasi Pancasila yang terdiri atas 4 (empat) unsur penting: (1) 

keyakinan bahwa keadaan masyarakat senantiasa berubah-ubah dan 

bergerak maju menuju ke arah yang lebih maju; (2) keyakinan bahwa 

perubahan masyarakat terjadi karena dorongan dari perbuatan manusia dan 

oleh karenanya manusia dapat berbuat untuk membentuk keadaan yang 

lebih maju; (3) keyakinan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat/ 

bernegara harus terdapat toleransi, konsensi, dan saling memberi. Hal itu 

harus terdapat kepercayaan dengan memberikan mandat kepada pihak lain 

untuk menjalankan kekuasaan/kepemimpinan dalam jangka waktu 

tertentu; dan (4) keyakinan akan kebenaran akal sehat, yaitu bahwa 

akhirnya akal sehatlah yang akan mencapai kemenangan di atas akal yang 

tidak sehat.  

Melalui sistem politik yang demikian, Orde Baru mencoba 

mengeliminasi pengalaman-pengalaman traumatik yang disebabkan oleh 

Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin yang menggunakan 

pendekatan formula gelang karet dengan tetap mengandung legitimasi 

untuk terpenuhinya syarat legal-formal konstitusional dan politik formal. 

Adapun ciri-ciri politik yang dibawa oleh Orde Baru adalah:  

a. Dominannya posisi politik Presiden sebagai figur sentral kehidupan 

politik Indonesia tahun 1966-1998; 

b. penataan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 tetapi tidak 

diberi peranan karena lebih didominasi oleh eksekutif; 

c. pentaan terhadap infrastruktur politik, yakni dengan penyederhanaan 

partai politik; 
                                                           

390 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 1993, hlm. 4-8.  
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d. dominannya peran militer dengan konsep dwifungsi ABRI; dan 

e. penjinakan radikalisme politik melalui proses depolitisasi massa, 

misalnya dengan diberlakukannya konsep massa mengambang.  

Pemilu yang diselenggarakan pada era Orde Baru 

penyelenggaraannya didominasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk 

memilih sebagian anggota DPR dan DPRD. Sebagian anggota diangkat 

melalui ABRI. Pemilu era ini juga menggunakan sistem pemilu 

proporsional (multimember constituency) secara tidak murni karena 

disesuaikan dengan sistem politik yang dibuat oleh Orde Baru.  

3. Pemilu era Transisi Reformasi (1999) 

Pemilu pertama pasca Orde Baru yang dilaksanakan dengan 

menggunakan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang belum 

diubah. Sehingga pemilu ini hanya untuk memilih anggota DPR dan 

DPRD dan pengangkatan anggota yang berasal dari ABRI dengan 

menggunakan sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh 48 (empat 

puluh delapan) partai politik. Hasil yang diperoleh pada era ini juga tidak 

menghasilkan pemenang pemilu dengan mayoritas mutlak sama seperti era 

Orde Baru.  

4. Pemilu Sesudah Perubahan UUD 1945: Pemilu 2004 dan Pemilu 2009  

Agenda Reformasi 1998 adalah reformasi konstitusi dengan 

dilakukannya Perubahan UUD 1945 dari tahun 1999 hingga 2002 yang 

menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (yang kemudian disingkat UUD NRI 1945). Perubahan tersebut 

membawa angin positif bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, antara 

lain:  

a. Pemilu diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan asil; 

b. semua lembaga perwakilan harus direktur melalui pemilu; 

c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; 

d. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis yang 
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pengimplementasiannya dapat dilakukan secara langsung oleh 

rakyat dan DPRD; 

e. peserta pemilu adalah partai politik; 

f. pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri; 

g. disediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu di 

forum Mahkamah Konstitusi.  

 

Pemilu pada era ini juga ditandai dengan penerapan sistem ambang 

batas (threshold), yaitu electoral threshold (batas minimal perolehan suara 

untuk dapat ikut serta Pemilu berikutnya) dan parliementary threshold 

(batas minimal perolehan suara secara nasional bagi suatu partai untuk 

dapat mendudukan wakilnya di DPR) serta presidential threshold, yaitu 

ambang batas dukungan partai pengusung usulan pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden.  

Perkembangan pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh 

perkembangan konstitusi dan sistem politik yang diterapkan, sehingga 

asas-asas Pemilu, peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, maupun macam-

macam Pemilu mengalami dinamika.391 

 

3. Landasan Historis Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden 

Reformasi yang terjadi di Negara Republik Indonesia ditandai 

dengan pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini membawa pembaruan 

dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembaharuan ini berimbas 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) sebagai 

staatfundamentalnorm.  Oleh karenanya tuntutan untuk melakukan 

amandemen UUD 1945 menjadi salah satu agenda dalam reformasi. 

Tuntutan untuk melakukan amandemen tersebut dirasa perlu mengingat 

kedudukannya sebagai norma dasar (staatsfundamentalnorm) 
                                                           

391 Abdul Mukhtie Fadjar, Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Malang: Setara 
Press, 2013, hlm. 2-13. 
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penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, apabila ingin melakukan 

government reform demi terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi, 

perlulah kiranya dilakukan perubahan terhadap aturan dasarnya. Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berlandaskan pada Pasal 37 UUD 1945 telah 

melakukan amandemen sebanyak empat kali, pertama tanggal 19 Oktober 

1999, kedua tanggal 7-18 Agustus 2000, ketiga tanggal 9 November 2001, 

dan keempat tanggal 1-11 Agustus 2002.392 Perubahan tersebut secara 

substansial telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara 

mendasar. Salah satu perubahan tesebut adalah adanya perubahan terhadap 

lembaga-lembaga negara.393 

Terjadinya amandemen UUD 1945 telah memberikan ruang yang 

besar terhadap partisipasi rakyat dalam ikut menentukan pengisian jabatan-

jabatan publik secara langsung, seperti pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden (Pasal 6A UUD NRI 1945) Berdasarkan pernyataan tersebut, 

setiap tindakan Presiden dan Wakil Presiden menjadi titik awal dari 

pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang memilihnya. Di samping itu 

juga berdampak pada perbaikan sistem ketatanegaraan dengan mengurangi 

dominasi dari Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 

Kekuasaan tersebut mengandung muatan pertanggungjawaban, dan tidak 

ada ruang bagi kekuasaan tanpa pertanggungjawaban.  

Seiring dengan perubahan situasi politik dan pergantian rezim 

kepemimpinan, demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali 

penafsiran kontekstual, seperti demokrasi parlementer dan demokrasi 

terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno, dan demokrasi Pancasila 

pada masa pemerintahan Soeharto. Demikian pula setelah reformasi, 

dengan perubahan politik nasional pasca pengunduran diri Soeharto dari 

jabatan Presiden Republik Indonesia. Redefinisi kontekstual tersebut 

sehubungan dengan amandemen terhadap UUD 1945, yang menimbulkan 

formulasi formal demokrasi yang baru seperti perubahan kedudukan MPR 

                                                           
 392 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana 

Ilmu Populer, 2007, hlm. 111. 
 393 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Bandung: 

Fokus Media, 2007, hlm. ix. 

212



 

dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, kedaulatan 

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, pemilihan 

langsung Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan langsung anggota DPR, 

terbentuknya MK sebagai lembaga pengawas dan penegak konstitusi, 

penegasan sistem presidensil dan pemisahan kekusaan.394 Mengutip 

perkataan Amien Rais dan Moh. Mahfud MD, “seperti halnya negara di 

dunia pada umumnya, negara-negara di dunia ketiga yang lahir dari 

pengalaman kolonialisasi memilih demokrasi sebagai dasar 

pemerintahannya”.395 

 

4. Landasan Historis Penguatan Lembaga Legislatif 

Pada perubahan pertama (1999) dan kedua (2000) tidak ada 

satupun anggota PAH yang membahas mengenai pembubaran dan/atau 

pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembicaraan mengenai hal baru 

tersebut terjadi pada perubahan ketiga (2001). Selain tidak ada materi 

rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945, pada perubahan ini juga 

tidak banyak anggota PAH I yang membahas mengenai pembubaran 

dan/atau pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setidaknya hanya ada dua 

anggota PAH I yang menyampaikan pendapatya secara resmi dalam rapat, 

yaitu Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP dan Afandi dari F-TNI/Polri.  

Pada akhir November, situasi politik dalam negeri yang tak 

kunjung kondusif mendorong 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

menandatangani petisi yang meminta pemakzulan (impeachment) terhadap 

Abdurrahman Wahid. Reaksi Abdurrahman Wahid atas tindakan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat itu cukup keras. Dalam sebuah pertemuan 

rektor-rektor Universitas pada 27 Januari 2001, Abdurrahman Wahid 

menyatakan kemungkinan Indonesia akan terlibat dalam anarkhisme jika 

situasi politik tetap memanas. Ia lalu mengusulkan pembubaran Dewan 

Perwakilan Rakyat jika hal tersebut terjadi. Pernyataan itu kontan saja 

semakin meningkatkan temperatur politik nasional dan memicu 

                                                           
 394 Kosariza,“Analisis Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, 

Jurnal Ilmu Hukum. 
 395 Nukthoh Arfawie Kurde, Op.Cit., hlm. 64. 
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munculnya gerakan anti Abdurrahman Wahid di Dewan Perwakilan 

Rakyat.396 

Pada tanggal 1 Februari 2001 Dewan Perwakilan Rakyat bahkan 

mengadakan rapat dan mengeluarkan Memorandum I terhadap 

Abdurrahman Wahid. Memorandum itu berisi kemungkinan diadakannya 

Sidang Khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana pemakzulan 

Presiden dapat dilakukan. Seluruh anggota fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa (walk out) dalam menanggapi hal ini. Memo itu bahkan 

menimbulkan protes dikalangan warga jami’ah Nahdlatul Ulama (NU) dan 

menyatakan siap mati untuk mempertahankan Abdurrahman Wahid 

sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah. Pada bulan Maret 2001 

Abdurrahman Wahid membalas serangan seteru-seteru politiknya itu 

dengan merombak (reshuffle) personil kabinetnya. Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia, Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc., yang 

berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB), dicopot karena mengumumkan 

permintaan agar Abdurrahman Wahid mundur. Demikian juga dengan 

Menteri Kehutanan Dr. Nurmahmudi Ismail dari Partai Keadilan (PK). 

Nurmahmudi dicopot karena alasan berbeda visi dengan Presiden, 

berlawanan dalam pengambilan kebijakan dan dianggap tidak dapat 

mengendalikan Partai Keadilan. Megawati Soekarnoputri sendiri mulai 

menjaga jarak dan tidak hadir dalam acara penggantian menteri tersebut.397 

Sebaliknya reaksi keras diberikan Dewan Perwakilan Rakyat atas 

tindakan Abdurrahman Wahid yang mencopot dan mengganti menteri-

menterinya. Pada 30 April 2001 Dewan Perwakilan Rakyat kembali 

mengeluarkan Memorandum II dan meminta diadakan Sidang Istimewa 

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 1 Agustus 2001. Abdurrahman 

Wahid kemudian mengumumkan pemberlakuan Dekrit dinihari, 23 Juli 

2001, tepat pukul 01.17 WIB, Presiden KH Abdurrahman Wahid 

mengumumkan Maklumat Presiden Republik Indonesia yang kemudian 

                                                           
 396 Ali Masykur Musa, Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 27-

29.  
 397 Ali Masykur Musa, Ibid, hlm. 28. 
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dikenal dengan Dekrit “Gus Dur”.398 Di dalam dekrit yang dibacakan salah 

seorang juru bicara presiden, Yahya C. Staquf, itu Abdurrahman Wahid 

menegaskan bahwa telah terjadi krisis konstitusional yang memperparah 

krisis ekonomi dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. 

Dengan segala pertimbangan itu, dengan keyakinan dan tanggung jawab 

untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan sebagian 

terbesar masyarakat Indonesia, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa 

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dirinya terpaksa 

mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memaklumkan tiga hal 

pokok, sebagai berikut:  

Pertama, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Kedua, 

mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta 

menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum 

dalam waktu seTahun; dan Ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi 

total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai 

Golkar sambil menunggu. Namun, Dekrit tersebut rupanya tidak cukup 

efektif untuk menghentikan perlawanan anggota parlemen, karena pada 

akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi memakzulkan 

Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. 

Kemudian, pada Rapat PAH I BP MPR ke-14 tanggal 10 Mei 2001, 

yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan agenda Pembahasan perubahan 

UUD NRI Tahun 1945 bidang politik, hukum, dan lain-lain. Ali Hardi 

Kiaidemak berbicara mengenai pembekuan dan/atau pebubaran DPR. 

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta agar UUD NRI Tahun 1945 

mengatur mengenai larangan Presiden membubarkan atau membekukan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Setelah Rapat PAH I BP MPR Ke-22 tanggal 17 Juli 2001, 

selanjutnya diadakan rapat Sidang Tahunan BP MPR ke-3, tanggal 29 

Agustus 2001 dengan agenda antara lain: penentuan waktu 

penyelenggaraan sidang Tahunan MPR, pembahasan dan pengesahan 

                                                           
 398 Ali Masykur Musa, Ibid, hlm. 29. 
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perubahan jadwal acara rapat-rapat badan pekerja MPR masa sidang 

Tahunan MPR 2001, laporan perkembangan pelaksanaan tugas PAH BP 

MPR.  

Rapat Sidang Tahunan BP MPR ke-3 ini dilaksanakan setelah MPR 

melaksanakan Sidang Istimewa pada tanggal 21-26 Juli 2001. Sidang 

Istimewa ini merupakan reaksi atas pembekuan DPR dan MPR-RI oleh 

Presiden Abdurrahman Wahid yang dituangkan dalam Maklumat Presiden, 

tanggal 23 Juli 2001. Forum konstitusional tersebut telah menghasilkan 

beberapa putusan penting berupa: sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat 

yang menyatakan bahwa Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 adalah 

tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum, memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden 

Republik Indonesia, menetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia 

Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia 

menggantikan Abdurrahman Wahid, serta mengangkat Hamzah Haz 

sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.399 

Dalam rapat ke-3 sidang Tahunan BP MPR, tanggal 29 Agustus 

2001, tidak ditemukan rumusan pasal yang mengatur bahwa Presiden tidak 

dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selanjutnya dilaksanakan Rapat PAH I ke-23, tanggal 4 September 2001, 

namun pada rapat PAH I ke-23 sampai rapat ke-25 Tahun 2001, tidak 

ditemukan adanya pembahasan mengenai pembekuan atau pembubaran 

Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden. Wacana pembubaran DPR baru 

muncul ketika Rapat PAH I BP MPR ke-26 tanggal 10 September 2001. 

Rapat PAH I BP MPR Ke-26 tanggal 10 September 2001, dipimpin oleh 

Jakob Tobing dengan agenda Pembahasan Perubahan Bab II UUD NRI 

Tahun 1945 dan lain-lain.  

Afandi dari F-TNI/Polri mengusulkan agar DPR tidak bisa 

dibubarkan oleh Presiden. Begitu juga sebaliknya, Presiden tidak bisa 

                                                           
 399 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Dua, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 
2009, hlm. 2. 
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dibubarkan oleh DPR. Hal ini sebagai upaya adanya keseimbangan antara 

Presiden dan DPR karena kedua lembaga negara tersebut sama-sama 

dipilih langsung oleh rakyat. Hasil pembahasan PAH I kemudian 

disampaikan pada Rapat BP MPR ke-5, tanggal 23 Oktober 2001, 

dipimpin oleh M. Amien Rais dengan agenda Laporan Panitia Ad Hoc BP 

MPR, Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil BP MPR, Penutupan 

Rapat Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan MPR 2001.  

Selanjutnya, PAH I menyepakati hal-hal yang terkait dengan 

rumusan pasal mengenai larangan pembekuan/pembubaran DPR oleh 

Presiden dalam Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: “Presiden 

tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.  

Pasal 7C tersebut kemudian disahkan menjadi salah satu pasal 

dalam Rancangan Putusan MPR hasil BP MPR dan kemudian disampaikan 

pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR ke-5, tanggal 4 November 

2001, dengan agenda Pemandangan Umum fraksi-fraksi MPR terhadap 

Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan Usul 

Pembentukan komisi-komisi MPR. Dalam risalah Rapat Paripurna Sidang 

Tahunan MPR 2001 ke-5 ini, tidak ditemukan pembahasan mengenai Pasal 

7C dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam rapat ini pula dibentuk 

komisi-komisi, salah satunya komisi A yang bertugas membahas 

perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dan Rantap Pembentukan Komisi 

Konstitusi. Selanjutnya, Rancangan Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 

1945 hasil kerja Badan Pekerja MPR dalam komisi-komisi.  

Larangan Pembekuan dan/atau pembubaran DPR akhirnya dibawa 

ke Rapat Komisi A. Pada Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR ke-2 

(Lanjutan 1), 5 November 2001, yang dipimpin oleh Slamet Effendy 

Yusuf, dengan agenda Pembahasan dan Perumusan Rancangan Perubahan 

ketiga UUD NRI Tahun 1945, Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP 

menyampaikan pendapatnya bahwa Presiden tidak bertanggung jawab 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak dapat membubarkan 

217



 

Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pasal 7C muatannya adalah: Presiden 

tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.400 

Setelah melalui tahap-tahap pembahasan terhadap materi 

Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang telah dipersiapkan oleh BP MPR sebagaimana yang 

tertuang dalam lampiran Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000, Komisi A 

Majelis menyetujui rumusan keputusan terkait dengan Pasal 7C sebagai 

berikut: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Hasil rumusan Pasal 7C yang telah disepakati dalam Rapat Komisi 

A, kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 

Ke-7 (Lanjutan 2), tanggal 9 November 2001, yang dipimpin oleh M. 

Amien Rais. Selanjutnya, rancangan tersebut disahkan sebagai bagian dari 

perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945. Adapun rumusan Pasal 7C hasil 

perubahan berbunyi: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. 

 

C. Landasan Sosiologis 

1. Landasan Sosiologis Penyederhanaan Partai Politik 

Secara sosiologis, kedudukan UUD NRI 1945 sangat penting 

terutama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya yang 

menjelma menjadi the highest norm membuatnya dijadikan sebagai dasar 

bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. 

Konstitusi juga diidealkan sebagai sebuah perjanjian masyarakat yang 

berisi arah oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kekuasaan 

pemerintahan negara. 

Dalam kehidupan demokrasi sekarang ini, partai politik menjadi 

salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan praktik 

penyelenggaraan negara. Adagium “Politiae Legius Non Leges Politii 

                                                           
 400 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Adoptandae“ menjelaskan bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan 

sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara teoritis, partai politik 

harus patuh terhadap aturan yang ada (rule of law) karena Indonesia adalah 

suatu negara hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasarkan pada 

kekuasaan semata (machtstaat). Prof. Abdul Bari Azed berpandangan 

bahwa konsep negara hukum merupakan pemenuhan hak-hak asasi 

manusia (HAM) yang harus dilindungi dan HAM yang paling penting 

adalah keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-

peraturan perundang-undangan yang akan mengatur kehidupannya401. 

Partai politik dapat diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengemukakan 

kepentingan, baik secara sosial maupun ekonomi, moril maupun materiil. 

‘The life of democratic state is built upon the partysystem’402, partai politik 

memiliki peran yang signifikan dalam negara demokrasi. Dalam perspektif 

kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan 

antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik 

menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah403.  

Negara demokratis tidak mungkin diwujudkan oleh partai politik 

yang tidak memiliki struktur demokratis404. Semua indikator ini 

menunjukkan peran partai politik di Indonesia dalam konteks negara 

demokrasi sehingga partai politik merupakan entitas yang vital karena 

dipandang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini405, 

kekurangan tersebut diantaranya adalah kurangnya esensi 

konstitusionalisme406. Esensi konstitusionalisme yang dimaksud, idealnya 

terdiri dari dua hal, Pertama, konsepsi negara hukum haruslah mengatasi 

kekuasaan pemerintah yang karenanya hukum harus mampu mengontrol 

dan mengendalikan politik, Kedua, pengakuan terhadap konsepsi hak-hak 
                                                           

401 Abdul  Bari Azed dan Makmur Amir, 2005, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 62.  

402 Harol J. Laski, Grammar of Politics, Yale University Press, 1925, hlm. 295. 
403 Timothy Cook, E-Governing With The News : The News Media as a Political Institutions, 

Chicago: Chicago University Press, 1998, hlm. 112. 
404 Maurice Duverger, Political Parties Their Organization and Activity in the Modern State, 

Great Britain: Cambridge University Pres, 1964, hlm. 48. 
405 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretaris Jendral 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 114. 
406 Mahfud MD, Amandemen Konstitusi, Menuju Reformasi Tata Negara, Yogyakarta: UII 

Press, 1999, hlm. 61. 
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sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di 

bawah jaminan konstitusi. Dalam hal ini keterkaitan tentang masyarakat 

dan konstitusi seperti public authority, yang dilegitimasi menurut 

ketentuan konstitusi. Adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui 

perwakilan) yang harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

universal dan equal suffrage.  

Pengaturan Partai Politik dalam Konstitusi yang menjadi landasan 

bangsa dalam menjalankan ketatanegaraan, dan juga acuan-acuan yang 

terdapat didalamnya. Penyelenggaraan politik yang sesuai dengan jiwa, 

harkat, dan martabat bangsa Indonesia juga menjadi point penting 

terbentuknya suatu negara yang damai dalam hal konstitusi dan bernegara. 

Makna sosiologis suatu peraturan hukum dapat ditulis pada saat 

pembentukan dan saat penerapannya. Menelusuri kembali riwayat sejarah 

pembentukan UUD 1945, tidak lain daripada penyelidikan atas kenyataan 

(sosiologis) yang mempengaruhi suatu aturan hukum pada saat 

pembentukannya. 

 

2. Landasan Sosiologis Pemilihan Umum 

Pemilihan umum di Indonesai telah diadakan sebanyak 11 kali 

yaitu pada tahun 1955, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 

2014. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “LUBER” merupakan 

singkatan dari “Langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Asas “Luber” 

sudah ada sejak zaman Orde Baru.  Pemilihan Umum Indonesia 1955 

adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 

1995. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling 

demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan 

Konstituante, jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, 

sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 (dua kali lupat kursi DPR) 

ditambah 14 wakil golongan minoritas yang di angkat pemerintah. 

Pemilu ini dipersiapka dibawah pemerintahan Perdana Menteri Ali 

Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada 
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saat pemungutan suara, kepala pemerintahan kemudian dipegang oleh 

Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. 

Peserta pemilu 1995 yang berjumlah 29 partai memperoleh kursi 

masing-masing sebangai berikut: 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai 

Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 57 kursi DPR dan 199 kursi 

konstituante (22,3 persen), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 

57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 

(NU) 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), partai 

komunis Indonesia (PKI) 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 

persen) dan partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi DPR dan 16 

kursi Konstituante (2,89 persen). Partai-partai lainnya, mendapatkan kursi 

DPR di bawah 10, yaitu PSII 8 kursi, Parkindo 8 kursi, Partai Katolik 6 

kursi, Partai Sosialis Indonesia 5 kursi, dua partai mendapat 4 kursi, 

sisanya 12 partai mendapat 1 kursi. Pemilu prtama ini berdasarkan UU No 

7 Tahun 1953 dan dilaksanakan dengan PP No 9 Tahun 1954, pemilu 

tahun 1955 diadakan dua tahap : tahap ke I tanggal 29 September 1955 

untuk memilih anggota DPR (Parlemen) tahap ke II tanggal 15 Desember 

1955 untuk memilih anggota Konstituante. 

Pemilu tahun 1971 adalah pemilihan umum kedua paska revolusi 

1945, setelah sebelumnya pemilihan umum pertama dalam sejarah 

Indonesia digelar pada tahun 1955. Banyak perdebatan anatara pakar-

pakar sejarah politik tentang kadar demokrasi dalam pemilu 1971 ini, 

melihat banyaknya indikator sebuah pemilihan umum demokratis yang 

tidak terpenuhi atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Hal ini tidak terlepas 

dari proses transisi kepemimpinan yang diawali oleh peristiwa berdarah 

Gestapu. 

Ketika masa inilah pemilu 1971 digelar maka tidak heran apabila 

conflic of interest antara militernya Soeharto dengan sisa-sisa kaum 

nasionalis atau pengikat Bung Karno turut menambah proses pemilu. 

Partai-partai politik yang dianggap sebagai sumber permasalahan 

kemrosotan kehidupan bangsa ini kemudian diatur agar dapat dengan 

mudah dikendalikan, sedangkan di lain pihak Presiden Soeharto juga tidak 
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setuju dengan adanya system dwi partai yang diusulkan para cendekiawan. 

Hal itu dikarenakan Presiden Soeharto telah memilih Sekber Golkar untuk 

menjadi kendaraan bagi legimitasi kekuasaannya di Indonesia. 

Pemilu tahun 1971 ini diselenggarakan secara serentak pada 

tanggal 5 juli 1971 untuk memilih anggota DPR serta anggota DRPD 

tingkat I provinsi maupun DPRD tingkat II kabupaten se Indonesia sebagai 

pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah GOLKAR. 

Pemilu tahun 1977 dilaksanakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, 

yakni tahun 1977 setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun.  Dari 

jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Pemilu kedua pada 

pemerintahan orde baru ini diselenggarakan pada tanggal 2 mei 1977. 

Sama halnya dengan pemilu 1971 pada pemilu 1977 juga menggunakan  

system perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. 

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu 

sebelumnya adalah bahwa sejak pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, 

dua parpol dan satu Golkar. Menyederhanakan jumlah partai dengan 

membuat UU No.3 Tahun 1975 tentang partai Politik dan Golkar. Kedua 

partai itu adalah partai persatuan pembangunan atau PPP dan Partai 

Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu golongan karya satu golkar. Jadi 

dalam 5 kali pemilu, yaitu pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 

pesertanya hanya tiga jadi. 

Rezim baru pemilihan umum terjadi pada tahun 2004. Dimana pada 

tahun tersebut untuk pertama kalinya pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden Indonesia diselenggarakan dengan melibatkan rakyat secara 

langsung. Implikasi nyata dengan dimulainya rezim pemilihan langsung 

oleh rakyat adalah dipotongnya kewenangan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat yang sebelumnya dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

Selain itu, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan 

secara terpisah seperti pada pemilihan umum tahun 1999 yang mana 

dipilih calon presiden dan wakil presiden secara terpisah.407 

Pemilihan umum 2004 dibagi atas beberapa tahapan, antara lain:  
                                                           

407 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nganjuk, Pemilihan Umum Indonesia 2004, 
<www.kpud-nganjukkab.go.id> [diakses pada 02/03/2018] 
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a. Tahap pertama, yaitu pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum 

ini memilih partai politik untuk persyaratan pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden dan anggotanya dicalonkan menjadi 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. 

b. Tahap kedua, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran 

pertama. 

c. Tahap ketiga, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putara 

kedua apabila pada putaran pertama belum ada pasangan calon yang 

mendapat suara 50 (lima puluh) persen.  

 

Tahapan pertama pemilihan umum tahun 2004 diselenggarakan 

dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

untuk memilih pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka sedangkan 

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah 

dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak408. 

Partai politik yang mengikuti pemilihan umum 2004 adalah partai 

politik yang memenuhi syarat-syarat, antara lain: (1) diakui keberadaannya 

sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; (2) 

memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari 

seluruh jumlah provinsi; (3) memiliki pengurus lengkap sekurang-

kurangnya 1.000 (seribu) atau sekurang-kurangnya 1/1.000 (seperseribu) 

dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang 

dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; (4) pengurus partai 

                                                           
408 Sistem distrik berwakil banyak didasarkan atas kesatuan geografis (wilayah). Disebutkan dalam 

Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD yang menyebutkan bahwa untuk memilih anggota DPD  dilaksanakan dengan sistem distrik 
berwakil banyak. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem distrik. Pada sistem distrik, satu 
distrik pemilihan memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak sementara untuk sistem distrik 
berwakil banyak telah ditetapkan bahwa jatah kursi anggota DPD adalah empat kursi untuk setiap distrik 
yaitu tiap-tiap provinsi tidak dipengaruhi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Penentuan 
pemenang adalah dengan meranking suara terbanyak. 
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politik mempunyai kantor; (5) mengajukan nama dan tanda gambar partai 

politik kepada KPU.  

Hampir memiliki kesamaan dengan pemilihan umum tahun 2004, 

pemilihan umum tahun 2009 Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, 

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem 

perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. 

Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total 

suara yang didapat setiap partai politik. Mekanisme sistem ini memberikan 

peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan 

duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah calon yang 

memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD masih 

melaksanakan sistem distrik berwakil banyak. Pada tahun 2009 memiliki 

perbedaan dengan pemilihan umum 2004, dimana di tahun 2009 telah 

diterapkan adanya penerapan parliamentary threshold, partai politik yang 

memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% (dua koma lima 

puluh persen) tidak berhak memperoleh kursi di DPR.409 

Ambang batas merupakan persyaratan minimal suara atau kursi 

yang harus dipenuhi partai politik. Pada pemilu presiden dan wakil 

presiden, ambang batas ini disebut presidential threshold sedangkan pada 

pemilu legislatif disebut parliamentary threshold. Kedua ambang batas itu 

berbeda dengan electoral threshold yang mulai dikenal di Indonesia sejak 

Pemilu 1999. Electoral threshold atau ambang batas peserta pemilu 

menjadi syarat minimal yang harus diperoleh partai untuk bisa mengikuti 

pemilu berikutnya. Sehingga dengan sistem ini, partai yang tak memenuhi 

ambang batas ini akan tereliminasi. Seperti pada pelaksanaan pemilihan 

umum di tahun 1999 dan 2004. 

Ketentuan tentang electoral threshold tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 39 

disebutkan bahwa Partai Politik dapat mengikuti pemilihan umum 

berikutnya jika memiliki 2% (dua persen) dari jumlah kursi DPR atau 

sekurang-kurangnya 3% (tiga persen)  jumlah kursi DPRD yang tersebar 
                                                           

409 Anonim, “Lagu Lama Perdebatan Ambang Batas Parlemen”, <https://tirto.id>, [diakses pada 
03/03/2018] 
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sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah 

Kabupaten/Kotamadya. Aturan ambang batas peserta pemilihan umum 

tetap berlanjut pada pemilihan umum 2004 melalui Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2003. Pasal 9 menyebutkan partai politik dapat 

mengikuti pemilu berikutnya kalau memperoleh minimal 3% (tiga persen) 

jumlah kursi DPR, 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang 

tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia serta 4% (empat persen) 

jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di setengah jumlah 

kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

 

3. Landasan Sosiologis Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan 

Wakil Presiden 

Kondisi masyarakat pasca orde baru yaitu pada era reformasi 

menimbulkan banyak tuntutan. Hasilnya era reformasi telah merubah 

sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Diantaranya terjadi 

perubahan terhadap susunan lembaga-lembaga negara dan melahirkan 

lembaga negara baru dan telah memberikan ruang untuk rakyat 

berpartisipasi pengisian jabatan-jabatan publik secara langsung, seperti 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Maka tindakan Presiden dan 

Wakil Presiden menjadi titik awal dari pertanggungjawabannya terhadap 

rakyat yang memilihnya. Serta mengurangi dominasi dari Presiden dalam 

penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut mengandung 

muatan pertanggungjawaban, dan tidak ada ruang bagi kekuasaan tanpa 

pertanggungjawaban. 

Sistem pertanggungjawaban ada dalam arti luas dan arti sempit. 

Untuk sistem pertanggungjawaban presiden dilakukan secara 

pertangungjawaban moral, pertangungjawaban Politis, dan 

pertangungjawaban hukum. Dapat disimpulkan bahwa sistem 

pertanggungjawaban presiden mengarah kepranata impeachment atau 

pertanggungjawaban hukum dan tidak menutup kemungkinan ada 

peratnggungjawaban politis. Sedangkan prosedur pertanggungjawaban 

presiden ditegakkan oleh tiga lembaga negara yaitu MPR, DPR dan MK.  
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Dalam sistem pemerintaran presidensil terlebih dengan sistem 

pemilihan umum secara langsung, Presiden memiliki legitimasi yang kuat. 

Dengan legitimasi yang kuat tersebut, jalannya pemerintahan akan stabil. 

Karena porsi yang besar itu, maka harus dibuat mekanisme saling 

mengimbangi dan mengawasi antar lembaga negara, utamanya lembaga 

kepresidenan. Untuk itulah ada mekanisme pertanggungjawaban Presiden 

yang merupakan pertanda adanya penyeimbang kekuatan antara lembaga 

eksekutif dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Pertanggungjawaban 

Presiden dalam hal ini adalah proses pemberhentian presiden kini tidak 

lagi merupakan mekanisme politik murni yang sarat dengan adagium 

“siapa yang kuat dia yang menang”. Mekanisme pemberhentian Presiden 

ditengah masa jabatannya kini harus diimbangi dengan mekanisme hukum. 

Sehingga dalam memberhentikan Presiden, Mahkamah Konstitusi dengan 

putusannya berfungsi sebagai landasan hukum dalam pemberhentian 

Presiden.410 

Landasan sosiologis dalam perkembanganya adalah ketentuan yang 

belum mengatur secara jelas, sehingga kondisi masyarakat menimbulkan 

banyak multi tafsi di dalam pertanggungjawaban presiden, hal ini menjadi 

urgensi mengapa perlu di perjelas didalam Amandemen Kelima Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu dibentuk 

aturan yang lebih jelas tentang pertanggungjawaban Presiden, agar tidak 

menimbulkan banyak penafsiran khususnya dimasyarakat. Perlu dibentuk 

suatu forum khusus untuk menyidangkan Presiden. Sebab, dengan 

prosedur yang berlaku sekarang ini ada kemungkinan akan adanya silang 

pendapat antara MK dan MPR, perihal pemberian sanksi kepada Presiden, 

karena walaupun terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, namun 

penjatuhan sanksi berada di tangan MPR dan tidak terikat pada Keputusan 

MK. Dengan demikian, terdapat kemungkinan melumpuhkan hukum 

dalam proses di MPR dan terjadinya kompromi politik. 

 

 
                                                           

 410 Andy Wiyanto, “Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal 
KonstitusiVolume 7 Nomor 3, Juni 2010, hlm. 47. 
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4. Landasan Sosiologis Penguatan Lembaga Legislatif 

The president cannot dissolve the legislature and call a general election. 

Usually the president and the legislature are elected for fixed terms. 

Pendapat di atas menyebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan 

presidensial, seorang presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dari 

jabatannya oleh legislatif. Begitu pula sebaliknya, presiden pun tidak dapat 

membubarkan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial merupakan suatu 

sistem pemerintahan yang dimana badan eksekutif dan badan legislatif 

mempunyai kedudukan yang independen. Di dalam pemerintahan 

presidensial seorang presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung 

oleh rakyat untuk masa kerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan 

oleh konstitusi. Tentunya dalam sistem pemerintahan ini, pemerintahan 

dikepalai oleh seorang presiden dan sekaligus sebagai kepala negara. 

Terlepas dari tidak adanya grand design yang jelas dalam 

perubahan UUD NRI Tahun 1945, namun ciri-ciri sistem presidensial 

tercermin khususnya dalam Pasal 6A ayat (1), Pasal 7A, 7B, 7C Perubahan 

Ketiga UUD NRI Tahun 1945 mengenai pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya atas alasan-alasan yang bersifat hukum, serta prinsip 

Presiden tidak dapat membekukan/membubarkan DPR. Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden secara langsung memang sesuai dengan ciri sistem 

presidensial, walaupun di negara asal sistem ini (AS), dilakukan oleh badan 

pemilih (electoral college). Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden 

dalam masa jabatan atas dasar alasan yang bersifat hukum juga menjadi 

salah satu ciri sistem Presidensial yang dikenal dengan pranata 

impeachment411 atas dasar prinsip Presiden bertanggung jawab pada 

konstitusi.412 

                                                           
 411 Perbedaan utamanya, di Indonesia proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden 

melibatkan Mahkamah Konstitusi walaupun putusan akhir ada pada MPR, sementara impeachment di AS 
dilakukan secara langsung oleh Congress dengan House Representative sebagai penuntut dan Senate 
sebagai pemutus (juri). 

 412 Douglas V. Verney, dalam Arend Lipjhart (eds), Loc.cit. 
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Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa walaupun semangat 

Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk membatasi 

kekuasaan Presiden, namun semangat tersebut dimaksudkan untuk 

mewujudkan prinsip check and balances system. Terlepas pada akhirnya 

prinsip check and balances system tidak terwujud sepenuhnya dan masih 

mencerminkan aspek sistem parlementer, namun Perubahan Pertama UUD 

NRI Tahun 1945 dilakukan dalam konteks sistem presidensial. Hubungan 

eksekutif dan legislatif dalam konsep sistem pemerintahan presidensial, 

mensyaratkan konsep pemisahan kekuasaan yang bersifat horisontal yang 

dibangun dalam lingkup mekanisme check and balances. Dalam prosesnya, 

DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif diharapkan dapat bekerjasama 

dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam sistem 

check and balances, presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai 

kedudukan yang sederajat tetapi saling mengendalikan dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sesuai dengan 

prinsip presidensial, presiden tidak dapat membubarkan DPR tetapi 

sebaliknya DPR juga tidak dapat menjatuhkan presiden. DPR hanya dapat 

menuntut pemberhentian presiden jika presiden terbukti melakukan 

pelanggaran hukum, hal ini diatur dalam konstitusi.  

Saat ini, timbul lagi permasalahan mengenai pembubaran Dewan 

Perwakilan Daerah. Hal tersebut kemudian menjadi problematik 

ketatanegaraan yang perlu dikaji lebih mendalam. Bagaimana potensi 

eksistensi DPD, mulai dari konstruksi kewenangan DPD dalam struktur 

parlemen, pembangkangan putusan MK melalui produk legislasi, bahkan 

gagasan untuk membubarkan atau malah memperkuat DPD dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Tidak sejalannya ide pembentukan DPD dengan 

hasil akhir rumusan kewenangan DPD pada amandemen UUD NRI Tahun 

1945, mengesankan Marwah DPD jatuh tanpa arah. Setelah putusan MK 

yang pada substansinya mengembalikan marwah kedudukan DPD, wacana 

pembubaran DPD mulai dikeluarkan dalam Mukernas PKB. Dalam 

konferensi pers penutupan musyawarah di Jakarta agenda pertama yang 

dihasilkan adalah mengusulkan untuk membubarkan Dewan Perwakilan 
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Daerah (DPD).413 Sebagaimana dikemukakan Sekretaris Jenderal DPP PKB, 

Abdul Kadir Karding (Sindophoto),414 bahwa terdapat dua pola untuk 

keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Terkait wacana pembubaran DPD dapat dipahami karena sampai 

saat ini kedudukan DPD sangatlah lemah. Konstruksi yang dibangun dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sistem pemerintah presidensial. 

Dengan kondisi struktur parlemen yang soft bicameralism, maka marwah 

DPD akan selalu dipandang sebagai auxiliary terhadap DPR dan nafas DPD 

pun tidak sejalan dengan gagasan awal pembentukannya (sebelum mendapat 

tentangan yang keras dari kelompok konservatif di PAH Perubahan UUD 

NRI Tahun 1945 di MPR (1999- 2002).415 Jadi kedudukan lembaga DPD 

saat ini seolah-olah tanpa guna.  

Namun untuk membubarkan DPD mungkin bukanlah menjadi opsi 

yang tepat. Dari sudut pandang yang berbeda, seharusnya wacana ini 

menjadi pembelajaran bagi struktur parlemen kita, sehingga wacana 

pembubaran DPD dapat dijadikan momentum untuk melakukan amandemen 

UUD NRI Tahun 1945 yang justru harus memperkuat kewenangan DPD 

dalam proses legislasi. DPD perlu diperkuat karena nafas pembentukan 

DPD itu sendiri yang memiliki nilai fundamental dalam kegiatan bernegara. 

Sistem pemerintahan yang efektif dan kokoh merupakan suatu 

proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh lembaga-

lembaga negara yang selaras dengan aspirasi serta keinginan rakyat 

berdasarkan tata peraturan perundang-undangan. Untuk mengefektifkan 

fungsi pemerintahan tersebut, maka lembaga presiden harus juga didukung 

oleh bekerjanya suatu sistem perwakilan yang efektif. Keterkaitan antara 

keduanya harus pula berimbang yang didasarkan pada fondasi check and 

balances. Jalannya roda pemerintahan yang kuat dan efektif akan membuat 

aktivitas pemerintahan didukung oleh berbagai kekuatan masyarakat dan 
                                                           

 413 Rinaldy Sofwan, “Hasil Mukernas PKB: Bubarkan Dewan Perwakilan Daerah” 
<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160206173507-32-109330/hasil-mukernas-pkb-bubarkan-dpd/> 
[diakses pada 04/03/2018] 

 414 Alfani Roosy Andinni, “PKB Usul Dewan Perwakilan Daerah dihapus Karena 
Kewenangannya Terbatas” <http://nasional.sindonews.com/read/1083603/12/pkb-usul-dpd-dihapus-
karena-kewenangannya-terbatas-1454901827> [diakses pada 04/03/2018] 

 415 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 190. 

229



 

politik. Kekuatan dan keefektifan pemerintahan akan memungkinkan 

berlangsungnya aktivitas yang stabil dalam jangka panjang. Semakin 

minimnya distorsi dan interupsi proses pemerintahan akan membuat 

pencapaian tujuan bernegara dan berbangsa lebih nyata. Secara politik, 

penggabungan kekuatan politik pendukung presiden terkait dengan 

penguatan hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (lembaga legislatif) dan 

Presiden (lembaga eksekutif) dalam konteks kestabilan pemerintahan. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERUBAHAN 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

A. Sasaran Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

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

1. Penyederhanaan Partai Politik. Penyederhanaan dilakukan dengan 

penambahan pasal baru di dalam BAB VIIB tentang Pemilihan Umum dan 

Partai Politik yaitu Pasal 22F yang mengatur mengenai Partai Politik. 

Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 dalam penyederhanaan partai politik 

ini menyasar pada penguatan Sistem Demokrasi, Sistem Kepartaian, dan juga 

penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial melalui penyederhanaan sistem 

kepartaian yang diatur dalam BAB VIIB Pemilihan Umum dan Partai Politik. 

 

2. Penguatan Sistem Pemilihan Umum. Penguatan dilakukan dengan perubahan 

frasa pada Pasal 22E ayat (2), (3) dan ayat (5). Pasal 22E ayat (2) yang bekisar 

pada penambahan sitem Pemilihan Umum Distrik/Kewilayahan. Pasal 22E 

ayat (3) yang berkisar pada perubahan aturan pemilihan umum dapat dipilih 

oleh partai politik dan perseorangan. Pasal 22E ayat (5) yang berkisar pada 

perubahan dengan penambahan sifat dan asas pemilu yang bersifat nasional, 

tetap, madiri, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka. Perubahan kelima 

UUD NRI Tahun 1945 dalam penguatan sistem pemilihan umum ini menyasar 

pada penyederhanaan pemilihan umum, pemilihan secara perseorangan dan 

sifat Komisi Pemilihan umum yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan 

terbuka. 

 

3. Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden. Penguatan 

dilakukan dengan penambahan ayat di dalam Pasal 4 yaitu ayat (3) yang 

berkisar pada pengaturan laporan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden. Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 yang berkisar pada 

pengaturan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan dalam penataan sistem pemerintahan 

presidensial ini menyasar pada penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem 

Pemerintahan Presidensial dengan melaksanakan laporan pertanggungjawaban 

oleh Presiden dan Wakil Presiden kepada rakyat. 

 

4. Penguatan Lembaga Legislatif. Penguatan dilakukan dengan perubahan ayat 

frasa pada Pasal 7C yang berkisar menguatkan lembaga legislatif dari 

pembekuan. Sasaran dari perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 mengatur 

batasan Presiden untuk tidak dapat membekukan  DPR, DPD, dan MPR. 

 

B. Arah dan Jangkauan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

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

1. Menata penyederhanaan partai politik dalam sistem kepartaian yang 

demokratis. Lebih spesifik lagi dalam penyederhanaan tersebut terdapat 

penguatan sistem pemerintahan presidensial melalui partai politik sebagai arah 

demokrasi di Indonesia. Penambahan sistem penyederhanaan partai politik 

sebagai arah demokrasi dalam efisiensi pemilu, sebagai arah pembangunan 

nasional untuk menjangkau pada lingkup perencanaan jangka panjang 

nasional yang lebih konsisten dan dinamis dalam pelaksanaannya, namun 

tetap sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia. Penambahan sistem 

penyederhanaan partai untuk memberikan pemaknaan lebih lanjut berkaitan 

dengan konstitusi. Pengaturan ini dimungkinkan untuk dapat melekat pada 

lembaga pemerintahan negara, yang lainnya belum mempunyai pengaturan 

tersebut. 

 

2. Menguatkan sistem pemilihan umum. Lebih spesifik lagi dalam 

penyederhanaan pemilihan umum melalui pemilihan umum 

distrik/kewilayahan, pencalonan pemilu yang dapat dilakukan secara 

perseorangan, dan terdapat penguatan lembaga komisi pemilihan umum 

dengan menambahkan sifat dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka sebagai 

arah demokrasi yang transparan dan akuntabel serta sebagai arah 
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pembangunan nasional untuk menjangkau pada lingkup perencanaan jangka 

panjang nasional yang lebih konsisten dan dinamis dalam pelaksanaannya, 

namun tetap sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia. Pemilihan umum 

kewilayahan, pencalonan pemilu yang dapat dilakukan secara perseorangan, 

dan penambahan sifat KPU, untuk memperkuat sistem pemilihan umum di 

Indonesia. Penyederhanaan pemilu dengan Pemilu Distrik/Kewilayahan 

dimungkinkan dengan memasukkan elaborasi partai politik dan haknya untuk 

mengikuti pemilihan umum dan pemilihan distrik  ke dalam konstitusi. 

 

3. Laporan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden. Lebih spesifik 

yakni dalam pengaturan hak dam kewajiban presiden dan wakil presiden 

untuk bertanggungjawab dan transparan dalam laporan pertanggungjawaban 

kepada rakyat sebagai arah demokrasi yang lebih tansparan di Indonesia. 

Penambahan pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden juga sebagai 

arah pembangunan nasional untuk menjangkau pada lingkup perencanaan 

jangka panjang nasional yang lebih konsisten dan dinamis dalam 

pelaksanaannya, namun tetap sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia.  

 

4. Penguatan lembaga legislatif. Lebih spesifik lagi mengenai kemampuan 

presiden dalam konstitusi yang tidak dapat membekukan lembaga legislatif 

yakni DPR, DPD, dan MPR sebagai arah batasan presiden tidak absolute 

power dan mengedepankan sila ke-5 Pancasila yaitu kekuasaan berada di 

tangan rakyat melalui perwakilan. Sebagai arah pembatasan kekuasaan 

presiden yang diatur dalam konstitusi juga menjangkau pada lingkup 

perencanaan jangka panjang nasional yang lebih konsisten dan dinamis dalam 

pelaksanaannya, namun tetap sesuai dengan sistem ketatanegaraan di 

Indonesia. 

 

C. Ruang Lingkup Materi Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

Ruang lingkup materi perubahan ke-5 UUD NRI Tahun 1945 yaitu: 
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Ketentuan terkait partai politik digabungkan menjadi satu dengan 

bab terkait pemilihan umum, dengan pertimbangan bahwa tujuan utama 

partai politik adalah untuk menguasai kekuasaan dalam pemerintahan 

secara damai dan memutuskan kebijakan sesuai ideologi atau kepentingan 

partai politik416 dan sarana untuk melakukan hal tersebut terutama dalam 

memperoleh kekuasaan pemerintah negara di level nasional adalah 

melalui pemilihan umum. Hal ini tentu harus diatur dalam konstitusi 

dikarenakan memiliki efek yang mempengaruhi masyarakat Indonesia 

secara signifikan. Fungsi dan wujud perkembangan parpol bermuara pada 

kecenderungan manusia untuk mencari teman dan berkelompok demi 
                                                           

416 Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia, Malang: 
UB Press, 2016, hlm. 28-29. 

1.1 Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui 

Penyederhanaan Partai Politik  

  Penambahan frasa ‘Partai Politik’ pada judul Bab VIIB UUD 

NRI Tahun 1945, sehingga menjadi ‘Pemilihan Umum dan Partai Politik’, 

dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa partai politik merupakan alat 

partisipasi politik rakyat dan perantara antara kekuatan-kekuatan sosial 

dengan pemerintah yang merupakan perwujudan dari hak asasi setiap 

warga negara seperti yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945. Wujud 

hak asasi setiap warga negara terkait partai politik tersebut termuat dalam 

pasal-pasal di konstitusi Indonesia sebagai berikut: 

a. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, “Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” 

b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak 

untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 

c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap warga negara 

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 

d. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” 

1. Ketentuan yang Ditambahkan 
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suatu tujuan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa manusia mempunyai 

hakikat untuk melaksanakan keinginan berkumpul dan berserikat, bahwa 

setiap manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, 

dan dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman 

dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami 

sifatnya.417 Maka dari itu, berpedoman pada teori tersebut, dapat 

dikatakan bahwa penjaminan dan perlindungan hukum terhadap hak 

berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan hak lain seperti hak 

pengembangan diri pribadi atau kolektif dan kesempatan dalam 

pemerintahan, merupakan kewajiban pemerintahan dan harus 

dilaksanakan sebagai hak asasi manusia yang kodrati. Hak-hak tersebut 

menjadi dasar dari hak setiap warga negara untuk mendirikan partai 

politik sebagai sarana penyalur aspirasi dalam pemerintahan serta dasar 

dari hak setiap warga negara untuk memperebutkan secara sah jabatan-

jabatan publik dengan jalan dipilih dan memilih melalui mekanisme 

pemilu dan pemilihan lainnya.418 

Pengaturan terhadap partai politik dengan memasukkannya 

melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan 

memperhatikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap prinsip-prinsip 

substantif demokrasi, serta berpedoman pada makna dari Pasal 28J ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Dalam menjalankan 

hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis.” Pembatasan dilakukan dengan 

produk hukum berupa undang-undang, namun dalam hal ini perlu dibuat 

pengaturan dasar di atas undang-undang karena partai politik adalah suatu 

                                                           
417 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 22. 
418 Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik; Pengaturan Penyederhanaan 

Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 68. 
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entitas yang keberadaannya krusial bagi masyarakat Indonesia, sehingga 

perlu memiliki batas atau aturan yang sesuai tanpa membahayakan hak 

asasi dari warga negara Indonesia.  

Pengaturan mengenai partai politik di dalam perubahan UUD 

NRI Tahun 1945 dimuat melalui penambahan pasal baru, yaitu Pasal 22F 

tepat di bawah pasal terkait pemilihan umum. Isi dari pasal tersebut 

memuat klasifikasi partai politik yang diakui, keharusan dari partai 

politik, hak dan ketentuan-ketentuan bagi partai politik. Pasal 22F 

dimasukkan ke dalam bab yang sama dengan pemilihan umum dengan 

alasan bahwa relasi antara partai politik dan pemilihan umum sangatlah 

kuat. Selain itu, juga dimasukkan ketentuan tentang hak partai politik 

dalam pemilihan kepala pemerintah daerah. 

Klasifikasi partai politik di dalam Pasal 22F ayat (1) dilakukan 

untuk mewujudkan penyederhanaan sistem kepartaian. Penyederhanaan 

sistem kepartaian dilakukan sesuai prinsip demokrasi dengan prasyarat 

bagi prinsip-prinsip substantif demokrasi seperti jaminan kebebasan 

persamaan dan perlindungan minoritas tetap berlaku419 lalu bertumpu 

pada dasar-dasar filosofis yang bersumber dari Pancasila yaitu gotong-

royong. Asas gotong royong ini dijadikan landasan bagi sistem kepartaian 

yang diberlakukan di Indonesia dan akan membatasi perilaku ekspresi 

kebebasan politik dalam membentuk partai politik yang egoistik.420 

Sistem kepartaian berupa sistem multipartai di Indonesia 

merupakan hal yang tidak bisa dihindari dengan tingkat pluralitas 

masyarakat yang tinggi. Sistem multipartai terintegrasi dengan sistem 

pemerintahan presidensial menjadikan kekuasaan pemerintah negara di 

Indonesia melemah. Kualifikasi kelemahan sistem pemerintahan 

presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai oleh salah satu 

ahli hukum di Indonesia, Hanta Yuda,dijelaskan dengan dua hal yaitu:421 

                                                           
419 Kuswanto, Op. Cit., hlm. 120. 
420 Ibid., hlm. 245. 
421 Hanta Yuda AR, Presidensiilisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 133. 
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a. Kompromi politik eksternal (di dalam badan legislatif) dan 

kompromi politik internal (di dalam badan eksekutif/ kepresidenan). 

Kompromi politik eksternal yang melemahkan sistem pemerintahan 

presidensiil tersebut antara lain: (1) intervensi parpol terhadap 

Presiden dan akomodasi Presiden terhadap kepentingan parpol 

dalam proses pembentukan kabinet atau dalam hal 

pengangkatan/pemberhentian anggota kabinet; (2) munculnya 

polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter koalisi yang 

terbangun cenderung cair dan rapuh; (3) kontrol parlemen terhadap 

pemerintah kebablasan; (4) bayang-bayang ancaman impeachment 

oleh parlemen; 

b. Kompromi politik internal yang melemahkan sistem pemerintahan 

presidensiil tersebut antara lain: (1) tereduksinya hak prerogatif 

Presiden dalam menyusun kabinet; (2) kabinet yang terbentuk 

cenderung kabinet koalisi beberapa partai politik; (3) adanya 

potensi dualisme loyalitas menteri dari parpol yang menyulut 

konflik kepentingan; (4) terganggunya keharmonisan hubungan 

antara Presiden dan Wakil Presiden.422 

 

Sistem multipartai memiliki ketidaksesuaian yang mendasar 

dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini jika dihubungkan 

dengan pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk 

menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran 

eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena 

tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu 

pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan 

partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi 

harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya 

dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari 

                                                           
422 Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi konflik internal berupa ketegangan 

antar partai yang berujung pada terganggunya keharmonisan hubungan Presiden dengan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla. Hlm ini dikarenakan jumlah suara Partai Golkar (asal Wakil Presiden) di parlemen lebih 
besar ketimbang Partai Demokrat (asal Presiden). 
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partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga 

mayoritasnya dalam parlemen hilang.423 Namun, karena di Indonesia 

sistem multipartai digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial, 

maka terbentuknya partai-partai politik yang malah akan melemahkan 

kekuasaan pemerintah negara tidak dapat dihindari. 

Partai-partai politik merupakan konsekuensi logis dari dinamika 

politik sistem multipartai yang ada sekarang, dan idealnya yang terjadi 

seharusnya bukanlah perpecahan tetapi konvergensi politik, sehingga 

sistem kepartaian Indonesia dapat menjadi relatif lebih sederhana, dan 

penyederhanaan yang dimaksud harus berjalan secara alamiah dan 

demokratis, tidak dipaksakan sebagaimana yang dilakukan oleh Orde 

Baru.424 

Penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dilakukan 

dengan memanfaatkan sistem yang digunakan pada partai politik. Sistem 

multipartai yang mengakomodir pluralitas, menjunjung tinggi adanya 

golongan-golongan masyarakat tertentu yang ingin mengekspresikan 

kebebasan berpolitik dengan membentuk partai-partai baru. Pembentukan 

partai-partai baru tersebutlah yang menjadi masalah apabila tidak diatur 

dengan seksama. Masyarakat Indonesia cenderung tidak memahami arti 

dan tujuan ideal pembentukan partai politik secara komprehensif 

dikarenakan tingkat pendidikan politik yang rendah, sehingga hanya 

mengedepankan fungsi dari partai politik untuk menggapai keinginan 

mereka. Memanfaatkan keinginan terhadap kebebasan politik tersebut, 

maka dilakukanlah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan 

memasukkan klasifikasi partai politik. Hal ini akan memberikan dasar 

konstitusional bagi undang-undang pengaturan partai yang berujung pada 

penyederhanaan sistem kepartaian. Dasar konstitusional tersebut juga 

dibentuk untuk memperkuat pembatasan yang dimaksudkan dalam Pasal 

28J ayat (2).  

                                                           
423 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm. 417. 
424 Penyederhanaan partai politik pada Orde Baru yang dimaksud adalah konsolidasi partai-partai 

politik menjadi tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan 
Golongan Karya. Hlm ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan 
Golongan Karya yang kemudian diubah dengan UU no. 3 Tahun 1985. 
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Klasifikasi partai politik dilakukan dengan membagi partai atas 

dua bentuk yaitu partai nasional dan partai lokal. Diharapkan dengan 

adanya kedua bentuk partai ini, kebebasan politik untuk berkumpul dan 

berserikat dalam membentuk partai politik di Indonesia yang 

masyarakatnya plural, dapat terakomodasi tanpa perlu melemahkan sistem 

pemerintahan presidensial. Klasifikasi partai yang menggunakan prinsip 

dalam Pancasila yaitu asas gotong-royong merupakan hal yang 

demokratis daripada kebijakan untuk pembubaran atau pelarangan 

pendirian partai politik seperti pada era Orde Baru. Pada era tersebut, 

berkembang dari Surat Perintah Sebelas Maret Tahun 1966 (berisi 

mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia), dikeluarkanlah 

kebijakan pelarangan/pembubaran partai politik secara tidak langsung 

melalui fusi yang dikokohkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, hingga kebijakan yang 

tak mengenal pembubaran partai politik dan menetapkan hanya Partai 

Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan 

Karya yang boleh hidup. Politik hukum kepartaian di era tersebut adalah 

“kebijakan multipartai terbatas tetap” yang disertai kebijakan “asas 

tunggal” dan “kebijakan massa mengambang”, dengan logika kesalahan 

pada pengurus, bukan partainya, sehingga tak dikenal pembubaran partai 

politik, melainkan pembekuan pengurus partai politik.425 Kebijakan pada 

era Orde Baru tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi modern yang 

semakin berkembang di Indonesia pasca reformasi, maka dari itu 

klasifikasi partai politik merupakan opsi yang tepat. 

Efek yang diharapkan dari adanya klasifikasi partai (partai 

nasional dan partai lokal) adalah terpadunya suara dalam satu wilayah, 

sehingga menghasilkan suara yang solid bagi calon-calon anggota 

legistatif. Konsolidasi suara tersebut akan memperkuat badan eksekutif 

yaitu Presiden, dan dapat terjadi dengan prediksi bahwa partai politik 

nasional melakukan koalisi dari tingkat daerah dengan partai politik lokal 

yang akan cenderung populis, sehingga diharapkan mayoritas anggota-
                                                           

425 Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, 
Malang: Setara Press, 2012, hlm. 87. 
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anggota legislatif yang terpilih berasal dari golongan yang sama dengan 

Presiden. Kondisi ini akan mendukung sistem pemilihan proporsional 

terbuka yang digunakan di Indonesia dan berujung pada integrasi suara 

dari daerah kepada partai-partai politik tertentu yang memiliki dominasi 

pada tingkat daerah dan akan bertransisi pada tingkat nasional. Idealnya, 

kondisi ini akan merefleksikan keadaan bahwa partisipasi warga negara 

dalam kegiatan partai politik sebagai subyek sangat krusial dan 

merupakan pemilik utama atas kedaulatan. 

Keberadaan partai lokal dalam sejarah di Indonesia pasca 

reformasi muncul setelah adanya penandatanganan Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding) antara pemerintah republik indonesia 

(The Governement of Indonesia, disingkat GoI) dan Gerakan Aceh 

Merdeka (disingkat GAM), yang kemudian disebut MoU RI-GAM dan 

ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Butir 

1.2 MoU tersebut tentang political participation menyatakan dalam angka 

1.2.1 bahwa “As soon as possible and not later than one year from the 

signing of this mou, GoI agrees to and will facilitate the establishment of 

Aceh-based political parties that meet national criteria. Understanding 

the aspiration of Acehnese people for local political parties, GoI will 

create within one year or the lates 18 months from the signing of this 

MoU, the political and legal conditions for the establishment of local 

parties in Aceh in consultation with Parliament”. MoU RI-GAM 

kemudian diakomodasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2007 Tentang Partai Lokal di Aceh. Bahkan sebelum Masa Reformasi, 

pada Pemilihan Umum Tahun 1955 (untuk memilih Anggota DPR dan 

memilih anggota Badan Konstituante) Indonesia pernah mengenal 

beberapa parpol peserta pemilu yang jika ditilik dari namanya dapat 

diindikasikan sebagai parpol lokal dan oleh Herbert Feith disebut 

“Kelompok Kecil yang Berkecakupan Daerah”, partai-partai itu ialah 

Gerinda (Yogyakarta), Raja Keprabonan dkk (Cirebon Jawa Barat), R. 

Soedjono Prawirosoedarso dkk (Madiun), Partai Persatuan Daya 
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(Kalimantan Barat), dan AKUI (Madura). Partai-partai tersebut, walaupun 

sulit untuk dikategorikan sebagai parpol lokal karena pada waktu itu 

belum ada pengaturan yang jelas tentang parpol di Indonesia dan mereka 

mengikuti Pemilu yang bersifat nasional,426 namun bersama dengan Partai 

Lokal di Aceh, merupakan preseden bahwa Indonesia memiliki partai 

lokal, sehingga dapat digunakan untuk menyederhanakan partai politik 

dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. 

Pada Pasal 22F ayat (2) perubahan UUD NRI Tahun 1945, 

dimuat tujuan dari partai politik. Menghindari terjadinya berkembangnya 

ideologi dan semangat separatis yang dapat membahayakan negara 

Indonesia, maka tujuan partai politik dibuat dengan mengambil intisari 

dari prinsip-prinsip yang termuat dalam Alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945 yaitu kedaulatan dan persatuan. Prinsip kedaulatan 

tersebut akan melandasi objek dari partai politik dalam filsafat politik dan 

hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan 

dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara427 dan 

rakyat yang berdaulat sehingga kedaulatan Indonesia tidak akan terbagi-

bagi terlepas dari keberadaan partai politik nasional ataupun partai politik 

lokal. Kata ‘harus’ sebelum prinsip kedaulatan mewajibkan partai politik 

untuk secara penuh mematuhi kondisi bahwa keberadaan dan 

penyelenggaraan aktivitasnya tidak boleh merubah kedaulatan, karena 

kedaulatan itu tidak dapat berubah-berubah (imprescriptible). Kedaulatan, 

ada di tangan rakyat dan selamanya tetap ada di tangan rakyat.428 Prinsip 

selanjutnya yang harus menjadi pedoman partai politik adalah prinsip 

persatuan. Prinsip persatuan di Indonesia berakar dari nilai sila ketiga 

Pancasila. Menurut pandangan Notonagoro dalam pengertian 

subjektivisasi objektif dan subjektivisasi subjektif, arti dari persatuan 

tersebut yaitu:429 

                                                           
426 Ibid, hlm. 67. 
427 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit.,  hlm. 95. 
428 Anwar C., Teori Hukum dan Konstitusi, Malang: Intrans Publishing, 2008, hlm.26. 
429 Kuswanto, Op.Cit., hlm. 45-46. 

241



 

a. Subjektivisasi objektif: Hakekat negara adalah untuk memiliki sifat-

sifat dan keadaan-keadaan berperi-kesatuan dengan inti peri 

kebangsaan; 

b. Subjektivisasi subjektif: Hakekat manusia Indonesia sebagai warga 

persatuan Indonesia, penjelmaan hakikat mahkluk Tuhan dalam 

kesatuan hubungan dengan sesama umat manusia makhluk Tuhan 

adalah untuk dengan kesadaran akan adanya perbedaan perbedaan di 

dalam masyarakat dan negara. 

 

Subjektivisasi objektif dan subjektivisasi subjektif tersebut 

bersifat saling melengkapi dan saling menyempurnakan untuk menjamin 

penyelenggaraan Pancasila (nilai persatuan) dalam kehidupan negara dan 

politik. Prinsip persatuan pun akan dapat digunakan sebagai pembenaran 

penyederhanaan sistem kepartaian jika dirumuskan dengan esensi dari 

Pancasila, sehingga penyederhanaan tersebut dapat mendorong 

terselenggaranya gotong-royong dalam politik, hal ini tentu lebih baik 

ketimbang keadaan sebaliknya (tanpa penggunaan prinsip persatuan) 

dimana sistem multipartai yang bersifat konfliktual dapat memecah belah 

bangsa karena semakin kuatnya suasana persaingan politik.430 

Tujuan penuangan prinsip kedaulatan dan persatuan Indonesia 

dalam Pasal 22F ayat (2) kemudian dikuatkan dengan sistematika 

ketentuan di ayat (3), (4), dan (5). Ayat (3) menyatakan bahwa partai 

lokal hanya dapat dibentuk di daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa. Artinya, dalam pembentukan partai lokal harus mengikuti 

prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Daerah-daerah 

dengan pluralitas yang jelas dan memiliki keunikan di masyarakatnya 

harus diakui oleh Negara untuk dapat mendirikan partai lokal. Ketentuan 

mengenai daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut 

diakomodasi oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, 

ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa partai nasional dan partai lokal berhak 

mengikuti pemilihan kepala pemerintah daerah. Ketentuan ini untuk 

                                                           
430 Ibid, hlm. 54. 
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mengakomodasi status quo dimana keberadaan partai nasional telah ada 

di berbagai level sosial masyarakat seperti Partai Golongan Karya, Partai 

Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, dan lainnya. Lalu, 

keberadaan partai lokal di pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk 

determinasi suara rakyat agar terkonsolidasi kepada figur politik/ 

perwakilan yang memang mewakili keinginan mereka secara dominan, 

sehingga figur tersebut melalui partainya pada pemilihan umum dimana 

kekuasaan pemerintah negara dipertaruhkan dapat mendukung pilihan 

partai nasional yang berafiliasi dengan partai lokal. Frasa ‘pemilihan 

kepala pemerintah daerah’ tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) 

UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan pada pasal tersebut kepala 

pemerintah daerah dipilih secara demokratis dan preseden menunjukkan 

bahwa pemilihan kepala pemerintah daerah di Indonesia dilakukan 

dengan pemilihan langsung oleh rakyat dimana partai politik 

berpartisipasi di dalamnya. Kemudian, pada ayat (5) terdapat ketentuan 

bahwa partai lokal berhak mengikuti pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dimaksudkan 

sebagai penguatan eksekutif di daerah sehingga kepala pemerintah daerah 

yang terpilih akan memiliki dukungan dari DPRD yang berasal dari partai 

lokal yang terafiliasi dengannya. 

Pengaturan partai politik untuk hal-hal teknis akan diatur di 

undang-undang berdasarkan amanat Pasal 22F ayat (6). Secara general 

hal-hal yang harus diatur dalam undang-undang tersebut adalah syarat-

syarat pembentukan partai politik, fungsi dan tujuan partai politik, 

larangan atas kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan bagi partai politik, 

pembubaran partai politik dan menyangkut terkait keseharian partai 

politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang 

tersebut akan diatur dalam satu produk hukum sendiri sesuai penggunaan 

kata-kata ‘dengan undang-undang’. Terakhir, pengaturan partai politik 

dengan undang-undang harus komprehensif, karena partai politik 
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merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat 

pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis.431 

Rumusan naskah perubahan: 

Pasal 22F 

(1) Partai politik meliputi partai nasional dan partai lokal.*****) 

(2) Partai politik harus menjunjung kedaulatan dan persatuan 

Indonesia.*****) 

(3) Partai lokal dapat dibentuk pada daerah yang bersifat khusus atau 

bersifat istimewa.*****) 

(4) Partai nasional berhak mengikuti pemilihan umum dan pemilihan 

kepala pemerintah daerah.*****) 

(5) Partai lokal berhak mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala pemerintah 

daerah.*****) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang partai politik diatur dengan undang-

undang.*****) 

 

1.2 Penambahan Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan 

Wakil Presiden  

“Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar” 

Era reformasi telah merubah sistem pemerintahan negara Republik 

Indonesia. Diantaranya terjadi perubahan terhadap susunan lembaga-

lembaga negara dan melahirkan lembaga negara baru dan telah 

memberikan ruang untuk rakyat berpartisipasi dalam pengisian jabatan-

jabatan publik secara langsung, seperti pemilihan presiden dan wakil 

presiden. Maka tindakan presiden dan wakil presiden menjadi titik awal 

dari pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang memilihnya. Serta 

mengurangi dominasi dari presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan 

                                                           
431 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 52. 
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negara. Kekuasaan tersebut mengandung muatan pertanggungjawaban, dan  

tidak ada ruang bagi kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. 

Catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, mekanisme sidang untuk 

meminta pertanggungjawaban presiden atas dasar memorandum DPR, 

belum pernah dilaksanakan dan baru muncul pertanggungjawaban 

presiden pertama kali terjadi pada tahun 22 Juni 1966.Pelaksanaan sidang 

MPR sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden memiliki 2 (dua) 

sistem, yaitu Sidang Tahunan yang kemudian dilanjutkan Sidang 

Istimewa.   

Pelaksanaan sidang MPR merupakan bentuk pertanggungjawaban 

lembaga negara terhadap rakyat melalui penyampaian laporan kinerja 

lembaga yang dibacakan oleh presiden sebagai kepala negara. 

Penyampaian laporan kinerja lembaga negara, diharapkan membuat 

masyarakat memahami dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Presiden, 

MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Masing-masing lembaga 

mempunyai mekanisme tersendiri dalam penyampaian laporan kinerjanya 

namun sebagai lembaga negara yang mandatnya diberikan oleh konstitusi 

sehingga harus dilaporkan kepada rakyat. Sehingga muncul kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga negara. Melalui kepercayaan masyarakat 

tersebutnya  merupakan bentuk kedaulatan rakyat.432 

Prosedur pelaksanaan sidang untuk meminta pertanggungjawaban 

presiden dimuat dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang 

Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 

dengan/atau Antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Di dalam Ketetapan 

MPR tersebut dijelaskan adanya dua macam pertanggungjawban presiden, 

yaitu pertanggungjawaban yang diberikan di hadapan Sidang Umum MPR 

pada akhir masa jabatan presiden dan tanggung jawab secara khusus yang 

diberikan di hadapan Sidang Istimewa MPR. 

                                                           
432 Akbar Nugroho, “Sidang Tahunan MPR Bentuk Pertanggungjawaban Pada Rakyat” 

<https://www.antaranews.com/berita/646943/sidang-tahunan-mpr-bentuk-pertanggungjawaban-pada-
rakyat> [diakses pada 15/03/2018]  
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Persoalan mendasar dalam ketentuan tersebut. Pertama, yaitu 

kenyataan bahwa UUD 1945 sendiri sebenarnya tidak mengatur secara 

eksplisit mengenai adanya prosedur pertanggungjawaban presiden kepada 

MPR. Walau demikian, Penjelasan UUD 1945 memang memuat 

pernyataan bahwa "Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan 

bertanggung jawab kepada Majelis." Prinsip inilah yang kemudian 

dijadikan dasar dalam pembuatan Tap. III/1978 tersebut. Sebagai 

perbandingan, dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 yang mengandung 

sistem pemerintahan parlementer, soal pertanggungjawaban presiden 

kepada lembaga legislatif dimuat dengan jelas. 

Kedua, pada dasarnya sistem pertanggungjawaban eksekutif hanya 

dikenal dalam sistem parlementer atau sistem semi-parlementer, tidak 

dalam sistem presidensial. Sebab, orientasi utama sistem pemerintahan 

presidensial adalah membentuk pemerintahan yang stabil dalam waktu 

tertentu (fixed term of office). Di samping itu, sistem pemisahan kekuasaan 

secara tegas dalam tataran kelembagaan yang berusaha diterapkan oleh 

sistem presidensial berimplikasi pada tidak terjadinya peleburan antara 

lembaga eksekutif dan legislatif. 

Namun demikian, terlepas dari adanya persoalan-persoalan 

tersebut, kenyataan bahwa Tap. III/1978 telah memuat ketentuan tersebut 

menjadi suatu landasan legal-formal yang sah di bawah sistem 

ketatanegaraan kita sekarang. Bahkan karena adanya mekanisme 

pertanggungjawaban inilah, sebagian kalangan pakar Hukum Tata Negara 

menyebut sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem 

campuran atau apa yang disebut sistem quasi presidensial. Keberadaan 

Sidang Istimewa juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. 

Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR bersidang 

sedikitnya sekali dalam lima tahun, Namun Tap. III/1978 menetapkan 

mengenai adanya Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban 

presiden di tengah masa jabatannya. 

Rumusan naskah asli:  
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Pasal 4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar.  

(2) Dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu leh satu orang Wakil 

Presiden.  

 

Rumusan naskah perubahan: 

Pasal 4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.*****)  

(2) Dalam melakukan kekuasaan pemerintahan negara Presiden dibantu 

oleh satu orang Wakil Presiden.*****)  

(3) Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban memberikan 

pertanggungjawaban kepada rakyat melalui Majelis 

Permusyawaratan Rakyat sedikitnya dua kali dalam lima tahun, 

ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pertanggungjawaban diatur 

dalam undang-undang.*****)  

 

Dengan pengaturan secara eksplisit ketentuan sidang 

pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mampu 

menegakan kedaulatan rakyat dan memberikan ruang partisipasi rakyat 

dalam keberlangsungan penyelenggaraan kekuasaan negara. Republik 

Indonesia adalah sebuah tatanan yang terdiri dari dua pelaku pokok yaitu 

negara dan masyarakat. Dimana rakyat sepakat membentuk negara untuk 

dijadikan sarana membangun dirinya.  Dengan demikian tugas negara 

adalah memenuhi mandat yang diberikan rakyat yaitu membangun. 

Berangkat dari hal tersebut, maka negara memiliki tanggungjawab dalam 

memberikan laporan atas kedaulatan rakyat.  
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2. Ketentuan yang Diubah 

2.1 Penguatan Sistem Pemilihan Umum dengan Penambahan Sistem 

Distrik/Kewilayahan, Pengajuan Peserta Pemilihan Umum Secara 

Perseorangan, dan Penambahan Asas Komisi Pemilihan Umum 

Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih 

wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang 

demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum menurut Haris 

(2006:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, 

yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa 

mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai demokrasi. 

Dalam tipologi pemilihan umum menempatkan rakyat sebagai 

suatu masa individu-individu yang sama. Aliran liberalisme, sosialisme, 

dan komunisme  semuanya berdasarkan pada pandangan mekanis ini. 

Bedanya bahwa liberalisme mengutamakan individu kesatuan otonom dan 

memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan antara individual 

yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme dan khususnya 

komunisme mengutamakan totalitet kolektif masyarakat dan mengecilkan 

peranan individu dalam totalite kolektif itu. Tetapi semua aliran tersebut 

mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan 

memandang rakyat (korps pemilih) sebagai suatu massa individu-individu 

yang masing-masing mengeluarkan satu suara (suara dirinya sendiri) 

dalam setiap pemilihan. 

Secara sederhana sistem pemilihan umum dibagi ke dalam 2 (dua) 

kelompok besar yaitu sistem proporsional dan sistem nonproporsional, 

yang terakhir ini biasa disebut sistem distrik. Tetapi dengan mencermati 

setiap pemilu yang dicapai oleh negara-negara yang  menyelenggarakan 

pemilihan umum sebenarnya cukup banyak. Karena itulah sebagian 

sistematisasi, para ahli ilmu politik kemudian berusaha melakukan 

klarifikasi sistem pemilu itu  ke dalam kategori-kategori besar. Dinamakan 
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sistem distrik karena wilyah Negara dibagi dalam distrik-distrik (daerah-

daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan 

Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Secara umum terdapat tiga 

karakteristik utama dari sistem distrik ini yaitu: 

2. Sistem ini ditandai oleh konstituensi tunggal (single member 

constituency). Sebagai misla inggris memiliki 659 konstituensi yang 

masing-masing konstituensi memilih satu anggota parlemen. 

Akibatnya, dapat terjadi sebagian besar para pemilih tidak mendukung 

calon yang menang. 

3. Persaingan dan pemilihan pada setiap konstituensi adalah antar para 

calon dan bukan antar partai. Para pemilih hanya menentang nama 

calon yang disukainya  yang terdapat dalam  kertas suara hanya 

mencantumkan nama calon dan kemudian memasukkannya ke dalam 

kotak suara. 

4. Calon yang berhasil adalah calon yang memperoleh suara terbanyak 

(most votes) dan bukan mayoritas suara (majority of votes). Dengan 

kata lain, calon yang memiliki suara terbesar dibandingkan dengan 

suara saingannya. 

Banyak pakar menamakan sistem ini adalah sistem mayoritas, 

karena untuk menemukan siapa-siapa yang dipilih sebagai wakil rakyat 

dari suatu distrik ditentukan  oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak 

(suara mayoritas) dan tidak perlu mayoritas mutlak. Pemilhan umum 

dilakukan sekali sejalan, suara-suara yang tidak terpilih dari suatu distrik 

pemilihan, tidak dapat digabung dengan suara yang diperolah dari distrik 

pemilihan yang lain, ini berarti bahwa setiap suara yang tidak mencapai 

mayoritas, yang juga berarti bahwa calon yang dipilih tidak terpilih, suara 

tersebut tidak dihitung atau menjadi hilang. 

Kelebihan dari sistem ini adalah setiap calon dari suatu distrik 

pemilihan, biasanya adalah warga distrik tersebut atau mungkin juga orang 

dari distrik yang lain, tetapi yang pasti bahwa orang tersebut dikenal secara 

baik yang bersangkutan. Dengan demikian hubungan antara pemilih 

dengan para calon sangat erat, sebab bagi para pemilh tentu saja calon 
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yang  paling dikenal mereka akan dipilih, karena calon yang dipilih adalah 

warga atau orang yang sudah cukup lama tinggal di dalam distrik, maka 

dia akan dapat mengetahui kepentingan-kepentingan dan keadaan distrik 

yang diwakilinya. Dengan demikian bahwa suara-suara yang diberikan 

kepada calon yang tidak terpilih tidak dapat digabungkan dengan suara 

dari distrik pemilihan yang lain, maka sebagai akibatnya sistem ini 

mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan kepartaian. 

Perubahan sistem pemilihan umum yang semula merupakan sistem 

proporsional terbuka menjadi sistem pemilihan umum distrik merupakan 

gagasan yang didasari oleh adanya beberapa kelemahan dari sistem 

pemilihan umum proporsional, salah satu hal yang mendasar adalah 

adanya politik destruktif yang terjadi dan calon-calon yang tidak 

kompetitif yang terpilih dalam pemilihan umum.433 

Secara epistimologi, destruktif berasal dari arti kata memusnahkan, 

merusak, atau menghancurkan. Sehingga politik destruktif adalah politik 

yang memusnahkan. Pelaksanaan pemilihan umum proporsional terbuka 

adalah terdapat persaingan internal di tubuh partai politik yang 

mengakibatkan timbulnya politik destruktif. Tidak hanya itu, politik 

destruktif inilah yang kemudian menghasilkan wakil-wakil rakyat yang 

tidak kompetitif. Karena belum tentu memiliki kualifikasi yang layak 

sebagai wakil rakyat. Hal ini didasarkan pada masih maraknya politik uang 

dalam perhelatan pesta demokrasi.434 

Rumusan naskah asli: 

Pasal 22E 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***) 

                                                           
433 Carlos KY, Sistem Distrik Dinilai Lebih Cocok untuk Pemilu di Indonesia, diakses dari 

http://www.beritasatu.com/politik/278299-sistem-distrik-dinilai-lebih-cocok-untuk-pemilu-di-
indonesia.html, diakses pada 15 Maret 2018, Jam 13.45 WIB. 

434 M. Fikri Alan, Legal Architecture Pemilihan Umum Indonesia; Sebuah Kritik Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, diakses dari http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/legal-
architecture-pemilihan-umum-indonesia-sebuah-kritik-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-2017/, 
diakses pada 15 Maret 2018, Jam 14.00 WIB. 
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(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***) 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik..***) 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.***) 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri..***) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang.***) 

Rumusan perubahan:  

Pasal 22E 

 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***) 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih perwakilan wilayah 

bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memilih Presiden dan Wakil 

Presiden.***/*****) 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik..***) 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.***) 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri..***) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-

undang.***) 
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(7) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan terbuka.” 

 

Negara Indonesia merupakan negara yang kedaulatan nya berada 

ditangan rakyat.435 Kedaulatan sendiri ialah sebagai kekuasaan yang 

tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak dibawah 

kekuasaaan lain.436 Sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat 

menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan, serta 

menentukan tujuan yang hendak dicapai negara.  Dalam UUD 1945, 

kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan 

(representation). Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa kedaulatan rakyat 

dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem 

demokrasi perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak 

langsung (indirect democracy). 437 Sementara itu Hatta yang mempunyai 

pandangan bahwa kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk 

mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, 

berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi 

putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya 

ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu 

perundingan yang teratur bentuk dan jalannya.438 Pada perkembangannya, 

prinsip kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan konsep 

demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 

Dengan berkembangnya negara dan dunia, prinsip kedaulatan rakyat ini 

kemudian terwujud dalam sistem demokrasi perwakilan. Bentuk Negara 

Kedaulatan Rakyat.439  

                                                           
435 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia 
436 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 9. 
437 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, 2006, hlm. 328. 
438 Zulfikri Suleman, Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, Jakarta: 

Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 12-13. 
439 Rudy, “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 

Nomoe 3 Universitas Lampung, 2013, hlm. 254. 
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Demokrasi sendiri merupakan sebuah tahapan atau sebuah proses 

yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. 

Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi 

sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan 

ketatanegaraan yang sempurna.440 Demokrasi menghasilkan sebuah 

gagasan berupa Pemilihan Umum atau pemilu, Pemilihan umum (Pemilu) 

sendiri merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang 

bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan 

pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

demokrasi. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil 

rakyat dan wakil daerah yang tidak hanya berasal dari kaum politik namun 

juga beral dari perseorangan atau individu sebagai sebagai representatif 

rakyat yang sesungguhnya tanpa campur tangan kepentingan partai politik. 

Adanya Pemilihan Umum juga dtujukan untuk membentuk pemerintahan 

yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Sebagai lembaga independen yang melaksanakan Pemilihan Umum 

yaitu Komisi Pemilihan Umum. Lembaga independen ialah lembaga 

negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja 

secara independen. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara 

yang merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang 

atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat 

disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam 

UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, 

sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ.  

Rumusan Naskah Asli :   

Pasal 22E 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)  

                                                           
440 Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Jakarta, Visimedia, 2007, 

hlm. 113. 
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(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil 

presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)  

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik.***)  

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.***)  

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)  

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang.***)  

 

Rumusan Naskah Baru :   

 

Pasal 22E 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)  

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil 

presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)  

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik dan perseorangan.***/*****)  

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.***)  

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dapat dipertanggungjawabkan, 

dan terbuka.***/*****) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang.***)  
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 Sehingga perubahan ke-lima Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22E menjadi :  

 

Pasal 22E 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)  

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih perwakilan wilayah 

bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memilih Presiden dan Wakil 

Presiden.***/*****)  

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik dan perseorangan.***/*****)  

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan.***)  

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dapat dipertanggungjawabkan, 

dan terbuka.***/*****) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang.***)  

 

2.2 Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Majelis Permusyawaratan Rakyat   

“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan” 

Makna dari sila ke-4 adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada di 

tangan rakyat, oleh karena itu di Indonesia disebut pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memberikan amanah melalui 

wakil-wakilnya yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam 

hal ini, rakyat dapat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara 
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melalui badan-badan atau lembaga-lembaga perwakilan yang ada. Semua 

wakil rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

Aspirasi rakyat dapat disampaikan ke pemerintah melalui wakil rakyat. 

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keberadaan 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara yang  

mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang 

setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi 

langsung dari rakyat. Alasan lain bahwa Presiden tidak memiliki hak untuk 

membekukan ataupun membubarkan DPR karena DPR adalah lembaga 

wakil rakyat yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasannya 

terhadap kinerja pemerintah. Sehingga dasar filosofis dari sila ke-4 dalam 

hal “perwakilan” dapat tetap terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. 

Selanjutnya berangkat dari Pancasila sebagai filosofi bangsa yaitu pada 

sila ke-5 menyatakan bahwa: 

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” 

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan 

bahwa  manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk 

menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial 

memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat 

komunal. Oleh sebab itu, kedua lembaga tinggi negara tersebut tidak dapat 

saling menjatuhkan. Dalam hal ini dikembangkanlah perbuatan luhur yang 

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

Dalam pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden 

harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus 

bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggungjawab kepada 

Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan. Presiden 

tidak dapat membubarkan DPR seperti dalam kabinet parlementer, karena 

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan DPR pun tidak 

dapat menjatuhkan Presiden. 

Dilihat dari sisi historis pada 23 Juli 2001, tepat pukul 01.17 WIB, 

Presiden KH Abdurrahman Wahid mengumumkan Maklumat Presiden 
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Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Dekrit “Gus Dur”.441 

Di dalam dekrit yang dibacakan salah seorang juru bicara presiden, Yahya 

C. Staquf, itu Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa telah terjadi krisis 

konstitusional yang memperparah krisis ekonomi dan penegakan hukum 

serta pemberantasan korupsi. Dengan segala pertimbangan itu, dengan 

keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa 

serta berdasarkan sebagian terbesar masyarakat Indonesia, Abdurrahman 

Wahid menegaskan bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 

dirinya terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa untuk 

memaklumkan tiga hal pokok, sebagai berikut:  

Pertama, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; kedua, 

mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta 

menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum 

dalam waktu seTahun; dan ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total 

dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar 

sambil menunggu. Namun, Dekrit tersebut rupanya tidak cukup efektif 

untuk menghentikan perlawanan anggota parlemen, karena pada akhirnya 

Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi memakzulkan 

Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. 

Kemudian, pada Rapat PAH I BP MPR ke-14 tanggal 10 Mei 2001, 

yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan agenda Pembahasan perubahan 

UUD NRI Tahun 1945 bidang politik, hukum, dan lain-lain. Ali Hardi 

Kiaidemak berbicara mengenai pembekuan dan/atau pebubaran DPR. 

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta agar UUD NRI Tahun 1945 

mengatur mengenai larangan Presiden membubarkan atau membekukan 

Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan pembekuan dilarang karena DPR dan 

MPR merupakan representasi rakyat melalui perwakilan yang sesuai 

dengan sila ke-5 Pancasila yang oleh sebab itu pembekuan atau 

pembubaran lembaga legislatif tersebut tidak diperkenankan karena 

                                                           
 441 Ali Masykur Musa, Ibid, hlm. 29. 
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bertentangan dengan norma dasar pancasila yang sepenuhnya kekuasaan 

ada di tangan rakyat. 

“The president cannot dissolve the legislature and call a general election. 

Usually the president and the legislature are elected for fixed terms” 

Pendapat di atas menyebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan 

presidensial, seorang presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan 

dari jabatannya oleh legislatif. Begitu pula sebaliknya, presiden pun tidak 

dapat membubarkan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial 

merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana badan eksekutif dan 

badan legislatif mempunyai kedudukan yang independen. Di dalam 

pemerintahan presidensial seorang presiden dan wakil presiden dipilih 

secara langsung oleh rakyat untuk masa kerja dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan oleh konstitusi. Sehingga didalam Pasal 7C Perubahan ke-

3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dijelaskan bahwa: 

Rumusan Naskah Asli: 

Pasal 7C 

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat.***)  

Untuk mengoptimalkan hal tersebut dilakukan amandemen ke-5 

pada Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Bahwa tidak hanya DPR namun juga DPD dan MPR yang sejajar 

dengan DPR dalam lingkup legislatif yang sama mengrepresentasikan 

rakyat dalam perwakilan oleh karena itu, Pasal 7C Perubahan ke-5 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirubah 

menjadi: 

Rumusan Naskah Perubahan : 
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Pasal 7C 

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.***/*****) 

Dengan pengaturan secara eksplisit Presiden tidak dapat 

membekukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat maka telah memperkuat lembaga 

legislatif selaku representasi rakyat dalam perwakilan untuk menegakan 

kedaulatan rakyat dan memberikan ruang partisipasi rakyat dalam 

keberlangsungan penyelenggaraan kekuasaan negara.  

259



 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

UUD NRI 1945 dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi 

dalam suatu negara atau kedudukannya sebagai the highest norm dan the supreme 

law of the land dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia merupakan salah 

satu pilar penting dalam berperan mengatur dan mengadakan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seharusnya, 

dalam perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, Konstitusi juga harus 

dijaga dan dipelihara sehingga pengaturan yang terkandung di dalamnya dapat 

juga mengikuti arus perkembangan tersebut. 

Selanjutnya, sebagaimana telah disadari bersama, bahwa Undang-Undang 

Dasar merupakan perwujudan dari keinginan kuat bangsa pada saat Undang-

Undang Dasar tersebut dibentuk. Namun, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan 

bahwa Undang-Undang Dasar yang telah ada tidak mengenal perubahan. 

Bagaimana pun, Undang-Undang Dasar tersebut tetap membutuhkan perubahan-

perubahan dalam rangka penyesuaian ketentuan di dalamnya dengan kondisi 

masyarakat. 

Selain itu, UUD yang telah ada sekarang, pada awalnya memang di desain 

hanya untuk sementara. Ia merupakan dokumen singkat yang hanya berisi prinsip-

prinsip umum serta menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah. 

Hal ini juga di dukung adanya fakta bahwa UUD NRI 1945 hasil perubahan 

masih terdapat beberapa kekurangan, khususnya dalam hal paradigma 

pembangunan nasional yang masih belum dapat menjawab keberlanjuatan 

program pembangunan pemerintahan, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang 

belum masih berfungsi secara maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi 

lembaga tersebut di dalam pemerintahan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, UUD NRI 1945 dapat dikatakan 

perubahan atas UUD NRI 1945 merupakan suatu keniscayaan, dan oleh karena itu 

secara filosofis sangat penting dalam rangka menguatkan sistem presidensiil dan 
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lembaga-lembaga pemerintahan serta mewujudkan sistem ketatanegaraan yang 

mampu menampung berbagai dimensi strategis dimensi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, yang berkaitan dengan ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan 

Budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Rancangan Perubahan 

Kelima UUD NRI 1945, terdapat beberapa hal yang perlu ditata kembali dalam 

sistem ketatanegaraan, yaitu: 

1. Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial Melalui Penyederhanaan Partai 

Politik. Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pengaturan Partai Politik 

dengan Klasifikasi Partai Politik yang Meliputi Partai Nasional dan Partai 

Lokal. 

2. Penguatan Sistem Pemilu di Indonesia Melalui Penambahan Sifat Komisi 

Pemilihan Umum Selaku Penyelenggaran dan Pelaksana Pemilihan Umum di 

Indonesia, Pengajuan Peserta Pemilihan Umum Secara Perseorangan, dan 

Pemilihan Umum Distrik/Kewilayahan. 

3. Penambahan Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil 

Presiden. Penguatan Sistem Presidensil di Indonesia dengan Penambahan 

Laporan Pertanggungjawaban Oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk 

Mengedepankan Sistem Cheks And Balances dalam Negara Demokrasi 

kepada Rakyatnya.  

4. Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Penguatan Lembaga Legislatif  dari Lembaga 

Eksekutif. Pembatasan Kemampuan Presiden untuk Tidak Dapat 

Membekukan Lembaga Legislatif Selaku Representasi Rakyat untuk 

Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Secara Utuh. 

 

B. Saran  

Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya 

ketentuan-ketentuan di dalam UUD NRI 1945 yang masih belum sempurna dapat 

dilakukan dengan cara melakukan Perubahan kelima terhadap  UUD NRI 1945. 

Perubahan ini, dapat didasarkan pada inisiatiflembaga Majelis Permusyawaratan 

Rakyat,yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
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Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan merubah dan menetapkan UUD 

NRI 1945. 
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RENCANA PERUBAHAN KELIMA  

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

 

PEMBUKAAN 

( Preambule ) 

 

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 

itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-

kemanusiaan dan peri-keadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 

yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 

pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 

dan makmur. 

Atas berkat rakhmat Alah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 
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UNDANG UNDANG DASAR 

BAB 1 

BENTUK DAN KEDAULATAN 

Pasal 1 

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang 

Dasar.***) 

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

 

BAB II 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

Pasal 2 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan 

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

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

Ibu Kota Negara. 

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang 

terbanyak. 

Pasal 3 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar.***) 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

***/****) 

(3) Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar. ***/****) 
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BAB III 

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

Pasal 4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*****) 

(2) Dalam melakukan kekuasaan pemerintahan negara Presiden dibantu oleh satu orang 

Wakil  Presiden.*****) 

(3) Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban memberikan pertanggungjawaban 

kepada rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sedikitnya dua kali dalam 

lima tahun, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pertanggungjawaban diatur 

dalam undang-undang.*****)  

Pasal 5 

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.*)  

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. 

Pasal 6 

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia 

sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena 

kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani 

dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden.***) 

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang.***) 

Pasal 6A 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh.***) 

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden disusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum.***) 
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(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 

lima puluh persen dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih 

dari setengah jumlah provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi 

di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***) 

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

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang 

memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****) 

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur 

dalam undang-undang.***) 

Pasal 7 

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 

jabatan.*) 

Pasal 7A 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila 

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) 

Pasal 7B 

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

Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih 

dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) 
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(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi 

hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat.***) 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa. mengadili, dan memutus dengan seadil-

adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan 

puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh 

Mahkamah Konstitusi.***) 

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) 

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk 

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari 

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

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah 

anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, 

setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan 

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) 

Pasal 7C 

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***/*****) 
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Pasal 8 

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

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai 

habis masa jabatannya.***) 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu 

enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

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

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

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, 

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, 

dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari 

setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama 

dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 

****) 

Pasal 9 

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

agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:  

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):  

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik 

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 

Bangsa.”  

Janji Presiden (Wakil Presiden): 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden 

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya 
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dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan 

segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti 

kepada Nusa dan Bangsa”.*) 

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat 

mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau 

berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*) 

Pasal 10 

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut dan Angkatan Udara. 

Pasal 11 

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****) 

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat 

yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-

undang.***) 

Pasal 12 

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13 

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat.*) 

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*) 
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Pasal 14 

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung.*) 

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat.*) 

Pasal 15 

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

dengan undang-undang. *) 

Pasal 16 

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 

undangundang. ****) 

 

BAB IV 

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 

Dihapus. ****) 

 

BAB V 

KEMENTRIAN NEGARA 

Pasal 17 

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *) 

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*) 

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam 

undangundang. ***) 
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BAB VI 

PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 18 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**) 

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

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) 

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

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum.**) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**) 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 

Pusat.**) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**) 

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

undang.**) 

Pasal 18A 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan 

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **) 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **) 

Pasal 18B 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **) 
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(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang. **) 

 

BAB VII 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 19 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. **) 

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **) 

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **) 

Pasal 20 

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

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *) 

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

undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu. *) 

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

untuk menjadi undang-undang. *) 

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak 

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-

undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-

undang dan wajib diundangkan. **) 

Pasal 20A 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. **) 
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(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain 

Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, 

hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **) 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **) 

Pasal 21 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-

undang.*) 

Pasal 22 

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam persidangan yang berikut. 

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

Pasal 22A 

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur 

dengan undang-undang. **) 

Pasal 22B 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang 

syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **) 
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BAB VIIA***) 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

Pasal 22C 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan 

umum.***) 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan 

jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***) 

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

undang.***) 

Pasal 22D 

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah.***) 

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, 

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta 

memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***) 
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(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang 

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

 

BAB VIIB***/*****) 

PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK 

Pasal 22E 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil setiap lima tahun sekali.***) 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih perwakilan wilayah bagi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.***/*****) 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik dan 

perseorangan.***/*****) 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 

perseorangan.***) 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, mandiri, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka.***/*****) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 22F 

(1) Partai politik meliputi partai politik nasional dan partai politik lokal. *****) 

(2) Partai politik harus menjunjung kedaulatan dan persatuan Indonesia.*****) 

(3) Partai lokal dapat dibentuk pada daerah yang bersifat khusus dan/ atau bersifat 

istimewa.*****) 

(4) Partai nasional berhak mengikuti pemilihan umum dan pimilihan kepala daerah. 

*****) 

(5) Partai lokal berhak mengikuti pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan pemilihan kepala pemerintah daerah. *****) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang partai politik diatur dengan undang-undang. *****) 

BAB VIII 
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HAL KEUANGAN 

Pasal 23 

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

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara 

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***) 

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 

Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***) 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***) 

Pasal 23A 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan undang-undang.***) 

Pasal 23B 

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.****) 

Pasal 23C 

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 23D 

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.****) 
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BAB VIIIA***) 

BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN 

Pasal 23E 

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

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

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 

kewenangannya.***) 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau 

badan sesuai dengan undang-undang.***) 

Pasal 23F 

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan 

oleh Presiden.***) 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***) 

Pasal 23G 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki 

perwakilan di setiap provinsi.***) 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan 

undang-undang.***) 

 

BAB IX 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Pasal 24 

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***) 

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

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
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peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***) 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 

dalam undang-undang.****)   

Pasal 24A 

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***) 

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***) 

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung 

oleh Presiden.***) 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***) 

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan 

peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 24B 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***) 

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

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

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

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

undang.***) 

Pasal 24C***) 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
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diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***) 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian 

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang Dasar.***) 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang 

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

Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 

***) 

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

konstitusi.***) 

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 

sebagai pejabat negara.***) 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan 

lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 25 

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan 

dengan undang-undang 

 

BAB IXA**) 

WILAYAH NEGARA 

Pasal 25A****) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 

berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan 

undang-undang.**) 
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BAB X 

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 

Pasal 26 

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia.**) 

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**) 

 Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara.***) 

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 

 

BAB XA**) 

HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya.**) 

Pasal 28B 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah.**) 
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(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**) 

 Pasal 28C 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**) 

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja.**) 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.**) 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**) 

Pasal 28E 

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 

tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**) 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat.**) 

Pasal 28F 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
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memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**) 

Pasal 28G 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** ) 

  Pasal 28H 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.**) 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan.**) 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**) 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**) 

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun.**) 

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan 

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu.**) 
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(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban.**) 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**) 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**) 

 Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**) 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.**) 

BAB XI 

AGAMA 

Pasal 29 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

 

BAB XII 

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**) 

Pasal 30 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara.**) 
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(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan 

dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 

pendukung.**) 

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan 

Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan 

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**) 

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, 

serta menegakkan hukum.**) 

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat 

keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan 

undang-undang.**) 

 

BAB XIII 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Pasal 31 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****) 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya.****) 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****) 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh 

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan 

dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 

nasional.****) 
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(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia.****) 

Pasal 32 

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budayanya.****) 

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional.****) 

 

BAB XIV 

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****) 

Pasal 33 

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

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.****) 

Pasal 34 

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** ) 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan.**** ) 
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(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak.****) 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.****) 

BAB XV 

BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 

KEBANGSAAN**) 

Pasal 35 

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. 

Pasal 36 

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 36A 

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal 

Ika.**) 

Pasal 36B 

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 

Pasal 36C 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta 

Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**) 

 

BAB XVI 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

Pasal 37 

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 

1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****) 
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(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis 

dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta 

alasannya.****) 

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****) 

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 

persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari 

seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****) 

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

dilakukan perubahan.****) 

 

ATURAN PERALIHAN 

Pasal I 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****) 

Pasal II 

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut 

Undang-Undang Dasar ini.****) 

Pasal III 

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan 

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****) 

 

ATURAN TAMBAHAN 

Pasal I 

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap 

materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 

302



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** ) 

 

Pasal II 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-

pasal.****) 

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.****) 

 

*) Perubahan Pertama 

**) Perubahan Kedua 

***) Perubahan Ketiga 

****) Perubahan Keempat 
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