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KATA PENGANTAR

 

Sampai hari ini, segala sesuatu yang bergerak dibawah naungan 
negara Indonesia bersumber dari rumusan konstitusi, yaitu Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kita melihat seluruh tingkatan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur sedetail pencatatan 
kelahiran hingga pengaturan kompleks mengenai transaksi lintas batas, 
semuanya merupakan hasil interpretasi dan kesesuaian dari Konstitusi kita. 
Tanpa suatu upaya untuk mengubah normal, bagaimanapun, Konstitusi 
akan gagal untuk melandaskan dasar kehidupan negara. Konstitusi yang 
kebal dari amandemen dapat dikatakan tidak lagi menjadi manifestasi 
negara.

Perubahan Konstitusi yang dimuat dalam dokumen ini tentunya 
mengambil paradigma pembangunan berkelanjutan dengan orientasi ke 
depan. Naskah ini disusun oleh para calon penerus bangsa yang telah 
mengikuti dan menampung keresahan generasinya mengenai konfigurasi 
jalannya negara. Permasalahan-permasalahan yang diangkat dan 
disolusikan di dalam naskah ini merupakan permasalahan yang mengakar 
dan selalu dijumpai di tataran ketatanegaraan. Menggali nilai-nilai yang 
ada di dalam masyarakat menjadi sebuah metode penelitan paling mendasar 
yang Tim Perumus gunakan, terutama dalam pembangunan partisipatif, 
suara rakyat menjadi instrumen utama untuk menghantarkan Tim Perumus 
menyusun naskah ini.

Keresahan-keresahan dalam ketatanegaraan yang Tim Perumus 
temukan dalam penelitian ini berpusat pada tidak sinergisnya konstitusi, 
Tim Perumus merasa bahwa permasalahan ketatanegaraan mulai hadir 
ketika perubahan terhadap konstitusi hanya dilakukan dengan menambal 
satu bagian tanpa mempertimbangkan keseimbangan yang ada di bagian 
lainnya. Penggerusan secara terus menerus terhadap kelembagaan dan 
peran Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi sebuah titik tolak bagi 
Tim Perumus untuk menyusun naskah ini, Tim Perumus percaya bahwa 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sesungguhnya merupakan sebuah 
lembaga yang dapat diberdayakan untuk menampung aspirasi bangsa 
secara menyeluruh.
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Tim Perumus mengharapkan dengan disusunnya Naskah Akademik 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 ini akan menciptakan diskursus yang mendalam mengenai 
aktualisasi konstitusi yang siaga, demokratis, harmonis, dan humanis.

 

Penuh Cita, 

Tim Perumus Perubahan Kelima UUD NRI 1945.
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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi 

muda yang menjadi finalis Academic Constitutional Drafting pada tahun 2020. Para 

finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 pada Universitas 

Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, 

Universitas Gadjah Mada, Universitas Jember, Universitas Mulawarman, dan Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa. 

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

disampaikan oleh para finalis Constitutional Drafting MPR RI tahun 2020. Semoga buku 

ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat luas yang 

mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di Indonesia.  

 

Kepala Biro Pengkajian, 

 

 

Drs. Yana Indrawan, M.Si 
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Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

materi para finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang 

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.  
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Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

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

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

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

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

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

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

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

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

hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara itu sendiri. 

 

 
 

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 
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Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

 

 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 
 

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi 

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para finalis Academic Constitutional Drafting tahun 2020, 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi Indonesia 

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

tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

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

 

 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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PERWUJUDAN CITA NEGARA YANG SIAGA, DEMOKRATIS, 
HUMANIS, DAN HARMONIS

ABSTRAK

Konstitusi secara konsep dapat diamandemen berdasarkan 
dua alasan: politik dan kebutuhan. UUD NRI 1945 dari perubahan 
terakhirnya pun masih membuka ruang kemajuan. Tujuan yang ingin 
dicapai melalui perubahan kali ini adalah agar UUD NRI 1945 
dapat mengakomodir negara secara siaga, demokratis, humanis, 
dan harmonis. Tidak lupa gagasan-gagasan di perubahan kelima ini 
mencakup aspirasi dan tinjauan komprehensif dari permasalahan 
yang ada. Kesetaraan kedudukan bagi kelompok marjinal masih perlu 
dipertegas di dalam konstitusi Indonesia. Keikutsertaan beragam 
kelompok masyarakat diharap dapat memberikan suara dalam 
memperjuangkan kepentingannya. Secara bersamaan, partai politik 
pun turut diperkuat agar dapat menyokong representasi kelompok. 
Cita-cita kesetaraan ini pun dirangkai sedemikian rupa agar dapat 
teraktualisasikan melalui pemilihan umum. Patut pula diperhatikan 
mengenai suatu remedi dari besarnya pesta demokrasi di Indonesia, 
yaitu sengketa-sengketa pemilu. Penyelesaian tersebut diharap 
dapat mengurangi segmentasi yang terlalu rumit dengan adanya 
cabang kekuasaan kehakiman tambahan, yaitu Mahkamah Pemilu. 
Restrukturisasi kekuasaan kehakiman pun kali ini dilaksanakan 
untuk mengoptimalkan kewenangan masing-masing atap. Ada pula 
perubahan yang bersangkutan dengan penegasan kedaulatan udara 
di NKRI. Legitimasi batas negara di dalam Konstitusi ini juga diikuti 
dengan pengaturan mengenai negara dalam keadaan bahaya yang 
diletakkan kewenanganya kepada Presiden. Perubahan-perubahan 
ini tidak lain adalah untuk mewujudkan damba sistem presidensiil 
yang kuat, tatanan pemerintahan yang akuntabel dan padu, serta 
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. 



xiv

Kata Kunci: Perubahan Kelima UUD NRI 1945, Kesamaan Kedudukan, 
Kelompok Rentan, Representasi Kelompok di Pemerintahan, Pemilihan 
Umum, Mahkamah Pemilu, Court of Law and Court of Justice, Kedaulatan 
Udara, Emergency State.  
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BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muatan pengaturan yang ada dalam konstitusi bukanlah sesuatu 
yang statis, namun konstitusi harus terbuka kepada perubahan-perubahan 
dan adaptasi. Maka dari itu, pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab 
untuk mencapai kebutuhan itu (pemangku kekuasaan) perlu melakukan 
perubahan sesuai dengan keadaan politik dan kebutuhan merupakan peran 
yang sangat penting.1 Demikian juga di Indonesia, keadaan demi keadaan 
mendorong bangsa ini untuk melakukan beberapa perubahan terhadap 
konstitusi yang dengan perjuangan dikukuhkannya. Seiring disesuaikannya 
konstitusi Indonesia dengan perubahan masyarakat serta citanya, dikaji 
terdapat setidaknya tujuh urgensi untuk diadakan amandemen konstitusi 
demi menyongsong kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 
NRI 1945”) menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang 
secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal, kekal, 
langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara 
Republik Indonesia. Perlindungan hak ini tidak terkecuali diperuntukkan 
bagi seluruh warga negara. Negara kian bersifat aktif untuk menjamin 
pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya, bagi mereka yang tergolong 
dalam kelompok rentan. Lantas, kewajiban negara dalam memenuhi hak-
hak seluruh warga negaranya sangatlah berkaitan dengan permasalahan 
yang pertama, yaitu, aksesibilitas dan kedudukan para kelompok, 
tanpa terkecuali, di hadapan hukum, jabatan politik, maupun kursi di 
pemerintahan ataupun lembaga negara lainnya. 

Salah satu kelompok yang tergolong dalam kelompok rentan adalah 
penyandang disabilitas. Data menunjukkan jumlah disabilitas di Indonesia 
saat ini mencapai angka 12 persen sebagaimana survey yang dilakukan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS).2 Namun, masih nampak rendah partisipasi 

1  Strong 1973: xx.
2  Sampai dengan tahun 2016, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12, 

7 persen dimana yang termasuk di dalam kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan 
kategori berat sebanyak 1,87 persen. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) 
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kelompok marjinal penyandang disabilitas dalam pemerintahan, walaupun 
beberapa peraturan pemerintah telah mendorong hak para penyandang 
disabilitas. Seperti pada contohnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk 
mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang disabilitas 
untuk setiap seratus orang pekerja.

Mengenai Masyarakat Hukum Adat (“MHA”) sebagai salah satu 
komponen lain dari Kelompok Rentan, bangsa Indonesia telah mengakui 
keberadaanya. Pengaturan maupun konsep dari perlindungan hak-hak 
MHA telah diamanahkan ke dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 18 B 
ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral.  MHA 
sendiri dilihat sebagai suatu subjek hukum (rechtsubjecten), sehingga 
jelas sudah kedudukannya dan tidak boleh dikecualikan hak-haknya. 
Telah menjadi fakta sejarah, bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat adat 
telah lahir dan tumbuh secara alamiah pada sebuah kawasan sebelum 
adanya kerajaan, imperium, dan negara-negara nasional. Karenanya, dapat 
disimpulkan bahwa kesatuan MHA telah ada bahkan sebelum NKRI lahir, 
maka dari itu diperlukannya pengakuan eksistensi MHA sebagai bentuk 
toleransi, hormat, dan pengindahan historis negara.

Penegasan kedudukan hukum bagi mereka yang tergolong 
kelompok rentan tidak dapat dipisahkan dengan konsep affirmative 
action, dalam rangka meraih seluruh golongan masyarakat, tak terkecuali 
dalam dimensi politik melalui Pemilihan Umum. Affirmative action 
kian didorong untuk diterapkan demi keterwakilan seluruh golongan 
guna mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat yang ada di negara 
yang kalangan masyarakatnya bersifat pluralistis. Indonesia menerapkan 
affirmative action melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 di 
mana partisipasi perempuan minimal 30% dari Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perumusan 
ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi perempuan 
dalam politik. Ditinjau secara historis pula, perempuan tidak menunjukkan 
kontribusi yang signifikan dalam perpolitikan dan pembentukan dasar-dasar 
dan legislasi Negara Indonesia, antara lain karena adanya kultur patriarki 
yang kental dalam adat Indonesia.3 Saat ini, partai politik diharuskan 

tahun 2016 sebagaimana dikutip dalam https://www.bps.go.id  
3  S. Hidayah, 2010.  
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mengajukan calon legislatif perempuan sebesar 30% dari kuota yang 
disediakan dalam tiap-tiap daerah pemilihan.4 Akan tetapi, meski diberi 
ketentuan demikian, pada realitanya, kuota 30% perempuan di parlemen 
tersebut belum pernah tercapai,5 antara lain karena faktor keluarga.

Pertumbuhan perwakilan perempuan di parlemen-parlemen di 
Asia lebih lambat daripada wilayah lain di dunia, dengan pertumbuhan 
hanya 5,3 poin dari 13,2% pada 1995 menjadi 18,5% pada 2015.6 Hal 
tersebut sangat disayangkan dikarenakan peran perempuan menjadi krusial 
dalam hal pembahasan beberapa kebijakan, terutama yang sarat dengan 
perempuan, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya 
unsur-unsur legislasi yang diskriminatif dan kekurang-terakomodiran. 
Namun, ketidaktercapaian kuota perempuan dalam parlemen tersebut tak 
bisa sepenuhnya disalahkan terhadap partai-partai politik maupun para 
calon-calon legislatif yang diajukan, karena persoalan suara dilemparkan 
kembali kepada konstituen selaku pihak yang hendak diwakili. Sekarang 
ini, banyak pihak yang menafsirkan realita tersebut sebagai motivasi untuk 
semakin memperhatikan perempuan yang menjadi calon-calon legislatif 
demi pencapaian akomodasi yang lebih luas.

Pembahasan tata negara Negara Indonesia turut mencakup 
permasalahan yang kedua, yakni keberadaan partai politik dalam suatu 
tatanan demokrasi. Partai politik adalah gerbang utama yang harus dilalui 
menuju tujuan akhir dari sebuah demokrasi. Apabila suatu negara telah 
menerapkan sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa 
dan bernegara, maka salah satu instrumennya adalah partai politik yang 
berfungsi sebagai salah satu pilar. Dengan adanya partai politik, aspirasi 
dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan baik.7 Bagi negara-
negara yang merdeka dan berdaulat, eksistensi partai politik merupakan 
prasyarat, negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan-badan 
perwakilan rakyat. Partai Politik adalah wahana hukum yang paling bertahan 
lama dan kuat dalam mengatur warga negara menjadi peserta yang efektif 
berpartisipasi dalam politik adalah partai politik.8 Keberadaan partai-
partai sangat esensial dalam menentukan agenda politik, mengorganisir 
4  H.D Putra, 2018.  
5  S. Gerintya, 2018. 
6  Ella Prihatini, 2019.  
7  Budiarjo 1998: 7
8  Pildes 2010: 76
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koalisi pemilih, memperkuat suara kelompok-kelompok yang tersebar, 
dan menjaga akuntabilitas para pejabat di kantor institusi negara. Pada 
dasarnya pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai politik 
merupakan salah satu pengakuan dan implementasi hak warga negara 
untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat.9 Melalui partai 
politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat 
tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan 
bernegara. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu 
pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, 
kesetaraan dan kebersamaan. Peran partai politik yang begitu krusial dalam 
penyelenggaraan demokrasi membutuhkan pengakuan serta pengaturan 
secara konstitusional dalam hukum tertinggi suatu negara. Pencantuman 
partai politik dalam batang tubuh konstitusi adalah indikasi awal dari suatu 
negara yang menganut demokrasi.

Keberadaan dari partai politik tersebutlah yang kemudian turut 
mencakup permasalahan ketiga yakni mengenai Pemilihan Umum 
(Pemilu). Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksanannya 
semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yakni anggota 
DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah.10Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya 
kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. 
Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi semangat keseluruhan dalam 
pelaksanaan pemilu. 

Mulai remajanya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat 
dengan kesempatan warga negaranya untuk memasuki kursi politis. 
Seperti salah satu syarat domisili bagi calon anggota DPD. Sebelum 
dilakukan penghapusan terhadap Utusan Golongan dan Utusan Daerah11 
anggota perwakilan daerah diangkat berdasarkan keahlian dan fungsi yang 
dimilikinya. Begitu juga pada masa orde baru  melalui Utusan Golongan 
yang terdiri atas berbagai kelompok masyarakat seperti golongan agama, 
cendekiawan, kelompok professional, kaum perempuan, buruh, pemuda, 
pendidik (guru), petani, nelayan, dan lain-lain.12 Sehingga, yang menjadi 
perwakilan mereka ialah orang-orang yang benar memahami kondisi dan 
9  UUD NRI 1945 : 28E
10  Santoso dan Supriyanto 2004: 155.
11  UUD NRI 1945. 
12  Asshiddiqie 2005 : 148-149.
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dekat dengan daerah mereka masing-masing. Sehingga, di masa sekarang 
yang menjunjung tinggi HAM setiap warga, dirasa perlu penimbangan akan 
kekhususan dan keragaman daerah Indonesia. Hal ini juga memperkuat 
cita-cita dibalik dibentuknya DPD yaitu untuk mencerminkan prinsip 
representasi teritorial atau regional.13 

Dalam representasi politik dalam DPR, berbeda dengan pemilihan 
anggota DPD, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum, pengaturan Pemilihan Umum (Pemilu) 
sekarang menentukan ambang batas jumlah suara bagi partai politik 
untuk bisa masuk menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
sebesar 4%. Ketentuan ini dikenal sebagai parliamentary threshold. 
Diatas itu, diterapkan pula presidential threshold, dimana partai politik 
atau gabungan partai politik (koalisi partai politik) harus memiliki suara 
sebesar minimal 20% dari parlemen untuk bisa mengusung calon Presiden 
dan Wakil Presiden dari partai politiknya. Melalui Undang-undang tersebut 
pula, pada tahun 2019 kemarin, pertama kali dilaksanakannya Pemilihan 
Umum Presiden, DPR, dan DPD dilaksanakan secara serentak. Pemilu 
2019 tersebut meninggalkan berbagai permasalahan dan perdebatan, oleh 
karenanya perlu adanya peremajaan sistem pemilu bagi Indonesia, agar 
pemilu sebagai sarana pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara 
dapat dijalankan semakin baik lagi. 

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum sering sekali diwarnai 
oleh perselisihan dan juga pelanggaran di dalamnya. Hal tersebutlah yang 
merupakan permasalahan keempat yakni mengenai pengadilan pemilu. 
Perlu adanya penegakan hukum terkait perselisihan serta pelanggaran 
pemilu, demi menjamin kepastian hukum, kebermanfaatan, serta keadilan. 
Dalam hal penegakan hukum tentunya tidak dapat dilepaskan dari sistem 
politik dan sistem sosial yang bekerja di dalam suatu negara.

Kondisi status quo hari ini, mengenai penyelesaian hasil 
pemilihan umum presiden diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, 
yang merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu 
sendiri.14Kemudian, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/
PUU-XI/2013, Mahkamah mengamanatkan dibentuknya suatu pengadilan 
khusus untuk menyelesaikan perkara Pemilihan Umum Kepala daerah, 
13  Asshiddiqie 2006 : 140. 
14  UUD 1945 : 24C
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namun, selama lembaga tersebut belum dibuat, maka Mahkamahlah yang 
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Lebih lanjut, 
dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, Mahkamah Konstitusi 
juga yang memiliki kewenangan tersebut. 

Selain itu, dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi dan 
sengketa proses pada tingkat pertama dan terakhir, kewenangannya dimiliki 
oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian, apabila terjadi tindak 
pidana di ranah pemilu maka penyelesaiannya dilakukan dengan proses 
peradilan biasa seperti tindak pidana lainnya.15Perbedaannya hanyalah 
bahwa diikutsertakannya Panitia Pengawas (Panwas) dalam proses 
beracara, meskipun Panwas tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki 
atau menyidik suatu perkara. Oleh karenanya, Tim Perumus merasa perlu 
adanya suatu restrukturisasi pengadilan pemilu dalam menyelesaikan 
permasalahan pemilu agar lebih efisien dan efektif serta menjamin suatu 
kepastian hukum.

Permasalahan yang Kelima, terkait dengan pembagian kewenangan 
antar lembaga di dalam kekuasaan kehakiman serta kurangnya daya ikat 
dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Semenjak amandemen 
ketiga, kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia dilakukan oleh dua 
pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung (MA) dan MK. 
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, dapat diketahui bahwa 
wewenang dari MA adalah untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (UU) terhadap 
undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh UU. Sedangkan 
wewenang MK di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, adalah 
untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 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. Berdasarkan wewenang-
wewenang tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang judicial review 
(peninjauan hukum) terpecah ke dalam dua lembaga yang berbeda. Padahal 
semangat peninjauan hukum merupakan suatu hal yang esensial karena 
peninjauan hukum merupakan salah satu metode pengawasan, dimana 
perwujudannya akan dilaksanakan melalui integrasi pengujian undang-
undang satu pintu.  Ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme 

15  Santoso dan Supriyanto 2004: 155.
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peradilan konstitusional (constitutional adjudication) untuk membanding, 
menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah 
sejak sebelum kemerdekaan diperdebatkan oleh “the founding fathers” 
dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika naskah UUD 1945 pertama kali 
disusun.16 Gagasan pemisahan court of law dan court of justice pun 
seharusnya diremajakan. Karena, peninjauan hukum semestinya berfokus 
untuk menentukan apakah materi yang sedang diuji bertentangan dengan 
hukum yang ada diatasnya atau tidak, bukan mengenai keadilan dari 
materi yang diuji sehingga lembaga yang berwenang untuk melakukan 
peninjauan hukum haruslah terpisah dengan lembaga yang berfokus pada 
keadilan. Berdasarkan kenyataan ini, dapatlah diketahui bahwa sistem yang 
dibangun ini merupakan suatu “tambal sulam” sehingga menghasilkan 
sejumlah masalah yang menjadi “pekerjaan rumah” untuk masa depan 
tinjauan yudisial di Indonesia. Itulah sebabnya upaya untuk memperbaiki 
dualisme bermasalah dari sistem peninjauan hukum adalah masalah yang 
sangat mendesak,17 karena tidak adanya keselarasan dalam menggandeng 
seluruh hukum positif yang ada ke dalam suatu tuntunan konstitusi. Tidak 
berhenti sampai disana, permasalahan mengenai judicial review juga 
berlanjut karena kurangnya daya ikat dari suatu putusan MK. Padahal 
kewenangan tersebut merupakan salah satu upaya check and balances 
antar lembaga negara. Namun, faktanya putusan MK yang bersifat final 
tersebut seringkali tidak direspon positif oleh organ-organ yang lain18. 
Pertanyaan dan permasalahan ini terjadi di berbagai negara, karena itu 
Tocquiville mempertanyakan “How can courts, and judges whom serve on 
them, constraint governing majorities in practice?”19 Karena itulah perlu 
adanya langkah-langkah dan penguatan dari putusan MK yang seharusnya 
bersifat final dan binding dalam taraf konstitusi untuk mengikat lembaga-
lembaga negara lainnya.

Selain permasalahan mengenai pembagian kewenangan antara MA 
dan MK di dalam kekuasaan kehakiman, juga terdapat permasalahan lain 
terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial (KY). KY sendiri muncul 
sebagai reaksi dari kekecewaan yang secara akumulatif tebangun atas 
independensi peradilan, yang Sebastian Pompe tulis dalam disertasinya yang 

16  Asshiddiqie 2007: 81.
17  Chalid 2017: 391. 
18  Samsul 2009:73.
19  Samsul 2009:73.
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berjudul The Indonesian Supreme Court; A Study of Institutional Collapse. 
Disebutkan oleh Pompe bahwa pada masa setelah kemerdekaan, terdapat 
intervensi dari Presiden Soekarno terhadap perkara-perkara tertentu dalam 
proses peradilan, demikian pula pada masa Presiden Soeharto dengan 
kooptasi politiknya terhadap jabatan Ketua MA.20 Sehingga kehadiran KY 
merupakan suatu reaksi rakyat yang termanifestasikan melalui amandemen 
ketiga dengan harapan untuk melepaskan diri dari praktik-praktik mafia 
peradilan,21 meningkatkan mutu independensi peradilan melalui sistem 
rekrutmen hakim, mutu akuntabilitas peradilan, serta menjaga kehormatan 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.22 Namun, karena tidak adanya 
pengaturan yang tegas dalam konstitusi, resistensi-resistensi terhadap 
pengawasan KY dari MA maupun MK terus saja terjadi. Menurut hakim-
hakim MA, penerapan konsep pengawasan dari lembaga lain disinyalir 
bakal kembali mengancam independensi lembaga peradilan. Karena itu 
mereka berpegang pada one roof system dibandingkan dengan shared 
responsibility system yang melibatkan lembaga lain, misalnya KY.23 
Sedangkan resistensi dari MK, terjadi melalui putusan-putusannya 
terhadap uji materi. Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 005/PUU-
IV/2006 yang melepaskan MK dari subjek pengawasan KY, Putusan MK 
Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan seluruh materi muatan 
dalam Perppu MK dengan menganulir kewenangan KY membentuk 
panel ahli seleksi hakim konstitusi dan pelibatan KY dalam pembentukan 
majelis kehormatan hakim konstitusi.24 Karena upaya-upaya resistensi 
tersebut, perlu adanya penegasan dalam level konstitusi sehingga lembaga 
peradilan tidak memiliki absolutisme tanpa pengawasan.

 Permasalahan Keenam, berhubungan dengan pengaturan negara 
dalam keadaan bahaya pada tingkat konstitusi. Keadaan pandemi 
COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak awal tahun 2020 
telah berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 
Mekanisme pembatasan sosial merubah cara masyarakat berhubungan 
dengan satu sama lain, konsekuensi pembatasan sosial juga hadir di 
bidang perekonomian yang membuat Indonesia mengalami pertumbuhan 

20  Pompe 2012: 98 dan 165.
21  Rishan dan Pengaribuan 2018: 353.
22  Rishan dan Pengaribuan 2018: 354.
23  Sahbani 2016.
24  Rishan dan Pengaribuan 2018: 354.
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ekonomi minus 5,32% pada kuartal kedua.25 Fenomena ini mendorong 
masyarakat untuk melihat lebih jauh mengenai kesiapan negara dalam 
menghadapi keadaan-keadaan di luar kendali manusia yang dapat 
mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Apabila kita merujuk pada 
Undang-Undang Dasar NRI 1945 sekarang, pengaturan keadaan bahaya 
terdapat pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Presiden menyatakan 
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan 
dengan undang-undang.” Undang-undang terakhir yang dimaksud oleh 
Pasal 12 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 
1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, yang secara sederhana mengartikan 
keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat 
miiliter, atau keadaan perang.26 Hal ini tentunya memicu pertanyaan lebih 
jauh mengenai cakupan keadaan bahaya di Indonesia, karena meskipun 
suatu keadaan dapat mengancam kesejahteraan orang banyak tidak dapat 
dinyatakan sebagai keadaan bahaya apabila bukan merupakan keadaan 
yang berhubungan dengan perang. Artinya keadaan pandemi seperti 
saat ini yang nyatanya telah berdampak sangat besar bagi masyarakat 
Indonesia tidak dapat diklasifikasikan sebagai keadaan bahaya. Padahal 
apabila kita melihat pada negara-negara lain konstitusinya mengakomodir 
artian keadaan bahaya yang lebih luas, bahkan pada beberapa negara 
konstitusinya mengakomodir tingkatan-tingkatan keadaan bahaya yang 
syarat dan akibatnya berbeda-beda.27

 Perlu dipahami bahwa memang telah  ada berbagai peraturan di 
tingkat undang-undang yang mengatur tentang keadaan bahaya selain perang 
misalnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, UU/pp Pandemii, dsb. Namun perlu digaris bawahi bahwa UUD 
NRI 1945 belum menyediakan landasan yang kokoh tentang berjalannya 
negara dalam keadaan bahaya yang  tidak berhubungan dengan perang, 
oleh karena itu rujukan dasar hukum pada Undang-Undang No. 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana hanyalah Pasal 20 dan Pasal 21  
UUD NRI 1945. Selain itu, perumusan norma dasar untuk negara dalam 
keadaan bahaya dirasa perlu untuk dituangkan ke dalam konstitusi karena 

25  Badan Pusat Statistik 2020: 1.
26  PERPPU No. 23 Tahun 1959.
27  Lihat Pasal 16 dan 36  Konstitusi Perancis serta Pasal 149 dan 150 Konstitusi Federasi 

Malaysia.



10

seringkali pemerintah menunjukan inkonsistensi dalam kebijakannya 
maupun ketidak harmonisan antara lembaga negara dalam menanggulangi 
keadaan bahaya. Padahal keadaan bahaya tentunya mengharuskan 
pemerintah untuk bergerak secara efektif, efisien, dan konsisten. Oleh 
karena itu dirasa perlu untuk menuangkan norma dasar yang menjadi garis 
haluan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya di masa bahaya 
perang dan non perang. Tim Perumus berharap dengan dibentuknya aturan 
dasar keadaan bahaya yang baru dalam konstitusi nantinya pemerintah 
dapat lebih reaktif juga selaras dalam menangani keadaan bahaya perang 
maupun bukan perang.

Permasalahan yang Ketujuh, terkait dengan kedaulatan udara 
Indonesia, yang belum dimasukan ke dalam konstitusi. Menurut Mantan 
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn), Chappy Hakim, 
primadona pertumbuhan ekonomi dunia kini telah beralih dari Samudera 
Atlantik ke Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Peralihan tren 
tersebut terjadi melalui transportasi udara dunia yang diatur Organisasi 
Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Sayangnya, di Indonesia 
kedaulatan udara belum dimasukan ke dalam Konstitusi. Padahal, upaya 
memasukkan kedaulatan udara ke dalam konstitusi telah dilakukan lewat 
amendemen UUD 1945 kedua namun ditolak dengan alasan bahwa bumi 
dan air sama-sama merupakan bagian dari udara.28 Padahal, pada era 
ini pengaturan mengenai kedaulatan merupakan suatu hal yang esensial 
karena potensi sengketa kedaulatan seringkali tidak dapat dihindarkan. 
Bahkan wilayah penerbangan di Kepulauan Riau (Kepri) diatur oleh 
Singapura sejak tahun 1946, karena pada masa itu peralatan Indonesia 
belum memadai. Untungnya, sebagaimana disampaikan oleh Menteri 
Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, kerangka kesepakatan 
pengalihan sudah dibuat pada 12 September 2019 untuk pengambilalihan 
pengelolaan blok penerbangan Kepri kembali ke pangkuan Indonesia.29

Saat ini, terdapat perbedaan kualifikasi pengaturan antara UUD 
NRI 1945 yang tidak memasukan aspek “udara” dengan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memasukan 
aspek “udara” dengan menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ialah satu kesatuan yang meliputi wilayah daratan, 

28 Sucipto 2019.
29  Paskalis 2019.
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perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar 
laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh 
sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Bilamana kembali 
mengacu terhadap UUD NRI 1945, maka selama ini keberlakuan Undang-
Undang tersebut tidak memiliki landasan konstitusional.  Pembahasan 
kedaulatan wilayah Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam yang 
terkandung di dalamnya, khususnya dalam konteks peradaban sekarang 
yang berpusat pada perkembangan teknologi yang pesat, tidak hanya bisa 
bertumpu pada kedaulatan daratan dan lautan semata. Perkembangan 
teknologi dalam revolusi industri kedua telah menunjukan bahwa ruang 
udara adalah sebuah aspek krusial yang harus diperhitungkan dalam 
konfigurasi wilayah Indonesia.  

1.2. Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat terlihat 
bahwa setelah beberapa kali mengalami perubahan sejak tahun 1999 
sampai dengan 2002, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang 
fundamental sebagai pendorong dilakukannya perubahan terhadap 
konstitusi. Oleh karena itu Tim Perumus memaparkan identifikasi masalah 
dalam Naskah Akademik Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan kedudukan dalam hukum, pemerintahan, 
dan politik dapat diperjelas dalam konstitusi?

2. Bagaimana peran partai politik sebagai sarana yang kuat, demokratis 
dan akuntabel dalam suatu tatanan demokrasi?

3. Bagaimana sistematika Pemilihan Umum sehingga mampu 
menghasilkan pemimpin yang representatif dan penguatan sistem 
presidensial dalam iklim demokratis di Indonesia?

4. Bagaimana penyelesaian sengketa Pemilihan Umum dapat 
diselesaikan secara efisien dengan tetap menjunjung kepastian 
hukum?

5. Bagaimana pengaturan wewenang kekuasaan kehakiman yang 
efektif dan akuntabel?

6. Bagaimana konfigurasi ketatanegaraan dalam kondisi keadaan 
bahaya (emergency state)?
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7. Bagaimana perumusan dalam konstitusi untuk memperkuat 
legitimasi kedaulatan udara yang ada di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

 Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) disusun untuk:

1. Menciptakan kedudukan yang lebih jelas bagi kelompok marjinal, 
termasuk penyandang disabilitas terkait dengan kedudukannya di 
dalam perangkat negara dalam hukum, pemerintahan, dan politik;

2. Mewujudkan peran partai politik yang demokratis dan transparan 
dalam kehidupan demokrasi di Indonesia;

3. Membentuk sistematika Pemilihan Umum yang menjamin 
representasi dan penguatan sistem presidensial Indonesia;

4. Membentuk Mahkamah Pemilu sebagai lembaga peradilan tunggal 
yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan 
Umum;

5. Menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga 
peradilan yang berwenang untuk melakukan peninjauan hukum, 
serta menguatkan fungsi pengawasan yang ada dalam Komisi 
Yudisial;

6. Menetapkan parameter keadaan bahaya serta konsekuensinya 
terhadap sistematika ketatanegaraan;

7. Memasukkan elemen udara di dalam konstitusi guna memperkuat 
legitimasi kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

 Penyusunan Naskah Akademik rancangan revisi kelima Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan 
masalah,tujuan penulisan, sistematika penulisan, serta metode 
penelitian yang digunakan dalam naskah akademik perubahan 
Kelima Undang-Undang Dasar 1945.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka yang dikaitkan dengan permasalahan dan 
analisis.
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BAB 3 : Dasar Filosofis, Sosiologis, Yuridis, Politis, dan Historis.
BAB 4 : Analisis mengenai konsepsi utama dari sasaran, jangkauan, arah 

pengaturan serta materi muatan rancangan perubahan kelima 
Undang-Undang Dasar 1945

BAB 5 : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

1.5. Metode Penelitian

 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu 
bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa 
gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, 
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor 
hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 
bersangkutan.30 Dalam menyusun Naskah Akademik Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945, Tim Perumus melakukan metode penelitian Yuridis-
Normatif. Metode Yuridis-normatif berarti penelitian yang mengacu pada 
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada 
masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.31

 Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai 
penelitian hukum normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, 
dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, 
yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan 
disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum 
dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, 
masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetap 
ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya 
juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai 
norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan 
dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut 
memiliki segi umum dan khusus.32 

 
30  Soekanto 1981: 43.
31  Soekanto 1981: 42.
32  Soekanto dan Sri Mamudji 2001: 2-6.
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Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan 
hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari 
sudut pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.33 
Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian 
hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum 
common law, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum common 
law lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk 
menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan 
dilakukan oleh para praktisi hukum (legal practitioners) baik bentuknya 
sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu 
permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui 
penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan 
juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin 
dipecahkan.34 Dalam menganalisa dengan metode Yuridis-Normatif, Tim 
Perumus menggunakan studi pustaka dengan bahan:

a. Bahan Hukum Primer

i. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;

ii. Konstitusi RIS;

iii. Undang-Undang Dasar Sementara 1950;

iv. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan 
dibawahnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

i. Buku;

ii. Hasil penelitian;

iii. Risalah Sidang;

iv. Tulisan ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

i. Kamus hukum;

ii. Kamus umum;

iii. Ensiklopedia.
33  Ibid, hlm. 14.
34  Putman 2004: 47.
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BAB II 
LANDASAN PEMIKIRAN PERUBAHAN KELIMA UUD 1945

2.1. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Konstitusional 

Istilah Hak Asasi Manusia (Human Rights) merupakan istilah yang 
relatif baru digunakan sebagai pengganti dari istilah natural rights karena 
konsep hukum alam menjadi suatu kontroversi dan istilah the rights of Man 
dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Di masa sekarang ini, hak-hak 
wanita juga dimuat dalam suatu perjanjian intternasional yang melarang 
diskriminasi terhadap wanita yang telah diratifikasi/aksesi oleh lebih dari 
169 negara. Asal-usul historis konsepsi HAM dapat ditelurusi pada masa 
Yunani dan Roma, dalam masa ini berkaitan erat dengan doktrin hukum 
alam pra modern dari Greek Stoicism (Stoisisme Yunani) yakni sekolah 
fislsafat yang didirikan oleh Zeno di Citium yang berpendapat bahwa 
terdapat kekuatan kerja universal yang meliputi semua ciptaan dan tingkah 
laku manusia sehingga harus dinilai berdasarkan hukum alam.35 

 Pengertian HAM dapat ditemukan di UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia.36 Kemudian dapat ditemukan pula pada 
Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia yang terdapat pada TAP MPR RI 
Nomor XVII/MPR/1998 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah 
hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, 
dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk 
hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak 
kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, 
yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.37 

 Sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 
serta kebudayaan bangsa Indonesia, meratifikasi instrumen HAM pun 
dilakukan Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia telah tersurat 
dalam UUD 1945 namun belum tercantum secara transparan. Setelah 
dilakukannya Amandemen I sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 
1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A sampai dengan 

35  Satya Arinanto, 2011: 65-150. 
36  UU No. 39 Tahun 1999 : Ps. 1
37  Pembukaan Piagam HAM dalam TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang 

HAM.
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28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-
1959, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan 
lengkap dibandingkan UUD 1945.38 Tetapi, konstituante yang terbentuk 
melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres No. 
150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959.39

 Meskipun telah ada dasar hukum lain terkait HAM di Indonesia, 
memasukkan HAM ke dalam UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi 
tertulis negara dipandang sebagai upaya mengoptimalkan penegakan 
HAM tersebut. dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan 
semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM 
di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi 
secara konstitusional (constitutional rights). Pesan ini kemudian ditangkap 
oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I dan direkomendasikan kepada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2000 agar dimasukkan ke dalam perubahan kedua 
UUD 1945.40

Oleh karena itu segala norma hukum yang menjadi dasar 
penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan 
pemenuhan HAM dan hak warga negara. Adapun hak-hak yang diatur 
dalam Konstitusi merupakan batas yang tidak dapat sama sekali dilanggar. 
Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya 
hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.41

2.2. Indonesia sebagai Negara Hukum

 Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Pasal ini 
adalah pengaturan asli UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang ditetapkan 
pada 18 Agustus 1945. Dalam pasal ini tercermin bentuk negara dan bentuk 
pemerintahan Indonesia, yakni berbentuk negara kesatuan dan bentuk 
pemerintahan republik. Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih menjelaskan 
bahwa dalam sejarah ketatanegaraan pengertian tentang negara senantiasa 
berubah-ubah. Hal tersebut disebabkan karena pengertian tersebut 
dilahirkan menurut panggilan zamannya dan juga karena alam pikiran dari 
penciptanya tidak bebas dari kenyataan-kenyataan hidup di sekitarnya. 
38  Muladi 2005: hlm. 1
39  Ibid. 
40  Bagir Manan 2001 :  84. 
41  Setiardja 1993: 117.
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Kenyataan-kenyataan tersebut bisa berupa agama, aliran-aliran, atau 
paham-paham lainnya yang mempengaruhi manusia dalam pandangan 
hidupnya. Dari pandangan hidup tersebut maka muncul pengertian 
mengenai negara.42

 Jimly Asshidiqie, menjelaskan bahwa bentuk negara adalah 
bentuk organ atau organisasi sebagai keseluruhan.43 Moh. Kosnardi dan 
Bintan Saragih menjelaskan bentuk-bentuk negara dengan menggunakan 
terminologi “bangunan negara”. Baik Jimly Asshidiqie maupun Moh. 
Kosnardi dan Bintan Saragih memiliki pandangan yang sama bahwa 
terdapat tiga bentuk atau bangunan negara, yakni kesatuan, negara federasi, 
dan negara konfederasi.Tim Perumus memulai pembahasan dengan analisis 
teoritis mengenai negara kesatuan. Suatu negara disebut negara kesatuan 
apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama 
dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan 
yang menonjol dalam negara, dan hanya badan legislatif di pusatlah yang 
memiliki wewenang membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintah 
yang di daerah bersifat derivatif dan seringkali berbentuk daerah otonom, 
sehingga tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang 
sederajat.44

 Soepomo mengartikan istilah negara hukum dengan “...bahwa 
Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan 
tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala 
adan dan alat-alat perlengkapan negara”. Berdasarkan pembahasan pada 
Simposium Indonesia Negara Hukum, dijelaskan bahwa “negara hukum 
menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi 
perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan 
ada hubungan timbal balik”. Dengan menguti Ensiklopedia Indonesia, A. 
Mukhtie Fadjar menghadapkan istilah negara hukum (rechtsstaat) dengan 
istilah negara kekuasaan (machtsstaat). Negara hukum adalah negara yang 
bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib 
yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Kemudian 
dijelaskan bahwa negara kekuasaan adalah negara yang bertujuan untuk 
memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.

42  Kusnardi dan Saragih 2000: 54.
43  Asshidiqie 2006: 258.
44  Kusnardi dan Saragih 2000:. 207.
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2.3. Negara Kesatuan Indonesia Dengan Otonomi Daerah

 Pemerintahan Daerah di Indonesia berlandaskan asas otonomi 
(desentralisasi) dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi hanya dapat 
diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum 
sepenuhnya siap melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana dirumuskan 
dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Ridwan HR, Dekonsentrasi 
adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat pada 
alat-alat pusat yang ada di daerah atau pelaksanaan urusan Pemerintahan 
Pusat, yang tidak diserahkan kepada satuan Pemerintahan Daerah, oleh 
organ Pemerintahan Pusat yang ada di daerah.45 Penerapan asas tugas 
pembantuan, dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian yang  terbatas 
pada cara menjalankannya.46 Sebagai konsekuensi hukum, hubungan yang 
diimpikan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan antara 
pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah, 
merupakan interaksi yang tidak bersifat hirarkis, sesuai dengan pendapat 
C.W. van der Pot yang memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen 
huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri).47

 Menurut pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie ketetapan baru yang 
tertuang di Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, telah merubah format 
bentuk negara Indonesia dari Negara Kesatuan yang kaku menjadi Negara 
Kesatuan yang dinamis.48 Terdapat dua keleluasaan yang dimungkinkan 
dalam dinamisme bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
ketentuan Pasal 18, 18A dan Pasal 18B UUD 1945 itu 203, yaitu, pertama, 
peluang untuk ditetapkannya pengaturan dan peraturan yang bersifat 
federalistis dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Kedua, posibilitas untuk menciptakan kebijakan otonomi yang 
bersifat pluralis, dalam makna bahwa setiap daerah dapat menerapkan 
aketipe otonomi yang berbeda-beda dalam dinamika hubungannya 
dengan pemerintah pusat.49 Variasi pola relasi tersebut telah dibuktikan 
dengan penyelenggaraan prinsip otonomi khusus provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam dan provinsi Papua, di mana keduanya memiliki struktur 
pemerintahan yang berbeda dari pemerintahan daerah lain pada umumnya.
45  Ridwan 2006: 19. 
46  Manan 1993: 2.
47  Marzuki 2006: 161.
48  Jimly Asshidiqqie 2006: 215
49  Kansil 2002: 8
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Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbaharui 
sebagai landasan hukum pada ketatanegaraan Indonesia sekarang, sistem 
pemerintahan Indonesia telah memberikan kelonggaran yang sangat 
luas kepada daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia untuk 
menyelenggarakan prinsip otonominya. Penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah penegasan dari pentingnya prinsip demokrasi guna meningkatkan 
peran masyarakat dan mencapai pemerataan keadilan.50  

2.4. Masyarakat Hukum Adat

 Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) 
dalam tataran kerangka hukum telah dijamin oleh pasal 18 B ayat (2) dan 
28I (3) UUD 1945 dan diatur secara sektoral di dalam undang-undang 
yang berbeda. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menyebutkan “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya 
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah”. Penjelasan Pasal 67 ayat (1), memberikan 
gambaran bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika 
memenuhi unsur antara lain: 1) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat 
penguasa adatnya; 2) Ada wilayah hukum adat yang jelas; 3) Ada pranata 
dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 
4) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya 
untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.

Masyarakat hukum adat menurut Van Vollenhoven merupakan 
suatu masyarakat hukum yang menunjuk pengertian-pengertian kesatuan-
kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah 
yang tetap, penguasa- penguasa atau pengurus, dan mempunyai harta, 
baik harta berwujud (tanah, pusaka) maupun harta tidak berwujud (gelar-
gelar kebangsawanan).51 Masyarakat Hukum Adat dapat dilihat sebagai 
subyek hukum (rechtsubjecten) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam 
pergaulan hukum. Menurut Ter Haar, Masyarakat Hukum Adat adalah 
gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan kekuasaannya sendiri, juga 
kekayaan sendiri berupa benda materil maupun immateril.52 Penjabaran 
yang dituangkan oleh Ter Haar menitik beratkan perbedaan Masyarakat 
Hukum Adat dengan masyarakat pada umumnya terutama dalam segi 

50   Dewi Aniaty, 2013. 
51  Deliarnoor, N. A, 2011.
52  Haar, B. T., 1974: 7.
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harta, dimana dikenal pembedaan kekayaan materil dan immateril. 

 Menurut Soepomo dilihat dari dasar susunannya, maka struktur 
persekutuan-persekutuan MHA di Indonesia ini dapat digolongkan menjadi 
dua:53

1. Geneologis, yaitu keanggotaan suatu kesatuan didasarkan pada 
faktor yang berlandaskan kepada pertalian darah, pertalian suatu 
keturunan.  

2. Teritorial, yaitu keanggotaan suatu kesatuan terikat pada suatu 
daerah tertentu.

Pada tahun 2004, Kongres Masyarakat Adat Nasional yang pertama 
berhasil merumuskan definisi Masyarakat Adat, yakni:“ kelompok 
masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) 
di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, 
ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.”54 Definisi tersebut 
menitikberatkan bahwa masyarakat adat harus memiliki asal usul leluhur 
dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan asal usul leluhur tersebut harus 
disertai dengan ciri khas tersendiri dalam sistem nilai, ideologi, ekonomi, 
politik, budaya, dan sosial, dan kemudian diikuti dengan adanya wilayah 
tersendiri. Permasalahan paling signifikan dalam legitimasi Masyarakat 
Hukum Adat adalah mekanisme pengakuannya karena implikasi pengakuan 
ini kepada kebutuhan masyarakat akan air dan tanah yang semakin tinggi.55 
Oleh karena itu dibutuhkan kerangka hukum yang lebih komprehensif 
untuk memperjelas kedudukan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

2.5. Kelompok Rentan

Definisi dari Kelompok Rentan tidak dijumpai secara eksplisit di 
dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pada Pasal 5 ayat (3) Undang-
Undang Nomor. 39 tentang HAM menyatakan bahwa: “Setiap orang yang 
termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan 
dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Penjelasan 
pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok 
masyarakat rentan, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, 
wanita hamil, dan penyandang cacat. Menurut Human Rights Reference 

53  Soepomo, 1996: 47-49.
54  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006: 43-51.
55  Fay, Chip dan Martua Sirait, 2004. 
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yang dikutip oleh Iskandar Husein disebutkan bahwa yang tergolong ke 
dalam Kelompok Rentan adalah: pengungsi, orang-orang yang terlantar, 
kelompok minoritas, pekerja migrant, orang pribumi atau penduduk asli 
dari tempat pemukimannya, anak, dan perempuan.56 

 Indonesia pertama kali mengatur perihal disabilitas dengan 
mengundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat. Kemudian juga telah melangsungkan peraturan melalui Surat 
Edaran Kementerian terkait dalam hal perencana yang memberikan 
aksesibilitas bagi penyandang cacat. Anak yang karena umumnya secara 
fisik dan mental lemah dan polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi 
yang kalah dan dirugikan juga diperlakukan sebagai objek.57 Pemerintah 
kemudian melalui Keppres No. 88 tahun 2000 telah menetapkan Rencana 
Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak.58 Pengaturan 
mengenai anak di Indonesia tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang 
lainnya.

 Meskipun jumlah wanita hampir setengah dari jumlah total 
penduduk di Indonesia pada sensus nasional di Tahun 2010,59 perempuan 
Idi ndonesia mempunyai ruang yang lebih sedikit untuk muncul di 
kehidupan sehari-hari karena budaya patriarki yang telah begitu lama 
tertanam di masyarakat.60 Akses kesempatan kerja yang tidak setara antara 
lelaki dan perempuan, pelanggaran hak-hak perempuan di tempat kerja 
dan upah yang (secara tidak adil) lebih rendah dibandingkan rekan kerja 
lelakinya adalah sedikit dari sekian banyak alasan lainnya.61 Kelompok 
rentan lainnya yang diakui adalah lanjut usia. Dalam tataran normatif 
undang-undang sebenarnya hak-hak kesejahteraan lansia telah diakui di 
Indonesia. 62 Penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya hak-hak lansia 
akan mempengaruhi kualitas sikap mental anak masa kini, yang pada 

56  Hoesin, Iskandar, 2003
57  Hoesin, I. (n.d.).
58  Ibid.  
59  Sensus Badan Pusat Statistik (BPS), 2010.  
60  Sudut pandang patriarki melihat bahwa lelaki memainkan peran lebih menonjol, 

penting, dan tinggi dibanding perempuan. Lihat Marcoes, 1996.
61  Center for Innovation Policy and Governance, 2013: 104  
62  Gosal, Marcelia dan Yuwono Prianto, 2017: 294
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gilirannya menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang 
akan datang.63

Ruang lingkup kelompok minoritas untuk Indonesia menurut 
Komnas HAM,64 dibagi menjadi lima kelompok,yaitu, Kelompok 
Minoritas Ras, Kelompok Minoritas Etnis, Kelompok Minoritas Agama 
dan Keyakinan, Kelompok Penyandang Disabilitas, dan Kelompok 
Minoritas Berdasarkan Identitas Jender dan Orientasi Seksual. Upaya 
perlindungan kelompok minoritas ditegaskan di dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kelompok 
minoritas harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama didepan 
hukum, 65 dan lebih khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights 
yang menegaskan kepada negara untuk menghormati hak- hak kelompok 
minoritas meliputi etnis, bahasa atau agama.66 

Mengenai kaum fakir miskin, Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 
13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir menyebutkan bahwa fakir miskin 
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau 
keluarganya. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi kemiskinan menjadi 
dua macam, yaitu kemiskinan relatif, yang merupakan kondisi miskin 
karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau 
seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada 
distribusi pendapatan67 dan kemiskinan absolut, yang berkaitan dengan 
standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk 
garis kemiskinan, dengan melihat perbedaan antara tingkat pendapatan 
seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya.68

63  Sudrajat, Tedy, 2011: 123
64  Risdiarto, Danang, 2017: 126
65  Hoesin, Iskandar, 2003. 
66  Ibid.
67  Ibid., hlm. 173 
68  Ibid., hlm. 174 
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2.6. Demokrasi Perwakilan

Secara harafiah, kata “demokrasi” dapat diartikan sebagai 
“kekuasaan pada rakyat.” Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi 
berada di tangan rakyat tidak harus dimaknai sebagai sifat yang monistik 
dan mutlak dalam koridor yang tidak terbatas, akan tetapi sudah dengan 
sendirinya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dilimitasi oleh 
kesepakatan yang mereka tentukan secara bersama-sama dan kemudian 
dituangkan ke dalam rumusan konstitusi. Konstitusi bekerja sebagai 
alat yang membatasi dan mengatur mekanisme untuk menyalurkan, 
menjalankan, dan menyelenggarakan kedaulatan rakyat, dalam kegiatan 
kenegaraan dan pemerintahan sehari-hari.69 Dalam makna kedaulatan 
rakyat itu, harus ada sebuah mekanisme untuk menjamin bahwa rakyatlah 
yang sesungguhnya pemilik negara dengan seluruh kewenangannya dalam 
menjalankan semua fungsi kekuasaan negara.70

Demi mengakomodir aspirasi rakyat, maka, segala macam kegiatan 
dan manfaat yang diterima dari berfungsinya kegiatan bernegara harus 
diperutukan dan ditujukan bagi rakyat.71 Demokrasi adalah sebuah gagasan 
yang berdiri atas logika persamaan, yang memerintahkan penyelenggaraan 
suatu pemerintahan untuk memerlukan persetujuan dari yang diperintah. 
Robert A. Dahl berpendapat bahwa terdapat lima kualifikasi bagi suatu 
pemerintahan untuk dapat dikatakan demokratis, yakni:72 

1. Partisipasi yang efektif: Seluruh genap masyarakat harus mempunyai 
kesempatan yang efektif untuk memberikan opini dan pandangan 
mereka sebelum suatu kebijakan diterapkan

2. Persamaan suara: Setiap rakyat harus mempunyai kesempatan yang 
sama untuk memberikan suara dan suara tersebut harus diperhitungkan 
sama

3. Pemahaman yang cerah: Setiap anggota masyarakat harus diberikan 
kesempatan untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang 
relevan

4. Pengawasan agenda: Kebijakan-kebijakan negara harus selalu terbuka 

69  Purnama, Eddy, 2007: 36
70  Asshiddiqie, Jimly, 2010: 114
71  Ibid.
72  Dahl, Robert A, 2001 : 52-53
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untuk diubah apabila dikehendaki oleh rakyat

5. Pencakupan orang dewasa: Semua (atau paling tidak sebagian besar 
penduduk dewasa) seharusnya memiliki hak-hak kewarganegaraan 
penuh yang mencakup empat poin-poin di atas

Implementasi dari sistem demokrasi secara murni juga kemudian 
terhambat karena batas negara yang kian melebar dan berkembang. 
Sebagai konsekuensi, lahirlah ide lembaga perwakilan dan membentuk 
sebuah konsep yang dinamakan demokrasi perwakilan (indirect 
democracy). Dalam skema demokrasi ini, warga dibagi menjadi dua 
golongan, yaitu golong yang mewakili, selaku wakil, dan kelompok 
yang diwakili. Demokrasi Perwakilan didefinisikan sebagai suatu sistem 
pemerintahan yang menerapkan skema di mana pejabat yang dipilih untuk 
mewakili kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah 
yang terbatas, namun  tetap menjunjung tinggi ketetapan peraturan dan 
bergerak dalam koridor hukum. 73 Atas dasar prinsip tersebut, kekuasaan 
pemerintahan dibagi ke dalam beberapa lembaga negara sesuai dengan 
paham dari Montesquieu, yakni, fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif. 
74 

2.7. Partai Politik

 Perkembangan demokrasi tidak luput dari peran partai politik, 
seiring berkembangnya demokrasi, mulai banyak kalangan yang 
mempertanyakan kembali posisi partai politik dalam khasanah dunia 
politik.75 Menurut Carl J. Friedrich yang dimaksud dengan partai politik 
adalah:76

“Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 
tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap 
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan 
penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya 
kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.”

Sedangkan menurut R.H Soltau, partai politik adalah:77

73  Friedmann, Wolfgang, 1967: 419.
74  Montesquieu, Baron de, 1748.
75  H. Daalder, 2002: 76.
76  M. Budiardjo 2010: 21.
77  Ibid., hlm. 28
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“sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang 
bertindak sebagai kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan 
kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai 
pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”

Partai politik di Indonesia mulai berkembang bukan ketika 
Indonesia merdeka secara de jure pada tahun 1945, tetapi partai politik 
sudah lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran 
nasional. Dalam suasana itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial 
(Budi Utomo dan Muhammadiyah) atau terang- terangan menganut asas 
politik atau agama (Sarekat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik 
sekuler (PNI dan PKI), memainkan peran penting dalam berkembangnya 
pergerakan nasional. Pola kepartaian masa itu menunjukan keanekaragaman 
dan pola ini kita hidupkan kembali pada zaman merdeka dalam sistem 
multi-partai.78 Pengaturan mengenai partai politik di Indonesia terdapat 
di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang 
mendefinisikan partai politik sebagai:79

“organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

 Miriam Budiarjo menjelaskan beberapa fungsi partai politik, antara 
lain:80

1. Sarana komunikasi politik, yaitu adalah proses penyampaian 
informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya 
dari masyarakat kepada pemerintah, parpol di sini berfungsi 
untuk menghimpun, mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik 
masyarakat dalam merumuskan dan menetapakan suatu kebijakan; 

2. Sarana sosialisasi politik, yaitu adalah proses pembentukan sikap 
dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang 
dialami suatu negara, proses ini disampaikan melalui pendidikan 

78  Ibid., hlm. 423
79  Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
80  M. Budiardjo 2010: 405-410.
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politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat 
berupa pengenalan program-program dari partai tersebut, dengan 
demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol 
tersebut pada pemilihan umum;

3. Sarana rekrutmen politik, yaitu adalah proses seleksi dan 
pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan 
sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan, atau 
dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau 
kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa 
jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang 
rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat 
ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik; dan 
sebagai sarana pengatur politik, yaitu adalah mengendalikan suatu 
konflik mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah, 
dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat 
dalam masyarakat merupakan soal yang wajar dan jika terjadi 
suatu konflik dalam pemerintahan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, partai politik berfungsi sebagai sarana:81

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

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

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

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

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

 Dari pemaparan mengenai definisi dan fungsi dari partai politik, 
kita dapat melihat kesamaan bahwa salah satu kesamaan fungsi dari partai 
politik adalah untuk menyampaikan kesamaan kehendak dan kepentingan 
81  Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
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politik dalam memperoleh kekuasaan pemerintahan melalui pemenangan 
dalam pemilihan umum.

 Peran besar partai politik dalam jalannya pemerintahan tentunya 
membutuhkan pengaturan yang jelas, mengenai pengaturan partai politik 
Norris membaginya menjadi tiga kategori:82

1. monopolistic regulations, diarahkan secara sengaja untuk 
mendukung partai penguasa dan membatasi kelompok kritis.

2. cartel regulations lebih menghormati HAM tapi membatasi 
kompetisi sehingga memberi keuntungan pada partai yang sudah 
ada di parlemen maupun pemerintahan.

3. egalitarian regulations, dirancang untuk memunculkan kompetisi 
antar partai secara plural di antara banyak pemain yang mempunyai 
akses sama terhadap publik dan pembatasan sedikit mungkin bagi 
partai atau kandidat yang mengikuti pemilu.

Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, partai politik juga harus 
terlembagakan dengan baik. Randall dan Svasand menjelaskan bahwa 
pelembagaan partai politik adalah “the process by which the party 
becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and 
of attitudes and culture.”83

 Dapat diambil sebuah konklusi bahwasannya partai politik 
bukanlah merupakan organisasi yang statis, namun berubah-ubah. Melihat 
partai politik dengan dinamikanya dalam pemerintahan, dapat dikatakan 
bahwa partai politik merupakan salah satu role player dalam berjalannya 
demokrasi. Peran serta partai politik menimbulkan sebuah urgensi untuk 
menegaskan kedudukan di dalam pemerintahan, bahkan konstitusi.

2.8. Lembaga Perwakilan Rakyat

 Sebuah negara demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyatnya 
dalam keseluruhan sistem pemerintahannya, baik secara langsung (direct 
democracy) maupun tidak langsung (indirect democracy). Namun karena 
luasnya wilayah suatu Negara, bertambahnya jumlah penduduk dan 
bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan, maka demokrasi secara 
82  P. Norris, 2005: 5-6. 
83  Randall, et all, 2002: 5-29.
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langsung, seperti pada zaman Yunani Kuno, tidak mungkin terealisasi, 
maka muncullah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui 
lembaga-lembaga perwakilan.84 Konsep lembaga perwakilan adalah 
dimana kekuasaan rakyat disalurkan melalui lembaga perwakilan atau 
sering disebut parlemen

 Di Indonesia, fungsi utama perwakilan ini termaktub dalam Pasal 
20A ayat (1) UUD 1945. Mengenai perwakilan tersebut, dapat dipahami 
melalui teori-teori perwakilan yang diantaranya dikenal dengan teori 
mandat. Teori mandat yang menyangkut hubungan wakil dan konstituennya 
dikenal beberapa pengertian:85

1. Teori mandat imperatif, dimana si wakil sudah mendapat instruksi-
instruksi dari yang diwakili, kewenangan si wakil amat terbatas 
yaitu pada apa yang telah ditentukan oleh yang diwakili

2. Teori mandat bebas, dimana si wakil mempunyai kebebasan dalam 
menentukan apa yang akan dilakukan di lembaga perwakilan.

3. Teori mandat representatif, dimana rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan dan sudah memiliki kesadaran bernegara. Rakyat 
memberikan mandatnya pada badan perwakilan secara keseluruhan 
untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Wakil tidak mempunyai 
hubungan langsung dan tidak bertanggungjawab pada yang 
diwakilinya.

Dari tinjauan historis, konsep atau teori perwakilan muncul dari 
masa Yunani, dimana rakyat melaksanakan sendiri hak dan kewajiban 
kenegaraan dengan berkumpul di suatu tempat yang bernama ‘eclesia’. 
Hal tersebut memungkinkan karena pada masa itu, negara hanya 
merupakan sebuah Negara Kota. Sedangkan pada masa Romawi Kuno, 
konsep masa Yunani tersebut diterapkan melalui konstruksi Lex Regia, 
dimana rakyat menyerahkan seluruh kekuasaan yang absolut. Tetapi Lex 
Regia bukanlah penggambaran yang sebenarnya, namun hanya sekedar 
teoritis karena menurut Jellinek, konstruksi Lex Regia menghisap seluruh 
hak-hak yang diwakili sehingga merupakan perwakilan tanpa tanggung 
jawab. Dan pada abad menengah, ide perwakilan terwujud melalui teori 
perjanjian berdasarkan Hukum Perdata yang dilaksanakan antara para tuan 
84  B. Saragih, 1988: 79. 
85   M. Amir, et all, 2005: 11-12. 
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tanah (Raja) dengan para penyewa tanahnya yang mempunyai kekuasaan 
terhadap penduduk yang berada dalam wilayah tanahnya. Sedangkan ide 
perwakilan melalui teori Johannes Althusius, melalui perjanjian penyerahan 
kekuasaan dari rakyat kepada raja yang disebut Pactum Subyectionis 
disertai syarat-syarat tertentu, maka Raja dianggap mewakili hak-hak 
kenegaraan dari rakyatnya. Namun meskipun demikian, teori ini belum 
menggambarkan teori perwakilan yang kita kenal saat ini. Perwakilan 
yang dikenal saat ini berakar dari lahirnya Parlemen yang menurut A.F. 
Pollard bukanlah berasal dari teori demokrasi, melainkan insiden dari 
sistem feodal di Inggris, yang merupakan parlemen tertua di dunia.86

 Dalam sejarah perkembangannya lembaga perwakilan rakyat 
dapat dikelompokkan menjadi beberapa sistem dalam pembentukannya, 
antara lain Sistem Parlemen Unikameral, dan Sistem Parlemen Bikameral. 
Unikameralisasi berpendapat bahwa sistem dua majelis tidak lagi 
memenuhi kebutuhan keterwakilan karena anggota-anggota kedua majelis 
memiliki konstituen yang sama. Sedangkan Bikameralisasi berpendapat 
bahwa sistem dua majelis lebih mewakili banyak kepentingan yang 
saling tumpang tindih dari masyarakat majemuk. Namun dengan adanya 
pengelompokan sistem tersebut, tidak ada satu sistem pun dapat diterapkan 
secara universal, dan tipe sistem yang dipilih oleh masyarakat terutama 
pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya.87

2.9. Konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat 

 Secara kelembagaan, terutama dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, terdapat tiga lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratn 
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD). MPR sendiri memiliki fungsi yang berbeda dengan 
lembaga lainnya. MPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang merupakan 
salahs atu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.88 
MPR sendiri merupakan lembaga yang unuk menurut Philipus M. Hadjon, 
diakrenakan sulitnya mencari padanan atau pembanding dalam system 
ketatanegaraan negara lain.89 

 
86   Ibid. 
87  YM. Hishikushitja, 2001: 79.
88  S. Hadi, 2014: 49-54. 
89  P. Hadjon, 1987: ix.   
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 Negara Indonesia, sejak diproklamasikan kemerdekaannya 
pada tanggal 17 Agustus 1945, UUD 1945 sebagai konstitusi negara 
telah menyatakan bahwa pemegang kedaulatan negara adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat 
Indonesia, dan konsekuensinya, MPR berkedudukan sebagai lembaga 
tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. 
Dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, lembaga MPR 
mengalami reposisi melalui kekuatan politik dalam semangat reformasi 
yang pada hakikatnya mengembalikan kedaulatan negara kepada rakyat. 
Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Perubahan) yang 
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. 

 Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat menganut sketsa 
demokrasi yang memadukan tradisi liberalisme barat dengan sosialisme 
timur.90 Susunan keanggotaan MPR mencerminkan semangat perpadanan 
2 konsep negara, yang mana, MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan 
Daerah (UD) dan Utusan Golongan (UG). Oleh karenanya, keseluruhan 
anggota MPR sangatlah diharapkan untuk mencerminkan dan sebuah 
penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Ketika menjabarkan lebih lanjut 
akan keanggotaan MPR, dapat dilihat bahwa DPR adalah manifestasi dari 
prinsip demokrasi politik (political democracy) yang berlandaskan metode 
perwakilan politik (political representation) guna menyalurkan aspirasi 
dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia, sementara Utusan Golongan 
merefleksikan prinsip demokrasi ekonomi (economic democracy) yang 
berbasis pada prosedur perwakilan fungsional (functional representation).91 
Sistem perwakilan fungsional bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari 
sistem sistem perwakilan politik. Tidak hanya itu, bila anggota DPR 
berkisar sebagai wadah  untuk mencurahkan interest seluruh negara, 
maka Utusan Daerah dibentuk demi menjamin agar kepentingan tiap-tiap 
daera di Indonesia tidak terabaikan. Sebagai konsekuensi, keberadaan 
Majelis adalah jelmaan dari seluruh lapisan dan golongan rakyat, sehingga 
kedudukannya adalah yang tertinggi.92 

 Perdebatan yang sering kali menjadi pokok persoalan adalah sejauh 
mana keberadaan MPR dapat dianggap sebagai lembaga (institusi) atau 
90  J. Asshiddiqie, 2006: 135.
91  Juniarto, 1990: 46. 
92  S. Wahidin, 1986: 69..
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hanyalah sekedar sekedar forum majelis belaka, walau MPR dicita-citakan 
menjadi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dalam skema design UUD 
1945 sebelum amandemen, eksistensi MPR tersangkut dengan 5 peran 
esensial, yakni, pertama, dalam rangka menetapkan UUD (tercantum dalam 
Pasal 3); Kedua, membuat perubahan UUD (tertuang dalam Pasal 37); 
Ketiga, menetapkan garis-garis besar haluan negara dalam makna yang luas 
dan tidak hanya dalam arti sempit (Termaktub dalam Pasal 3); Keempat, 
memilih Presiden dan Wakil Presiden (Tertera dalam Pasal 6); dan kelima, 
yaitu, memiliki wewenang dalam meminta pertanggungjawaban Presiden 
di tengah masa jabatannya dalam persidangan istimewa, seandainya terjadi 
dakwaan sebuah pelanggaran (Terkandung dalam Pasal 8 juncto Penjelasan 
UUD 1945). Penetapan kelima fungsi MPR tersebut dapat diselenggarakan 
dalam persidangan umum yang dilakukan dalam lima tahun sekali, atau 
dapat pula dengan jalur persidangan istimewa yang dilaksanakan di luar 
skedul per lima tahun tersebut. Badan Pekerja MPR pun akan dibentuk 
guna mempersiapkan bahan-bahan persidangan. Sebagaimana fungsi 
dan wewenang MPR telah diuraikan, dapat diperdebatkan bahwa MPR 
berfungsi sebagai forum majelis belaka, atau juga dikerangkakan sebagai 
suatu lembaga yang bersifat tersendiri. Hal tersebut ditekankan, dalam 
Pasal 2 yang menyatakan bahwa susunan anggota MPR terdiri dari anggota 
DPR, utusan daerah serta utusan golongan. Menurut pandangan Prof. Jimly 
Asshiddiqie, bukanlah suata kesalahan seandainya ada pandangan yang 
melihat bahwa MPR seharusnya ditafsirkan semata-mata sebagai forum 
belaka.93 

 Di dalam perkembangan sejarah demokrasi Indonesia, di masa 
Orde Baru, terdapat aspirasi yang kian bertumbuh untuk memperlakukan 
MPR sebagai wadah penjelmaan kedaulatan rakyat dan diartikan sebagai 
lembaga negara dengan kedudukan yang paling tinggi. Dengan kata lain, 
menurut pandangan kedua ini, MPR bukan hanya forum tertinggi namun 
juga merupakan lembaga tertinggi. Hal ini direfleksikan dalam struktur 
kepemimpinan MPR yang salah satunya termuat jabatan sekretariat jenderal. 
Setidaknya, ada tiga komponen krusial yang mempengaruhi eksistensi 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yakni, pertama, pemisahan 
kekuasaan cabang legislatif, eksekutif dan judikatif dengan tegas. Kedua, 
pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung berhubungan erat 
dengan mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat. Ketiga, 
93  J. Asshiddiqie, 2006: 136.
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rekonstruksi ulang struktur parlemen sebagai penegasan sistem dua kamar 
(bikameral) dalam agenda mewadahi aspirasi daerah-daerah yang semakin 
mandiri/otonom. 

 Dengan dituangkannya 3 aspek tersebut untuk menjadi bagian 
dari materi UUD, oleh karenanya, menurut pandangan ketiga, eksistensi 
MPR tidak dapat lagi dipertahankan sebagai lembaga tertinggi dalam 
demokrasi Indonesia, namun hanya berfungsi sekedar forum majelis 
dengan kewenangan-kewenangan yang ditetapkan dalam UUD. Sebagai 
konsekuensi hukum, kedaulatan rakyat Indonesia tidak lagi dimanifestasikan 
dalam kelembagaan MPR yang kekuasaan nya akan dibagi secara vertikal 
kepada lembaga-lembaga berkedudukan di bawahnya. Melalui perubahan 
tersebut, titik perhatian mekanisme demokrasi harus berorientasi pada 
usaha perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang dipisah dalam 3 cabang 
kekuasaan utama, yaitu parlemen, terdiri dari MPR, DPR dan DPD, 
lembaga kepresidenan atau pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman. 
Mandat yang diberikan oleh rakyat dengan menyerahkan kedaulatan yang 
dimilikinya mengalir langsung dan secara periodik kepada dua cabang 
kekuasaan, yakni legislatif dan eksekutif,  melalui metode pemilihan 
umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan 
secara jujur dan berkeadilan. 

2.9.1.  Eksistensi Kewenangan MPR Sebagai Perubah UUD NRI 
1945 

Walau mandat rakyat disalurkan langsung secara periodik 
melalui pemilihan umum, bukan berarti bahwa kedaulatan rakyat 
secara utuh dialihkan seperti paham yang dianut dalam teori 
perjanjian masyarakat (contrat sociale) oleh Thomas Hobbes. 
Teori tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke atau 
pun Jean Jacques Rousseau, yang berpendapat bahwa kontrak 
sosial yang melahirkan sebuah negara tidak dengan sendirinya 
menghapus hak-hak individu rakyat untuk turut ikut berperan 
dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Jaminan-
jaminan konstitusional akan hak asasi manusia adalah bukti bahwa 
kepemilikan kedaulatan yang sah tetap berada di tangan rakyat. 
Maka dari itu, kewenangan MPR dalam merubah UUD haruslah 
memiliki batasan, yakni, perubahan UUD tidak diperkenankan 
menyentuh ketetapan akan bentuk negara republik, susunan negara 
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Kesatuan Republik Indonesia, dan rumusan Pembukaan UUD 
1945. Seandainya batasan tersebut ingin dilewati, maka rencana 
perubahan tersebut harus terlebih dahulu ditanyakan langsung 
kepada rakyat guna mendapat persetujuan maupun penolakan, 
dengan mekanisme penyelenggaraan referendum nasional. 

Menurut pandangan keempat, walau menggotong semangat 
reformasi, MPR tetap diartikan sebagai satu institusi, yaitu sebagai 
nama dari lembaga parlemen Indonesia, dan merupakan institusi 
tersendiri di luar DPR dan DPD. Namun, untuk mengakomodir 
kepentingan yang sepatutnya disalurkan sebagai lembaga 
parlemen, strukturnya keanggotaanya memuat dua kamar, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini 
melahirkan sebuah problematika untuk menentukan kemandirian 
MPR dari DPR dan DPD. Akan tetapi, Prof. Jimly Asshiddiqie 
berpendapat bahwa karena MPR adalah institusi yang memiliki 
kewenangan yang tersendiri, seperti halnya mengubah dan 
menetapkan UUD, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden 
seandainya terjadi kekosongan jabatan, melantik Presiden dan/atau 
Wakil Presiden, dan berwenang untuk memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, menunjukkan bahwa 
MPR adalah lembaga tersendiri.94 Hanya saja, kedudukannya MPR 
bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan sederajat dengan 
DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif (Presiden) dan kekuasaan 
kehakiman. Dalam pemahaman baru di reformasi ini, pada intinya, 
kedaulatan rakyat Indonesia disalurkan melalui lembaga parlemen, 
yakni, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) itu sendiri. 

Sifat pekerjaan MPR yang tidak lagi bersifat rutin membawa 
suatu konsekuensi politis dimana pimpinan MPR dapat diduduki 
oleh pimpinan DPR dan/atau DPD. Oleh karena itu, Prof. Jimly 
Asshiddiqie mengusulkan agar, “ketua MPR dijabat saja secara 
ex officio oleh Ketua DPR sedangkan Wakil Ketua MPR dijabat 
secara ex officio oleh Ketua DPD.”95 Melalui mekanisme tersebut, 

94  Ibid. hlm 138.
95  Ibid. hlm. 140.
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terdapat beberapa keuntungan yang akan didapati, yaitu, pertama, 
kedudukan dan peran DPD yang sekarang dianggap masih lemah 
dapat diangkat kewibawaannya, dan kedua, di dalam hubungannya 
dengan persoalan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, susunan keanggotaan MPR dan DPR/DPD, khususnya 
pimpinannya, tidak perlu lagi diadakan suatu pergantian, mengingat 
Ketua DPR bergerak menjadi pihak penuntut dalam perkara 
tersebut dan di saat yang bersamaan, ia berkedudukan sebagai 
Ketua MPR. Dalam proses pemakzulan tersebut, Ketua DPR dapat 
langsung berhadapan dengan Ketua DPD yang bertindak sebagai 
Wakil Ketua MPR. Akan tetapi, usulan dari Prof. Jimly Asshiddiqie 
tidak diterapkan. Sebaliknya, Rancangan Undang- Undang tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang 
kemudian disahkan menjadi UU tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2003, yang diajukan oleh 
Pemerintah, menerapkan metode di mana Pimpinan MPR dipilih 
dari dan oleh anggota MPR di luar mekanisme DPR dan DPD. 

Sikap Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Dalam 
Negeri Hari Sabarno, dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, 
menyuarai gagasan untuk memisahkan kedudukan Pimpinan 
MPR dari Pimpinan DPR dan DPD. Tanggapan tersebut mendapat 
sambutan yang hangat dari kalangan pimpinan partai politik 
di yang melihat skema jabatan pimpinan secara terpisah dalam 
tiga lembaga yang berbeda (MPR, DPR, dan DPD) sebagai 
lahan distribusi kekuasaan yang menguntungkan. Oleh sebab 
itu, semua pemahaman yang berlawanan ditentang dengan gigih 
oleh Pemerintah dan partai-partai besar, sehingga pada akhirnya, 
disepakatilah bahwa Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan 
dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR, di 
luar mekanisme DPR dan DPD. Menurut mekanisme ini, Pimpinan 
MPR bersifat permanen dan berdiri sendiri di samping pimpinan 
DPR dan pimpinan DPD, yang kembali lagi menegaskan bahwa 
MPR adalah lembaga bersifat tersendiri.96 Berdasarkan mekanisme 

96  Pasal 3 UUD 1945 Perubahan: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar .(***) (2) Majelis 
Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.(***/****) 
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat haya dapat memberhentikan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.(***/****)
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lembaga legislatif yang diuraikan di atas yang dibentuk setelah 
Perubahan Keempat UUD 1945, struktur parlemen Indonesia tidak 
menerapkan sistem parlemen dua kamar (bikameral), melainkan, 
parlemen tiga kamar (trikameralis).  

 Melalui uraian yang dijabarkan di atas, MPR 
diharapkan memerankan forum atau lembaga penjelmaan seluruh 
rakyat. Akan tetapi, mekanisme keterwakilan rakyat melalui fungsi 
MPR tidak perlu dimengerti secara absolut, seolah menjadi satu-
satunya saluran kedaulatan rakyat yang sah. Walaupun rakyat 
telah mencurahkan cita-citanya melalui pemilihan umum yang 
menentukan wakil-wakil rakyat dalam menduduki keanggotaan 
MPR, rakyat bagaikan tiap-tiap individu masih tetap memiliki hak-
hak asasinya masing-masing. Setiap individu memiliki alternatif 
lain dalam  menyalurkan aspirasinya, setiap waktu, yang dijamin 
dalam konstitusi. Media penyaluran aspirasi rakyat mencakup 
kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat, 
baik lisan maupun tertulis, kebebasan berunjuk rasa, hak untuk 
mogok kerja, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2.9.2. Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah 
Reformasi 

 Melalui amandemen Keempat UUD 1945, keberadaan 
MPR mengalami perubahan yang sangat mendasar. Pertama, 
seperti yang apa yang diuraikan di atas, susunan keanggotaan MPR 
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan 
fungsi perwakilan politik (political representation) dan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili prinsip perwakilan 
daerah (regional representatif). Tidak ada lagi eksistensi Utusan 
Golongan sebagai jelmaan prinsip perwakilan fungsional 
(functional representation). Kedua, fungsi dan kewenangan 
MPR turut mengalami perubahan, ditunjukkan oleh fakta 
bahwa, sebelum perubahan UUD, MPR memiliki 6 kewenangan. 
Setelah diadakannya perubahan UUD 1945, kewenangan MPR 
berubah menjadi: 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/
atau Perubahan UUD, 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden97, 

97  Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 Perubahan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
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3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan 4) 
Menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti sampai 
terpilihnya Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 
mestinya. 

 Diterapkannya prinsip pemisahan kekuasaan (separation of 
power) secara tegas antara fungsi legistatif dan eksekutif dalam 
perubahan pasal 5 ayat (1) juncto pasal 20 ayat (1) dalam perubahan 
pertama UUD 1945 yang dipertegas lagi dengan tambahan pasal 20 
ayat (5) perubahan kedua UUD 1945 membawa suatu perubahan di 
mana MPR tidak lagi berlandaskan prinsip ‘Supremasi parlemen’ 
serta tidak lagi menerapkan sistem pembagian kekuasaan secara 
vertikal  oleh MPR ke lembaga-lembaga negara di bawahnya.98 
Tidak hanya itu, implementasi prinsip pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam 
ketentuan pasal 6A ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 penguatan 
sistem presidential dalam UUD 1945 melahirkan suatu konsekuensi 
di mana pertanggungjawaban Presiden tidak lagi dilakukan kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi langsung kepada rakyat.

2.10. Struktur Parlemen

 Kata “Parlemen” berasal dari bahasa Latin “parliamentum” atau 
bahasa Perancis “parler”, yang dapat diartikan sebagai suatu tempat 
atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk 
membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat.99 Parlemen berkembang 
seiring dengan perkembangan negara-negara demokrasi modern yang 
bermunculan sebagai negara bangsa (nation state), terutama pada abad 
19 setelah masa kolonialisme.100 Bangunan sistem parlemen suatu negara 
diatur dalam konstitusinya.101 Ada yang menerapkan sistem parlemen satu 
kamar (unikameral), ada yang menerapkan sistem parlemen dua kamar 
(bikameral). Sistem parlemen satu kamar biasanya dianut oleh negara yang 
berbentuk kesatuan, sedangkan sistem parlemen dua kamar dianut oleh 
negara yang berbentuk federal. Namun demikian, tidak selamanya negara 

melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.(***/****)”. 
98   J. Asshiddiqiem 2003: 16. 
99  Ali Syafa’at, 2010: 24

100  Ibid. hlm. 28.
101  Laode Ida, 2008: 260.
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yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya unikameral, dan negara 
yang berbentuk federal sistem parlemennya bikameral, karena masing-
masing negara mempunyai variasinya sendiri. Bahkan, sekarang ini, ada 
negara kesatuan yang sistem parlemennya bikameral, misalnya Indonesia. 
Tipe sistem yang dipilih oleh satu masyarakat terutama tergantung pada 
keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya.102

 Negara-negara di dunia mengenal banyak bentuk struktur parlemen, 
sebelum masuk ke dalam struktur parlemen Indonesia ada baiknya 
memaparkan teori mengenai bentuk-bentuk struktur parlemen yang ada di 
dunia:

1. Sistem Parlemen Unikameral103

Sistem parlemen unikameral adalah sistem parlemen yang 
hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak 
dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Dalam sistem 
parlemen unikameral, rekruitmen untuk pengisian jabatan parlemen 
tidak membedakan representasi politik dan representasi teritorial 
sebagaimana umumnya dalam sistem parlemen dua kamar. 

2. Sistem Parlemen Bikameral104

 Sistem parlemen bikameral merupakan sistem parlemen 
yang terdiri dari dua kamar atau dua badan, yang terdiri dari majelis 
tinggi (upper house) dan majelis rendah (lower house). Pengertian 
tinggi dan rendah dalam identifikasi kamar bukan merupakan 
identifikasi terhadap hubungan hierarkis, yang kamar satu lebih 
tinggi dari kamar yang lain. Masing-masing kamar dalam parlemen 
tersebut mewakili kepentingan kelompok tertentu. Majelis tinggi 
pada umumnya mewakili kepentingan kelompok-kelompok 
fungsional, sedangkan majelis rendah mewakili kepentingan 
rakyat.

 

102  Dahlan Thaib, 2002: 20. 
103  Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010: 9. 
104  Mukti Fajar, et al, 2010: 9. 
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Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk struktur parlemen 
berubah-ubah seiring berubahnya bentuk pemerintahan:

1. UUD 1945 Pertama

 Dalam sidang pertama BPUPKI, Muh. Yamin menyampaikan 
bahwa bentuk negara Indonesia yang merdeka berdaulat itu ialah 
faham unitarisme.105 Padahal dalam sidang tersebut, perdebatan 
mengenai bentuk negara merupakan perdebatan mendasar karena 
adanya dukungan untuk bentuk kesatuan dan federal. Akhirnya, 
pilihan jatuh pada bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan 
yang kemudian dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah suatu Negara 
Kesatuan yang Berbentuk Republik”. Menurut Jimly Asshidiqqie, 
struktur parlemen yang diidealkan ketika pertama kali Indonesia 
dibentuk adalah parlemen berkamar tunggal (unikameral) dengan 
variasi yang dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang 
diorganisasikan secara total ke dalam organ yang bernama Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis ini dianggap sebagai 
penjelmaan seluruh rakyat dan pelaku sepenuhnya kedaulatan 
rakyat sehingga kedudukannya merupakan lembaga tertinggi 
dalam struktur organisasi negara.

105  Risalah Sidang BPUPKI, PPKI, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara 
Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 31, dalam Sidang Pertama Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 yang 
diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat/R.P. Soeroso. Pada sidang kedua 
BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 dengan acara “Pembahasan tentang bentuk negara”, 
pilihan yang muncul adalah bentuk negara unitarisme dan federalisme, bentuk 
pemerintahan republik atau monarkhi. Sidang belum memutuskan bentuk unitarisme 
atau federalisme,akan tetapi memutuskan tentang bentuk republik. Dari 64 suara yang 
ada, 55 memilih republik, 6 memilih kerajaan, 2 lain-lain dan 1 belangko. Dalam 
Sidang kedua BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, Muhammad Yamin menghendaki negara 
Indonesia merdeka berbentuk Negara Kesatuan. Menurut Muhammad Yamin, Negara 
Serikat tidaklah kuat, tidak berwarna dan juga tidak dapat dijamin kekuatan atau 
keteguhannya di dalam kegoncangan zaman sekarang dan untuk zaman damai. Oleh 
sebab itu maka federalisme tidak boleh dijalankan, kita hanya membutuhkan negara 
yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan daripada 
bentuk satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Risalah Sidang BPUPKI, PPKI, 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 205-207).
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 DPR merupakan parlemen yang anggotanya juga 
merupakan anggota MPR, sedangkan MPR merupakan pelaku 
kedaulatan rakyat, sehingga tidak dapat disebut sebagai parlemen 
bikameral. 

2. Konstitusi RIS 1949

Perubahan bentuk negara dari kesatuan menurut UUD 
1945 ke bentuk federal menurut Konstitusi RIS 1949 merupakan 
hasil akhir dari perundingan-perundingan antara Pemerintah 
Indonesia dan Kerajaan Belanda. Bentuk struktur parlemen RIS 
adalah bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Senat.106 Senat mewakili daerah-daerah bagian, dan setiap daerah 
bagian diwakili oleh dua anggota dalam Senat. Setiap anggota 
Senat mempunyai satu suara dalam Senat. Anggota Senat tidak 
dipilih melalui pemilu, tetapi ditunjuk oleh pemerintah daerah-
daerah bagian, dari daftar yang disampaikan oleh masing-masing 
perwakilan rakyat yang memuat tiga calon untuk tiap-tiap kursi. 
Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia, 
yang keanggotaannya dipilih melalui pemilu dan menurut Pasal 98 
Konstitusi RIS, Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah seratus lima 
puluh anggota.

3. UUDS 1950

Perubahan bentuk negara dari federal menurut Konstitusi 
RIS 1949 ke bentuk kesatuan ini dikarenakan bentuk negara 
federal ketika itu dianggap sebagai kreasi Belanda yang diarsiteki 
oleh Van Mook untuk memecah belah Indonesia yang sudah 
memproklamasikan kemerdekaannya, dimana di Indonesia sendiri 
muncul penolakan-penolakan. Pada awal tahun 1950, Mohammad 
Natsir menyerukan Indonesia kembali ke Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang kemudian dinyatakan dalam usul yang 
disebut “Mosi Integral Natsir”. Seruan Muhammad Natsir ini terus 
menggema hingga akhirnya disepakati untuk mengubah kembali 
Indonesia dari bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan 

106  Bab I, Bagian I, Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS: Kekuasaan kedaulatan Republik 
Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Senat.
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Republik Indonesia, dan Negara Republik.107 Pada masa UUDS 
1950, Indonesia menganut sistem satu kamar yaitu DPR. Pada 
masa berlakunya UUDS 1950, pemilihan umum untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat belum terselenggara, sehingga 
DPR pun sifatnya masih sementara yang disebut dengan DPRS 
dengan jumlah anggota kira- kira 235 orang, terdiri dari anggota 
bekas DPR dan bekas Senat Republik Indonesia Serikat, serta 
anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia dan anggota 
Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia.

4. UUD 1945 Sebelum Amandemen

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah memberlakukan kembali 
UUD 1945. Keluarnya Dekrit Presiden ini terjadi karena Pemerintah 
menganggap bahwa Konstituante telah gagal untuk menyusun 
Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Periode 1959-2004 
terbagi dalam tiga kurun waktu pemerintahan, yaitu Pemerintahan 
Orde Lama, Pemerintahan Orde Baru, dan Pemerintahan Era 
Reformasi sebelum berlaku efektifnya Undang-Undang Dasar 
1945 hasil amandemen. Dalam ketiga kurun waktu tersebut, 
bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan. Pada masa awal 
berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, telah dibentuk 
MPRS melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Sistem 
perwakilan yang dianut adalah sistem MPR. Sistem ini tidak dapat 
digolongkan sebagai sistem satu kamar (unikameral), dan tidak 
dapat pula dikatakan sebagai sistem dua kamar (bikameral), karena 
dalam sistem bikameral dilakukan melalui dua kamar yang saling 
terpisah tetapi memiliki kedudukan yang sama. Menurut sistem 
MPR, keberadaan MPR dan DPR bersifat hierarkis (MPR sebagai 
lembaga negara yang Tertinggi dan DPR sebagai Lembaga Tinggi 
Negara), yang mempunyai tugas dan peranan yang berbeda108

5. UUD 1945 Setelah Amandemen

MPR telah bersepakat untuk tidak melakukan perubahan 
terhadap bentuk negara dan tetap mempertahankan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan sistem 

107  Moh. Mahfud. MD, 2010. 
108  Eddy Purnama, 2007: 195.
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parlemen terjadi perdebatan yang panjang, apakah Indonesia dapat 
dikatakan menganut sistem parlemen bikameral atau trikameral. 
Perubahan susunan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, seolah-
olah mengarah pada pembentukan sistem parlemen dua kamar 
(bikameral), tetapi dilihat dari susunan yang menyebutkan bahwa 
MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD, tidak tergambar 
konsep dua kamar. Bikameral tidak tercermin dalam MPR karena 
ketika anggota DPR dan anggota DPD melebur menjadi anggota 
MPR, hanya akan ada satu lembaga yaitu anggota MPR, tidak 
dibedakan lagi antara anggota DPR dan anggota DPD. Dalam 
susunan parlemen bikameral, bukan anggota yang menjadi unsur, 
tetapi badan yaitu DPR dan DPD. Jika anggota yang menjadi 
unsur, MPR adalah badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan 
DPD.109 Masing-masing lembaga negara tersebut (MPR, DPR, 
dan DPD) mempunyai kewenangan yang berbeda satu sama 
lain. Dengan kewenangan yang berbeda tersebut dapat dikatakan 
bahwa parlemen Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945 memperkenalkan sistem parlemen trikameral atau 
trikameralisme.110

2.11. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat

 DPR merupakan sebuah lembaga negara Indonesia yang secara 
historis terbukti konstan dan tak tergantikan perannya, bahkan saat sistem 
pemerintahan Indonesia berubah. Sebagai sebuah negara demokrasi tidak 
langsung atau representative democracy, tentunya Indonesia memberikan 
kepada rakyatnya hak untuk menunjuk sendiri para perwakilan mereka 
untuk duduk di kursi eksekutif dan juga legislatif. Antara lain, rakyat 
memilih secara langsung individu-individu yang akan mewakili suara dan 
ideologi mereka di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah 
satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan negara legislatif.

 MPR merupakan lembaga tertinggi negara pada masa kemerdekaan 
hingga Orde Baru. Dengan tata kuasa demikian, anggota MPR dapat juga 
menjadi anggota DPR dan ketua MPR juga adalah ketua DPR. DPR pada 
waktu itu menjadi setingkat dengan Presiden, di mana keduanya berada 
di bawah dan menjadi bertanggung jawab kepada MPR. Fungsi DPR 
109  Ni’matul Huda, 2007: 99.
110  Bagir Manan, 2003: 55.
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sebagaimana tertuang dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ialah legislasi, 
anggaran, dan pengawasan. Namun sistem parlemen tersebut yang dikenal 
sebagai sistem satu setengah kamar berubah menjadi sistem trikameral 
yang berlaku setelah Orde Baru sampai saat ini.

Di era Reformasi kini, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah 
lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana di maksud 
dalam UUD 1945. Dengan struktur trikameral sebagaimana diatur dalam 
amandemen keempat UUD 1945, fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan pasal 20 ayat (1) 
yang baru. Kemudian dinyatakan pula “Presiden mengesahkan rancangan 
Undang-Undang yang telah mendapat disetujui bersama untuk menjadi 
Undang-Undang” (ayat 4), dan “dalam hal rancangan Undang-Undang 
yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam 
waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, 
rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan 
wajib diundangkan”.111

Menurut Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih 
melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara berkala. 
Dengan demikian, pemberian wewenang dari rakyat untuk anggota DPR 
terpilih pun berjalan secara langsung dengan pertanggungjawaban yang 
langsung pula. Wewenang DPR ialah membentuk Undang-Undang yang 
dilaksanakan bersama dengan Presiden.

Sebagaimana telah disebutkan tentang fungsi, peran, serta 
wewenang DPR di Indonesia, sesungguhnya DPR di seluruh dunia memiliki 
fungsi yang umumnya sama. Carl J. Friedrich mengartikan fungsi parlemen 
sebagai majelis perwakilan (representative assembly) dan konsultatif 
(deliberative assembly). Dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai 
majelis perwakilan, fungsi utama dari parlemen adalah sebagai lembaga 
legislatif,112 sama seperti fungsi DPR di Indonesia. Selanjutnya dalam 
mengimplementasikan fungsinya sebagai majelis konsultatif, parlemen 
melaksanakan kontrol fiskal dan administrasi pemerintahan,113 dan 

111  J. Asshiddiqie, 2003: 20. 
112  Carl Friedrich, 1949: 297. 
113  Carl J. Friedrich, 1949: 324.
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hubungan luar negeri (foreign affairs).114 DPR memiliki fungsi-fungsi 
demikian, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Terkait dengan 
fungsinya sebagai legislator, DPR berwenang untuk membahas dan 
menyetujui UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan 
terhadap administrasi pemerintahan dilakukan oleh DPR dengan hak-hak 
yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945. Hak-hak tersebut menurut Pasal 
20A ayat (2) dan (3) UUD 1945 antara lain hak interpelasi, hak angket, hak 
menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan 
usul dan pendapat, dan hak imunitas. Kemudian dalam fungsinya 
mengawasi hubungan dengan luar negeri, dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 
1945, DPR berkewenangan sebatas memberikan persetujuan terhadap 
pernyataan perang, dan pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain yang dilakukan oleh Presiden. Selain itu dalam pengawasan 
hubungan luar negeri, sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 ayat (2), (3) 
dan (4) UUD 1945, DPR juga berhak memberikan pertimbangan tentang 
pengangkatan duta dan penempatan duta negara lain serta memberikan 
persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu yang dilakukan oleh 
Presiden.

Calon-calon anggota DPR berasal dari partai politik. Dengan asal 
para anggota dari partai politik, terjadi perubahan sistem secara konstan 
untuk mengakomodasi peran partai politik sebagai media penampung 
ideologi para calon anggota DPR, baik para konstituen memilih partai 
politiknya saja dan menyerahkan calon-calon anggotanya sepenuhnya 
kepada partai politik yang menjadi pilihannya, maupun rakyat turut 
memilih individual dari tiap-tiap partai politik yang tergabung dalam 
Pemilu. Meskipun sistem Pemilu DPR berubah-ubah untuk setiap periode 
pergantian kepengurusan, umumnya sistem yang digunakan ialah sistem 
perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, dimana persentase 
kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai 
politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap 
partai politik.115

114  Carl J. Friedrich, 1949: 347.
115  J. Asshiddiqie, 2006: 183. 
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2.12. Konsep Dewan Perwakilan Daerah

 DPD sendiri sangatlah unik dan cocok dengan ragam Indonesia, 
di mana negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan ribuan kekhususan 
yang berbeda. DPD pada awal mula kewenangannya dianggap terbatas 
dengan hanya untuk mengikutsertakan daerah dalam setiap keputusan 
politik nasional juga dengan prinsip check and balances yang ingin 
diterapkan oleh pemerintah pada waktu itu.116 DPD lahir melalui 
amandemen UUD 1945, termasuk di dalamnya amandemen terhadap 
perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan Pasal 2 ayat 
(1) sebelum amandemen UUD 1945 anggota MPR terdiri dari anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan-utusan Golongan (UG) dan 
Utusan- utusan Daerah (UD).117 Dengan alasan bahwa utusan golongan 
dan utusan daerah dalam perjalanan lembaga perwakilan di Indonesia 
banyak mengalami penyimpangan dan tidak lagi efektif, tidak demokratis, 
dan tidak mencerminkan representatif utusan golongan dan utusan daerah, 
diusulkan utusan golongan untuk dihapus karena konsep yang sangat 
kabur dan selalu menimbulkan manipulasi serta kericuhan politik.118

 Dewan Perwakilan Rakyat merupakan cermin representasi 
politik (political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip 
representasi teritorial atau regional (regional representation).119  Pada 
dasarnya maksud pembentukan DPD sebagai wakil daerah adalah untuk 
mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah serta mewujudkan 
prinsip check and balances antar lembaga legislatif dalam pengambilan 
kebijakan nasional dalam hal ini yaitu antara DPD dan DPR, hal tersebut 
dilakukan untuk memberikan rasa kepercayaan rakyat daerah kepada 
pemerintah pusat, sehingga memperkuat hubungan pusat dan daerah serta 
menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.120 

 Sebagai lembaga legislatif juga diikutkan dalam proses 
pembentukan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 
daerah sebagaimana ditentukan pada Pasal 22D Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.121 Namun, sampai saat ini 
116  M. Yusuf, 2013: 35. 
117  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen. 
118  Moh. Mahfud MD, 2003: 154. 
119  J. Asshiddiqie, 2006: 140. 
120  G. Talawe, 2017. 
121  Lihat Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
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kewenangan DPD masih belum memadai juga harapan pengakomodir 
aspirasi masyarakat daerah dengan sistem check and balances antara DPD 
dan DPR belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh kewenangan DPR yang 
jauh lebih kuat dibanding DPD. Dapat dilihat dari banyaknya pengajuan 
gugatan-gugatan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan 
ke Mahkamah Konstitusi seperti gugatan undang-undang No.17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
terhadap UUD NRI 1945. Padahal sudah selayaknya sesuai dengan teori 
organ negara bahwa DPD dapat menjadi state main organ yang berfungsi 
untuk memberikan double check terhadap jalannya fungsi legislatif. 

2.13. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah 
mengalami empat kali perubahan (amandemen). Hasil dari amandemen 
UUD 1945 mengadopsi prinsip-prinsip baru sistem ketatanegaraan, 
mulai dari prinsip separation of powers, check and balances, hingga 
prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian “konflik politik”. Melalui 
amandemen UUD 1945 itu, lahirlah sejumlah lembaga-lembaga negara, baik 
yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (constitutionally entrusted 
power) maupun yang yang kewenangannya diberikan oleh undang-
undang (legislatively entrusted power).122 Dalam hubungannya dengan 
pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan 
hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat.123 Demokrasi 
juga tidak sekadar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, 
baik antar lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat maupun antara Pusat 
dan Daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yakni (i) 
unsur-unsur dari kekuasaan, (ii) bahan baku pengambilan keputusan, dan 
(iii) pola hubungan antara penguasa dan rakyat.124

Pada dasarnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-
daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Indonesia sebagai negara 
berbentuk kesatuan, sepakat untuk memberikan kekuasaan otonom 
kepada pemerintah-pemerintah daerah demi efisiensi, efektivitas dan hasil 

122  M. Fauzan, 2006: 19.
123  Asmawi, 2014. 
124  M. Fauzan,2006: 19. 
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maksimal pengelolaan negara. Hal ini disepakati oleh founding fathers 
yang kemuda terejawantahkan dalam Pasal 18 UUD 1945 (Naskah Asli). 
Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Indonesia akan terbagi atas 
daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang 
akan ditetapkan oleh undang-undang. 

Perwujudan dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah dengan 
dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
di Daerah yang Pasal 13 ayat (1)nya menyebutkan bahwa Pemerintah 
Daerah adalah kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.125 
Sri Soemantri dan Bintan R. Saragih (1993) menyatakan bahwa DPRD 
merupakan lembaga yang hidup artinya sikap dan tingkah lakunya dapat 
saja berubah–ubah dari waktu ke waktu, sejauh perubahan itu masih di 
dalam kerangka aturan–aturan pokok yang terkandung dalam wadah 
Undang–undang Dasar 1945. Kemudian berdasarkan perkembangannya, 
melalui Pasal Aturan Peralihan dan Maklumat Wakil Presiden No. X, 
dapat disimpulkan bahwa Komite Nasional Pusat pada waktu itu dianggap 
dan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat.

 Badan legislatif daerah berubah lagi dengan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang 
ini memberi penjelasan dan kepastian yang lebih tentang pemerintahan 
daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak dan kewenangan 
yang dimiliki oleh DPRD di dalam UU tersebut mencakup kewenangan 
untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada pemerintah 
pusat, kewenangan untuk menjadi atasan Dewan Pemerintah (eksekutif) 
dan Kepala Daerah dan lain-lain. Namun UU tersebut tidak berlangsung 
lama karena perubahan konstitusi dan bentuk negara.

Setelah berlaku kembali UUD 1945, dibuatlah Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang 
menggagas sistem otonomi riil di Indonesia. Menurut penjelasan UU 
tersebut, sistem otonomi riil adalah suatu sistem ketatanegaraan dalam 
penyelenggaraan desentralisasi yang berdasarkan keadaan dan faktor-
faktor yang nyata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang nyata 
dari daerah-daerah.126 Ide ini diciptakan oleh Mr. Kuntjoro Purbopranoto 

125  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah.

126  Pasal 31 ayat (3) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-
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yang berpendapat bahwa otonomi yang dilimpahkan harus berupa otonomi 
riil, digantungkan pada kepentingan dan kemampuan (dalam arti kecakapan 
dan tenaga manusia) sehingga terdapat keseimbangan yang sehat antara 
fungsi dan kemampuan.127

Saat ini, mengenai hak dan wewenang DPRD diatur dalam UU 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. UU tersebut mengatur bahwa DPRD Provinsi dan 
Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 
umum yang dipilih melalui pemilihan umum128 dan bahwa DPRD Provinsi 
dan Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota.129 Fungsi yang dimiliki DPRD juga telah 
berubah di mana sekarang fungsinya adalah di bidang legislasi, anggaran 
dan pengawasan,130 sebagaimana fungsi DPR.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 23 
Tahun 2014, Pasal 1 ayat (4) bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.131 Ini 
berarti bahwa DPRD merupakan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud oleh 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika DPRD dikatakan sebagai 
legislatif, tidak lah tepat sebab DPRD bukanlah lembaga mutlak yang 
memiliki kekuasaan lembaga legislatif seperti DPR RI.132 Disinilah terletak 
perbedaan antara DPR dan DPRD, yaitu pada kekuasaan yang dimilikinya. 
DPRD tidak memiliki wewenang untuk menghasilkan norma-norma baru 
sebagaimana wewenang yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat daerah 
di negara federasi. DPRD dapat menggunakan kewenangan untuk membuat 
norma hanya dalam bagian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif. 

pokok Pemerintah Daerah.
127  B.N. Marbun, 2005:26. 
128  Pasal 314 dan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

129  Ibid., Pasal 315 dan Pasal 364.
130  Ibid., Pasal 316 dan Pasal 365 .
131  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
132  S. H. Fitri, 2015: 8. 
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2.14. Sistem Presidensial

Demokrasi merupakan sistem yang mampu bangkit secara 
fenomenal setelah hilang ribuan tahun lamanya. Bahkan, secara masif 
bangsa-bangsa di dunia memuat demokrasi dalam konstitusinya. Dalam 
penelitian Amos J Peaslee pada tahun 1950, 90% negara di dunia ini telah 
mencantumkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan 
pemerintah bersumber dari kehendak rakyat, inilah yang menjadi konsep 
utama dari demokrasi.133 Dalam negara demokrasi, terdapat berbagai 
model pembagian sistem pemerintahan. Jimly Asshiddiqie membaginya 
menjadi empat model, yaitu: sistem presidensial (model “Amerika”), 
sistem parlementer (model “Inggris”), sistem campuran (model “Prancis”), 
dan sistem referenfum (model “Swiss”).134 Sedangkan Miriam Budiardjo, 
sependapat yang sama dengan CF Strong, hanya membedakannya ke 
dalam dua kelompok, yaitu: Sistem Parlementer (parliamentary executive) 
dan sistem presidensial dengan fixed executive atau non parliamentary 
executive.135Di Indonesia, salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan 
amandemen UUD 1945 ialah tetap mempertahankan sistem presidensial, 
sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum 
sistem presidensial.136

Menurut Bagir Manan, sistem presidensial di Indonesia sebelum 
amandemen UUD 1945, mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip dengan 
sistem di Amerika Serikat dengan beberapa ciri khusus, yaitu: (a) Presiden 
RI dipilih oleh badan perwakilan rakyat (MPR). (b) Presiden RI tunduk dan 
bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (MPR), tetapi tidak 
tunduk dan bertanggung jawab kepada DPR. Selain itu, Presiden RI dapat 
diberhentikan oleh MPR. (c) Presiden RI dapat dipilih kembali tanpa batas 
setiap 5 tahun sekali. (d) Presiden RI bersama-sama DPR menjalankan 
kekuasaan membentuk undang-undang.137Karena dalam perkembangan 
praktek ketatanegaraan dirasa adanya kelemahan, maka dalam perubahan 
pertama UUD 1945, diadopsilah sistem pemilihan presiden langsung, 
disertai perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan 

133  Arsil 2017:1-2.
134  Arsil 2017:14.
135  Budiardjo 2008: 301 dan 303.
136  Asshiddiqie 2005: 10.
137  Manan 1999: 41.
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MPR, sehingga sistem pemerintahan presidensial menjadi semakin tegas138

Dalam konstitusi beberapa negara yang menganut sistem 
presidensial, kewenangan Presiden dalam sistem pemerintahan tersebut 
adalah:139

1. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan 
pemerintahan berdasarkan UUD (to govern based on the constitution).

2. Kewenangan yang bersifat legislative atau untuk mengatur kepentingan 
umum atau publik (to regulate public affair based on the law and the 
constitution). 

3. Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan 
yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi 
hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan 
tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. 

4. Kewenangan yang bersifat diplomatik.
5. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan 

memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-
jabatan administrasi negara. 

6. Kewenangan dalam bidang keamanan, yakni untuk mengatur polisi 
dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan 
negara, serta keamanan dalam negeri.140

2.15. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum dapat dimaknai sebagai realisasi kedaulatan rakyat 
dan juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan dan memperkuat 
legitimasi rakyat.141 Karena itu, pemilihan umum merupakan salah satu 
sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Adalah 
pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin 
terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan 
pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak 
melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara 
sebagaimana mestinya.142

138  Asshiddiqie, 2005: 37. 
139  Asshiddiqie 2005: 75-77.
140  Budiarjo 2008: 297.
141  Syamsuddin 1998: 49-50.
142  Asshiddiqie, 2017: 416.
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Pemilihan umum secara berkala menjadi penting karena beberapa 
sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat bersifat dinamis dan kebutuhan 
rakyat berkembang dari waktu ke waktu. Pendapat mayoritas rakyat atas 
kebijakan negara dapat berubah dalam jangka waktu tertentu. Kedua, 
kondisi kehidupan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu, karena 
dinamika dunia internasional maupun karena faktor dalam negeri sendiri. 
Ketiga, pendapat dan aspirasi dapat berubah karena adanya perubahan 
dalam jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, pemilih-pemilih baru 
(new voters) belum tentu berbagi pandangan yang sama dengan orang 
tua mereka sendiri. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara 
teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan 
negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.143Selain itu, 
dengan diselenggarakannya Pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk 
turut terlibat dalam penentuan dan pembentukan kebijakan-kebijakan 
kenegaraan dan pemerintahan.144

Dalam perspektif sistem presidensial, terdapat dua jenis Pemilu 
dalam sistem pemerintahannya, inilah yang menjadi sumber dari prinsip 
saling mandiri (mutual independence). Sehingga, kekuasaan eksekutif 
dan kekuasaan legislatif sama-sama memiliki sumber legitimasi langsung 
dari rakyat melalui pemilihan umum. Akibatnya, secara prinsipil kedua 
lembaga tersebut tidak bisa saling mengganggu legitimasi.145

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Dalam Undang-Undang tersebut, 
tidak diatur tata cara pelaksanaan Pemilu untuk kepala daerah. Tata 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur oleh Undang-Undang 
Republik Indonesia 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 (Undang-
143  Asshiddiqie, 2017: 415.
144  Asshiddiqie 2006: 171.
145  Arsil 2017:69
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Undang No. 8 Tahun 2015) dan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang No. 
10 Tahun 2016). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 
2015, diberikan pengertian tersendiri untuk pemilihan kepala daerah, 
dimana dituliskan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut 
Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 
demokratis.” tanpa menyematkan istilah ‘Pemilu’.

Meski terdapat perbedaan dan diatur secara terpisah, dapat 
dilihat bahwa keduanya mengacu pada nilai-nilai demokrasi yang 
terkandung dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (2) memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan ranah 
Pemilu memunculkan pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah 
yang menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “dipilih secara demokratis.” 
Adanya frasa tersebut membuktikan bahwa walaupun terdapat perbedaan 
nomenklatur, keduanya sama-sama berakar pada demokrasi perwakilan. 

2.16. Sistem Pemilihan Umum

 Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi 
perwakilan adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas. 
Karena, pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan adalah suatu 
bentuk pemerintahan di mana warga negara melaksanakan hak yang sama 
tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan kepada mereka melalui 
proses pemilihan-pemilihan.146 Sistem pemilihan umum merupakan salah 
satu komponen fundamental yang akan menentukan hasil pemilihan 
umum, sebagai sarana demokrasi pemilihan umum digunakan untuk 
memilih perwakilan rakyat dan/atau kepala pemerintah baik pusat atau 
daerah. Sistem pemilihan umum sangat banyak jenisnya di dunia dan 
berbeda di setiap negara, namun secara esensial sistem-sistem tersebut 

146  Ismail Suny 1978: 20.
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dapat dikategorikan menjadi 12 sistem utama dalam 4 keluarga besar:147

1. Sistem Pluralitas / Mayoritas148

Sistem ini menggunakan daerah pemilihan (dapil) dengan 
wakil tunggal, dalam sistem ini pemenang adalah kandidat dengan 
suara paling banyak, meskipun tidak harus sebuah mayoritas 
absolut. Sistem ini akan menjadi Block Vote (Suara Blok) ketika 
digunakan dalam daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih 
mempunyai banyak suara karena ada kursi-kursi yang harus diisi, 
dan para kandidat dengan perolehan suara tertinggi berhak mengisi 
posisi tanpa memandang persentase suara yang mereka peroleh. Di 
dalam sistem ini, pemilih memberi suara untuk daftar partai bukan 
kandidat-kandidat perorangan, sehingga disebut Party Block Vote. 
Sistem-sistem mayoritas seperti Alternative Vote (Suara Alternatif) 
dan Sistem Dua Putaran, berusaha memastikan agar kandidat yang 
menang mendapatkan mayoritas absolut. Masing-masing sistem 
pada hakikatnya memanfaatkan preferensi pemilih yang kedua 
untuk menghasilkan seorang pemenang dengan mayoritas absolut 
jika tidak ada yang muncul dari pemungutan suara putaran pertama. 
Sistem pemilihan ini memiliki konsekuensi tersendiri, namun lebih 
sederhana bila dibandingkan dengan sistem pemilihan lainnya. 
Intinya setelah suara diberikan dan dihitung jumlah seluruhnya, 
para kandidat atau partai-partai dengan suara terbanyak dinyatakan 
sebagai pemenang (mungkin juga ada syarat-syarat tambahan). 

2. Sistem Representasi Proporsional149

 Sistem Proportional Representative (PR) bertujuan untuk  
mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah 
partai dan porsinya dalam kursi parlemen; jika sebuah partai besar 
memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 
persen kursi, dan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harusnya 
juga mendapat 10 persen kursi legislatif. Proporsionalitas sering 
dipandang dicapai paling tepat dengan penggunaan daftar partai, di 
mana partai-partai politik menyodorkan daftar kandidat kepada para 

147  Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis 2005: 30.
148  Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis 2005: 39.
149  Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis 2005: 31.
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pemilih di tingkat lokal atau daerah. proses mengkonversi proporsi 
suara partai menjadi proporsi kursi di lembaga legislatif. Ada dua 
tipe utama sistem PR. Daftar PR dan Single Transferable Vote 
(STV). PR mensyaratkan penggunaan daerah pemilihan dengan 
lebih dari satu wakil: tidak mungkin membagi satu kursi terpilih 
untuk satu kesempatan secara proporsional. Di beberapa negara, 
seperti Israel dan Belanda, seluruh negara merupakan satu daerah 
pemilihan berwakil majemuk. Di negara-negara lain, misalnya 
Argentina atau Portugal, daerah-daerah pemilihan didasarkan 
pada provinsi, sedangkan Indonesia menetapkan ukuran-ukuran 
yang diperbolehkan bagi daerah pemilihan dan tugas penetapan itu 
diserahkan kepada lembaga penyelenggara pemilunya.

 Argumentasi-argumentasi paling kuat yang mendukung PR 
berasal dari cara sistem ini menghindari hasil-hasil anomali sistem-
sistem pluralitas/mayoritas dan mampu menghasilkan dengan 
lebih baik sebuah badan legislatif yang representatif, terutama 
bagi banyak negara-negara demokrasi baru, dimana penyertaan 
semua kelompok dalam badan legislatif bisa menjadi syarat yang 
mendasar bagi konsolidasi demokratis.

3. Sistem Campuran150

Sistem paralel menggunakan unsur PR maupun unsur 
pluralitas/mayoritas (atau yang lainnya) yang berjalan sendiri-
sendiri. Sistem Mixed Member Proportional (MMP) juga 
menggunakan dua unsur (salah satunya adalah sistem PR), 
perbedaannya adalah unsur PR memberi kompensasi bagi 
setiap disproporsionalitas yang muncul dalam sistem pluralitas/
mayoritas atau sistem lainnya, biasanya mengakibatkan hasil 
yang jauh lebih proporsional dibandingkan dengan sistem Paralel. 
Sistem pemilu campuran berusaha menggabungkan sisi-sisi positif 
sistem pluralitas/mayoritas (atau “lain”) dan sistem-sistem pemilu 
PR. Dalam sebuah sistem campuran terdapat dua sistem pemilu 
yang menggunakan formula berbeda yang berjalan berdampingan. 
Suara diberikan oleh para pemilih yang sama dan memberikan 
kontribusi bagi pemilihan perwakilan dengan menggunakan semua 
sistem. Salah satu dari sistem-sistem itu adalah sistem pluralitas/

150  Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis 2005: 31.
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mayoritas (atau kadang-kadang sebuah sistem “lain”), biasanya 
sebuah sistem daerah pemilihan dengan satu wakil, dan satunya 
lagi sebuah sistem daftar PR.151

4. Sistem Lain-Lain152

Terdapat tiga sistem pemilu yang tidak masuk ke dalam 
kategori-kategori di atas. Sistem-sistem tersebut adalah: Single 
Non-Transferable Vote merupakan sistem pemilihan daerah 
berwakil majemuk yang terpusat pada kandidat, dalam sistem 
ini pemilih hanya mempunyai satu suara. Limited Vote (Suara 
Terbatas) merupakan sistem yang mirip dengan SNTV tetapi 
memberi pemilih lebih dari satu suara (tetapi tidak seperti block 
vote), tetapi tidak sebanyak kursi yang harus diisi. Borda Count 
merupakan sistem preferensial dalam daerah pilihan dengan wakil 
tunggal atau berwakil majemuk.

5. Sistem Pemilu di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tentang Pemilu 
tidak lepas dari sistem yang diciptakan oleh politik, menurut 
Mahfud MD, hukum adalah produk politik, sehingga ketika 
membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh 
politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap 
pembangunan hukum. Politik hukum juga mencakup pengertian 
tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara 
melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan 
dan penegakan hukum.153 Konfigurasi kekuatan dan kepentingan 
dalam badan pembuat undang-undang dan intervensi-intervensi 
dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-
undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan 
yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik 
maupun ekonomi.154 Pemilu di Indonesia diatur dengan undang-
undang pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan 
perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik dan karena 

151  Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis 2005: 103.
152  Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis 2005: 31.
153  MD 2009: 4.
154  Jazuni 2005: 9-10.
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perubahan demografi-kependudukan dan peta pemerintahan.155 
Saat ini, pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan 
Pasal 168 ayat (1)-(3) UU tersebut dapat diketahui Sistem Pemilihan 
Umum yang saat ini digunakan di Indonesia saat ini, yaitu:156

Pasal 168

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu 
kesatuan daerah pemilihan.

(2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem 
proporsional terbuka.

(3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan 
sistem distrik berwakil banyak.

2.17. Kekuasaan Kehakiman 

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan 
kehakiman yang independen dan imparsial, yang kemudian kedua hal 
tersebut diatribusikan oleh UUD NRI 1945 kepada badan peradilan dan 
hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Salah satu perubahan 
UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah perubahan pasal-
pasal dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 
1945 tersebut membawa konsekuensi pada perubahan susunan lembaga 
negara, terutama lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam 
menyelenggarakan negara.157  Pernyataan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka dan mandiri merupakan salah satu hasil Perubahan UUD 1945 
khususnya pada Pasal 24. 

Sebagai landasan independensi kekuasaan kehakiman yang 
merdeka dan mandiri, diartikan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam Pasal 
24 ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh kekuasaan 
yang lain dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah 
155  Gaffar 2012: 14.
156  UU No.7 Tahun 2017: Ps.168.
157  Subiyanto 2012: 661-680.  



56

tangganya sendiri.158  Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan 
kekuasaan negara yang tertuang dalam UUD 1945.159  Dalam menjalankan 
fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada 
tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, 
yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi 
Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan 
peradilan di bawah serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan 
kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga 
badan ini sering disebut sebagai Lembaga ekstra-yudisial.160 

Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir keadilan, sebab 
seluruh proses penegakan hukum di peradilan Indonesia berpuncak dan 
berakhir di Mahkamah Agung. Kewenangan utama Mahkamah Agung 
adalah mengadili perkara pada tingkat kasasi, melakukan judicial 
review yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya 
yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A (1)). Selain itu, pada 
proses pengisian jabatan Hakim Konstitusi, Mahkamah Agung memiliki 
wewenang untuk mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi 
(Pasal 24C (3)), sedangkan hubungannya dengan Presiden, Mahkamah 
Agung memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan 
rehabilitasi (Pasal 14 (1)). 

Sedang Mahkamah Konstitusi si merupakan sebuah mahkamah 
yang tercipta sebagai jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat 
melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD yang sebelumnya 
tidak dapat dilakukan.161  Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin 
agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana 
mestinya. Kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak saja membuktikan bahwa 
Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan 
tetapi sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum 
yang demokratis.162  

158  Ibid: 666
159  Ibid.
160  Ibid.
161  Mahfud 2007:74.  
162  Lutfi 2010: 5
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Peradilan harus bersifat independen serta impartial (tidak 
memihak).163  Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan 
untuk memperoleh putusan yang seadil- adilnya melalui pertimbangan 
dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur 
tangan pihak lain. Begitu pula dengan independensi para hakimnya 
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Franken, ahli hukum Belanda, 
menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan 
ke dalam empat bentuk, yaitu:164 
1. Independensi Konstitusional (Constitionele Onafhankelijkheid):165

2. Independensi Fungsional:166

3. Independensi Personal Hakim (Persoonlijke of Rechtspositionele 
Onafhankelijkheid);167

4. Independensi Praktis yang Nyata (Praktische of Feitelijke 
Onafhankelijkheid).168 

Independensi peradilan jika disarikan adalah keadaan dimana 
peradilan dapat atau sanggup menjalankan tugasnya tanpa memiliki 
ketergantungan pada pihak lain yang mana dalam implementasinya 
diartikan berbeda-beda pada setiap negara. Hakim bebas dalam memeriksa 
dan memutus suatu perkara (independence of judiciary). Namun, kebebasan 
tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan 
hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, 
melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya 
mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.169  

163  Baringbang 2001: 117
164 Adonara 2015: 218
165  Adalah maksud dari lembaga kekuasaan kehakiman harus independen atau bebas dari 

pengaruh politik.
166  Adalah maksud dari adanya pembatasan substansial dimana Hakim tidak boleh memutuskan 

perkara tanpa dasar hukum. 
167  Kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.  
168  Merupakan  independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus 

mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan 
dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan dapat menyaring 
desakan. 

169  Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Pasal. 
1.



58

Pada tanggal 8 April Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan 
Ketua Komisi Yudisial membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur 
tentang prinsip- prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu: (1) Berperilaku Adil, 
(2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap 
Mandiri, (5) Berintegrasi Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung 
Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, 
dan (10) Bersikap Profesional.170  

 Diartikan bahwa independensi kekuasaan kehakiman atau 
peradilan itu tidak boleh diartikan secara absolut. Tetapi tidak berarti 
bahwa hakim memutus tanpa dasar untuk bertindak. Oleh karenanya sejak 
muncul pemikiran perubahan UUD 1945 muncul kesadaran bahwa sebagai 
pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan 
kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang 
etika kehakiman yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial.171  Dasarnya 
Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan 
peradilan yang berada dibawahnya, oleh karena itu Mahkamah Agung dapat 
melakukan pengawasan terhadap badan-badan peradilan tersebut. Secara 
yuridis formal, Mahkamah Agung tidaklah satu-satunya lembaga yang 
melakukan pengawasan. Adanya pengawasan eksternal yang dilakukan 
oleh Komisis Yudisial. Namun, sebelum membahas pengawasan eksternal, 
kiranya harus dipahami pengawasan internal di Mahkamah Agung. Menurut 
Mantan Hakim Agung dan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Laica 
Marzuki, pengawasan internal baru akan efektif tatkala diadakan pada 
suatu institusi yang bersih dan tidak korup. Lagi pula, upaya pengawasan 
internal acapkali disusupi corps-geest yang kental. Terkesan adanya 
keengganan memeriksa sesama rekan teman sejawat, apalagi manakala 
pengawas adalah bagian dari permasalahan.172  Sistem peradilan satu atap 
di Mahkamah Agung ini mengundang kekhawatiran terjadinya monopoli 
kekuasaan, sehingga mendorong lahirnya gagasan ke arah Komisi Yudisial 
sebagai pengimbang pelaksana kekuasaan kehakiman. Begitu pula dengan 

170  Surat Keputusan Bersama Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/
SKB/P.KY/IV/2009.  

171  Asshiddiqie 2004: 12
172  Marzuki 2006: 191.  
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sistem pengawas kinerja internal di Mahkamah Kosntitusi. 

2.18. Court of Law dan Court of Justice 

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 unsur utama yang 
terkandung dalam suatu sistem hukum, yakni:173 
1. Substansi (Substance), yang mencakup keseluruhan aturan hukum, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas hukum, norma 
hukum, dan putusan pengadilan

2. Struktur (Structure), yaitu keseluruhan institusi hukum beserta 
aparaturnya yang menyelenggarakan hukum itu sendiri, sebagaimana 
terlihat dari pendirian institusi kepolisian dengan polisinya, pengadilan 
yang diduduki para hakim beserta petugas lainnya, dan kejaksaan 
dengan jaksanya. 

3. Kultur Hukum (Legal Culture), yakni, gagasan, ide, opini, kepercayaan, 
dan harapan tentang hukum itu sendiri. 

 Pemisahan Badan Peradilan yang menyelenggarakan hukum dan 
Mahkamah yang menegakkan keadilan sejatinya telah memiliki landasan 
konstitusional sebagaimana tertera dalam frasa  menegakkan hukum dan 
keadilan dalam pasal 24C ayat (1). Penafsirannya mengungkapkan 2 
tujuan utama dari sebuah kekuasaan peradilan, yakni untuk menegakkan 
hukum dan keadilan. Sebagai aktualisasinya, hal tersebut dimanifestasikan 
dalam pembentukan Mahkamah Agung selaku mahkamah keadilan 
(court of justice) dan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah hukum 
(court of law).Namun, badan peradilan dalam kerangka hukum yang 
berlaku sekarang, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945, belumlah sesuai dengan gagasan 
pemisahan court of law dan court of justice.  

Wewenang pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia 
dibagi dalam 2 badan peradilan yang berbeda, yaitu Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidaklah sesuai sebagaimana cita-
cita yang Tim Perumus dorong, yakni penyatuatapan judicial review 
sebagai perwujudan dari penyempurnaan Mahkamah Konstitusi sebagai 
mahkamah hukum, yaitu untuk menguji, memeriksa, dan mengadili hal-hal 
yang berkaitan dengan sistem hukum  Tidaklah tepat untuk menempatkan 
pengujian peraturan perundang-undang ke dalam Mahkamah Agung yang 
173  Friedman, 1987. 
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sejatinya mengurusi keadilan, yakni sengketa antara subjek hukum, yang 
dimana salah satu pihak merasa dirugikan atau dilecehkan rasa keadilannya 
atas perbuatan subjek hukum lainnya 

 Pembentukan badan peradilan yang terpisah dalam menjalankan 
dua fungsi yang berbeda, bila dikaitkan dengan unsur substance 
sebagaimana dikemukakan oleh M. Friedman, wewenang untuk pengujian 
peraturan perundang-undangan seyogianya diberikan seutuhnya terhadap 
Mahkamah Konstitusi. Sebagai konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi 
turut pula memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-
undangan dibawah Undang-Undang yang sebelumnya diberikan 
terhadap Mahkamah Agung. Dengan demikian, perombakan konstitusi 
untuk merekonstruksi ulang badan peradilan dalam menyelenggarakan 
kekuasaan kehakiman adalah kepentingan yang harus segera dikerjakan 
guna menyelaraskan sukma sesungguhnya ketika membentuk Mahkamah 
Konstitusi dan Mahkamah Agung. 

2.19. Mahkamah Pemilu

Konsep mengenai Mahkamah Pemilu sendiri di dunia terdesain 
secara unik menurut negara masing-masing. Secara fundamental pun 
dikenal dengan Electoral Justice System (EJS).174 Umumnya pun suatu 
penyelesaian sengketa Pemilu diselesaikan dibawah kewenangan 
Mahkamah Konstitusi, contohnya di negara Spanyol, Turki, Thailand, 
Jerman, dan Moldova. Sedangkan ada pula yang diatur untuk diselesaikan 
dibawah Mahkamah Agung, seperti di Amerika Serikat dan Ukraina. Namun 
ada pula suatu konsep dimana sengketa pemilu diselesaikan dicabang 
kekuasaan khusus pemilu. Bentuknya pun beragam, mulai dari Meksiko 
dimana terdapat Electoral Court/Pengadilan Pemilu yang menghitung 
ulang suara untuk pemilihan Presiden.175 Sedangkan dikenal pula suatu 
komisi pengadilan khusus di Costa Rica yang bernama Supreme Electoral 
Court of Costa Rica (Mahkamah Pemilu Negara Costa Rica).176 Adapun 
di dalam Konstitusinya dijelaskan mengenai pengarahan organisasi dan 
sepuluh kewenangannya.177 Maka, dalam pengkajian Naskah Akademik 
ini, Tim Penulis memaksudkan pengartian Mahkamah Pemilu sebagaimana 

174  IDEA Intl, 2010. 
175  Dicetuskan pada tahun 2006 oleh Hukum Nasional Meksiko. 
176  Konstitusi Costa Rica, Ps. 99.  
177  Konstitusi Costa Rica, Ps. 102.  
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dipahami namanya dan fungsinya. 

2.20. Batasan-Batasan Wilayah Negara Republik Indonesia 

Wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah 
mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Hal ini didasarkan 
pada prinsip Uti Possidetis dalam hukum Internasional. Bagi Indonesia, 
perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan strategis, karena 
secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam 
dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. 
Sementara disebut vital, karena secara politik kawasan perbatasan 
berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa 
kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya.178

 Stephen B. Jones (1945), merumuskan sebuah teori terkait 
pembentukan perbatasan. Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi 
proses pembentukan perbatasan ke dalam empat bagian, yaitu: Allocation, 
Delimitation, Demarcation dan Administration.179 Pengertian alokasi 
dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk dimana 
wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Wilayah yang pasti 
adalah salah satu unsur esensial dari eksistensi suatu negara supaya dapat 
diakui secara internasional. Standar tradisional dari suatu entitas untuk 
dinamakan negara adalah menggunakan patokan dalam Pasal 1 Konvensi 
Montevideo 1993.180 Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut 
dinyatakan, bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional 
harus memiliki: Penduduk tetap, Wilayah tertentu (internationally 
recognized boundary), Pemerintahan , dan Kapasitas untuk melakukan 
hubungan internasional.

Dalam konteks hukum internasional mutakhir, batas wilayah negara 
tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional, seperti 
self determination, asas uti possidetis, dan perjanjian batas negara.181 Ketiga 
Model ini telah diakui oleh masyarakat internasional, sebagai suatu cara 
dalam penentuan wilayah bagi negara yang baru merdeka dari belenggu 
penjajah maupun yang baru berdiri melalui pelaksanaan hak menentukan 
178  I. Lahnisafitra, 2005: i. 
179  S. Sutisna, 2008: 5. 
180  D. Harris, 1938: 81-84. 
181  Templeman L, 1997.
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nasib sendiri, seperti Kosovo yang baru melepaskan diri dari Serbia 
pada 17 Februari 2008 lalu, melalui deklarasi sepihak yang dilakukan 
oleh Parlemen Kosovo.182 Setelah cakupan wilayah diketahui, maka fase 
selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang overlapping atau 
harus ditentukan batasnya dengan Negara tetangga atau disebut dengan 
Delimitasi. Proses ini dilakukan melalui diplomasi perbatasan antar kedua 
negara yang berbatasan. Ada kalanya delimitasi batas antar kedua negara 
tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan. Apabila terjadi hal ini, 
maka negara yang berbatasan biasanya akan memilih cara untuk mencari 
penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga sesuai dengan mekanisme 
penyelesaian sengketa yang diatur di dalam hukum Internasional. 

Lalu, Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan 
tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh Pemerintah 
Negara yang saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan sudah 
didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda/patok perbatasan, 
baik perbatasan alamiah maupun buatan (artifisial). Hal itu sejalan dengan 
pengetian perbatasan itu sendiri. Kata border atau perbatasan, menurut 
Guo,183 mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik 
dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung 
pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam 
kompetisi politik antar dua negara yang berbeda.

Sementara itu, menurut Starke184 secara konseptual, perbatasan 
negara dibedakan antara perbatasan “alamiah” dan “buatan”. Perbatasan 
alamiah terdiri dari gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, 
hutanhutan, danau-danau dan gurun, dimana hal-hal tersebut membagi 
wilayah dua negara atau lebih. Tetapi yang dipakai dalam pengertian 
politis adalah istilah perbatasan alamiah, karena memiliki suatu arti yang 
jauh lebih penting dan lebih tegas dalam penentuannya di lapangan, 
sehingga jika terjadi sengketa akan mudah diselesaikan. Perbatasan 
alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana 
suatu negara harus dianggap diperluas atau dibatasi dari, atau sebagai 
perlindungan terhadap negara lain. Perbatasanperbatasan buatan terdiri 
dari tanda-tanda yang ditujukan untuk mengindikasi garis perbatasan 
imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.
182  C.J. Borgen, 2008.
183 G. Rongxing, 1996.
184  JG. Starke, 2007: 244: 245.
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Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut theory 
of boundary making, kegiatan Administrasi pembangunan perbatasan dapat 
dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi. Hal ini di dasarkan 
pada pertimbangan, bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala 
dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, 
budaya dan politik, sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan 
kegiatan administrasi berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan 
batas di lapangan. Dari sisi bilateral, kedua negara yang berbatasan sangat 
lazim untuk melakukan kerjasama di berbagai sektor tersebut. Sebagai 
sebuah negara kepulauan. Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah 
diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). 
Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui 
Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).185 Indonesia berbatasan 
dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Indonesia 
berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di 
Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara 
Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu India, 
Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, 
Australia, dan Timor Leste.186

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan 
wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting 
dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan 
alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara 
dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum 
nasional dan internasional.187 

Wilayah NKRI yang banyak berbatasan langsung dengan negara 
lain merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus 
senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan 
masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta 
kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara, pembalakan liar, 
pemancingan ilegal, perdagangan manusia, imigran ilegal, penyelundupan 
manusia, peredaran narkotika, pintu masuk teroris, perompakan, dan 
konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus 

185  Moeldoko, 2014.
186  Moeldoko, 2014. 
187  Moeldoko, 2014. 
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dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.188

2.21. Emergency State 

 Dalam sistem presidensial murni kedudukan kuat presiden salah 
satu faktornya adalah karena presiden berkedudukan sebagai kepala 
negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala 
negara memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain, 
meskipun lembaga negara tersebut juga mendapat mandat langsung dari 
rakyat, semisal parlemen. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa dalam 
sistem negara konstitusional, baik dalam sistem monarki konstitusional 
atau republik, kekuasaan asli kepala negara bersifat laten (tersembunyi) 
oleh batasan-batasan yang ada dalam konstitusi untuk menghindari 
terjadinya penyelewengan kekuasaan negara. Sifat laten kekuasaan 
asli kepala negara tidak menghilangkan kekuasaan itu sendiri, namun, 
kekuasaan asli kepala negara dapat muncul lagi dan dapat dipergunakan 
kembali oleh presiden apabila negara dalam keadaan darurat. Dalam 
keadaan normal pelaksanaan hukum tata negara didasarkan atas ketentuan 
konstitusional yang normal sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Dasar maupun dalam konstitusi tidak tertulis. Keadaan darurat 
merupakan pengecualian, komando dan penggunaan kekuatan memaksa 
untuk mengatasi keadaan darurat merupakan kekuasaan yang menurut 
sifatnya termasuk dalam kekuasaan asli kepala negara. Segala tindakan 
penyimpangan di masa pengecualian diperbolehkan untuk dilakukan 
sekedar untuk mengembalikan keadaan pada keadaan normal.189 Seperti 
halnya pengaturan yang ada di dalam UUD 1945 teks asli yang hingga 
kini masih dipertahankan, mengenai hak prerogatif Presiden dalam 
keadaan darurat negara (emergency state). Terdapat dua pasal yang 
mengatur mengenai keadaan darurat negara yaitu Pasal 12 terkait dengan 
keadaan bahaya dan Pasal 22 terkait dengan ihwal kegentingan memaksa. 
Penggunaan kedua pasal tersebut sama-sama memiliki makna keadaan 
darurat negara, namun keduanya memiliki fungsi dan penekanan yang 
berbeda. Pasal 12 UUD 1945 menekankan pada kewenangan Presiden 
selaku kepala negara untuk menyelamatkan negara dari gangguan, 
sedangkan Pasal 22 UUD 1945 berkenaan dengan kewenangan Presiden 
untuk menetapkan Perppu sehingga lebih menekankan pada aspek internal 

188  Moeldoko, 2014.
189  Asshiddiqie 2007: 226.
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negara berupa kebutuhan hukum yang bersifat mendesak.190 

Di dalam ketentuan yang ada dalam UUD NRI 1945 yang berlaku 
saat ini, memang tidak terdapat penjelasan terkait apa-apa saja yang 
termasuk ke dalam keadaan darurat negara. Menurut pendapat Prof. 
Asshiddiqie, terdapat tiga unsur penting yang berlaku secara bersama-sama 
(kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (state 
of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu:191

a. Unsur adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat);
b. Unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity);
c. Unsur adanya keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.

 Parameter-parameter yang berlaku secara kumulatif di atas 
diperlukan dalam pengaturan Pasal 22 untuk memastikan bahwa produk 
hukum yang dikeluarkan oleh Presiden benar-benar demi kepentingan 
bangsa dan negara bukan hanya untuk kepentingan Presiden dan kroninya 
atau untuk kepentingan sekelompok golongan saja. Sebagai contoh, Perppu 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 1992 
tentang Keimigrasian yang hanya didasarkan pada unsur kebutuhan yang 
mengharuskan, karena Pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa mulai 
tahun 1430 Hijriah jemaah haji dari seluruh dunia harus menggunakan 
paspor biasa yang berlaku secara internasional. Dalam hal ini penggunaan 
paspor biasa dijadikan dasar bagi Presiden untuk menetapkan Perppu 
sehingga diartikan sebagai kegentingan yang memaksa.192 Demikian pula 
Perppu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 
karena keterbatasan waktu yang tersedia  maka Presiden mengeluarkan 
Perppu dan mengartikan bahwa pengaturan mengenai Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) merupakan ihwal kegentingan memaksa.193

190  Juhaefah 2011: 2.
191  Asshiddiqie 2007:207.
192  Nuh 2011:236.
193  Nuh 2011:237.
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BAB III 
DASAR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, POLITIS DAN 

HISTORIS

3.1. Dasar Filosofis

 Konstitusi merupakan pegangan utama suatu negara dalam 
mengarahkan setiap perbuatan. Tatanan konstitusi pun merupakan 
manifestasi dari budaya dan cita bangsa Indonesia. Sehingga, perubahan 
konstitusi harus memiliki landasan filosofis yang menggambarkan bahwa 
peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, 
dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa 
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Filosofi itu sendiri 
merupakan sebuah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis secara 
refleksi menangkap makna yang hakiki dari keseluruhan yang ada. Objek 
filosofi mencakup segala yang dialami manusia. Landasan filosofis adalah 
dasar pencarian dari arti yang sebenarnya dari segala hal yang ada melalui 
pandangan cakrawala yang paling luas. Metode pemikiran filosofi adalah 
refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala 
yang universal. Pengolahan pikirannya secara metodis dan sistematis. 
Tujuannya adalah kebenaran yang membahagiakan manusia.194

Dalam memberikan landasan filosofis dibutuhkan konstruksi konstitusi 
yang symbiosis agar konstitusi tersebut dapat memenuhi unsur sebagai 
sebuah kosntitusi dan memenuhi unsur keabsahan suatu undang-undang 
yang memenuhi syarat sebagai sebuah kosntitusi negara. Lapisan-lapisan 
konstruksi konstitusi dapat terpenuhi dengan memperhatikan:195

1. Ilmu Konstitusi

2. Teori Konstitusi

3. Filsafat Konstitusi

194  A. Muhammad 2004: 1.
195   Rasyid : 1-5.
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Ketiga lapisan konstruksi tersebut harus dihubungkan secara vertikal 
maupun horizontal dan diametric dengan pengertian dasar hubungan 
antara rakyat dengan negara sebagai sebuah instrumen demokrasi, negara 
hukum, perlindungan hak asasi dan sosial, di antaranya adalah hubungan 
kedaulatan dan hubungan kerja. Jika hubungan itu bersifat hubungan 
kedaulatan maka diperlukan Lembaga konstitusi, sedangkan apabila yang 
setelahnya hanya sekedar hubungan kerja maka melahirkan Lembaga 
negara. Semua hubungan yang dianggap sebagai hubungan kedaulatan 
harus dimuat dalam UUD 1945, dan yang bersifat hubungan kerja tidak 
mesti harus selalu dimuat dalam UUD 1945.

3.1.1. Konten Konstitusi

Mengutip dari Mr. J.G. Steenbeek, hal-hal pokok yang harus 
tercantum di sebuah konstitusi, yang termasuk: Pertama, jaminan 
ditegakkannya Hak-Hak asasi Manusia untuk warga negara. Kedua, 
dimuatnya struktur dan bentuk fundamental ketatanegaraan suatu 
negara. Ketiga, diuraikannya tugas dan fungsi ketatanegaraan yang 
bersifat mendasar. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 sepatutnya menjabarkan ketiga persoalan 
inti tersebut.  

 Akan tetapi, di dalam muatan konstitusi sekarang, terdapat 
beberapa perihal mengenai struktur ketatanegaraan yang tidak 
bersifat mendasar, namun lalu diregulasikan dalam pembahasan 
khusus UUD, yang salah satunya mengenai Komisi Yudisial. 
Struktur ketatanegaraan Indonesia beralaskan kepada prinsip 
pemisahan kekuasaan (seperation of power), dimana kedaulatan 
rakyat dibagikan secara horizontal, yang kemudian menjadi 
kewenangan yang termanifestasikan dalam lembaga-lembaga negara 
yang sederarajat dan saling mengawasi satu sama lain, berlandaskan 
kepada prinsip Check and Balances, dan yang pada akhirnya, 
mencipatakan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). 
Pada hakikatnya, sistem ketatanegaraan di Indonesia bersandarkan 
ke perpaduan antara seperation dan distribution of power. Di dalam 
konsep perpadanan ini, sangat penting untuk ditekankan bahwa 
melalui fungsi lembaga-lembaga negara, Indonesia tidak semata-
semata megacu kepada satu prinsip distribution of power atau pun 
seperation of power, namun, dipisahkannya kekuasaan berdasarkan 
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Teori Trias Politica oleh Montesquieu terlebih dahulu, yang 
selanjutnya dibagikannya kekuasaan itu secara efektif berlandaskan 
prinsip check and balances.  

 Selanjutnya, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa setiap 
UUD harus memuat ketetapan yang mencakup:196 Pertama, 
penetapan lembaga negara, sepertinya pembagian kekuasaaan 
antara legislatif, eksekutif, dan yudisial; pemisahan wewenang 
atara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur 
penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi yang dilakukan salah 
satu institusi pemerintan atau badan negara lainnya. Kedua, Hak-
Hak Asasi Manusia. Ketiga, tata cara amandemen UUD 1945, dan 
keempat, ketentuan yang menetapkan larangan untuk mengubah 
hal-hal atau sifat-sifat tertentu UUD. 

3.1.2 Filsafat Negara

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh Plato dan 
Aristoteles terdapat tiga bentuk negara yang ideal, yakni: Monarki 
(Kerajaan), Aristokrasi, dan Demokrasi. Dalam era modern, bentuk 
negara yang kerap kali kita jumpai adalah Kerajaan (Monarki), dan 
Republik.197 

Negara Ideal Menurut Plato

 Hal-hal pokok yang menjadi dasar pikiran Plato mengenai 
falsafah negara ialah: apakah yang paling baik untuk manusia 
dan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapainya.198Plato 
menjawabnya dengan memberi suatu ajaran, yakni ajaran mengenai 
empat kebajikan. Keempat kebajikan itu ialah Kebijaksanaan, 
Keberanian, Tenggang rasa, dan Keadilan. Menurut Plato keempat 
kebajikan inilah yang harus ada didalam unsur-unsur dasar dari 
suatu negara yang menurutnya ideal. Kemudian, dalam negara 
yang menurutnya ideal terdapat tiga golongan warga, yakni: kaum 
terpelajar, golongan pertahanan, dan golongan yang mengusahakan 
pengadaan makanan (kaum tani, nelayan, dll). Ketiga golongan 
tersebut yang menjadi pilar-pilar dari negara ideal. Sehingga dapat 

196  Budiardjo 2008: 101.
197  Ziegenfusz 1956
198  Plato, 1965.
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disimpulkan bahwa menurut Plato, yang paling baik bagi manusia 
ialah hidup dalam suatu negara yang ideal, dan yang menjadi 
landasan dari negara ideal adalah keempat kebajikan tersebut. 
Tentunya, yang paling memahami kebajikan tersebut ialah kaum 
filsuf. Sehingga, dengan sendirinya yang paling tepat untuk 
memerintah dan memimpin negara ideal ialah seorang filsuf. 

Pandangan Aristoteles Mengenai Negara

Aristoteles mendasarkan pandangannya berdasarkan ajaran 
Sokrates mengenai kebajikan, menciptakan unsur-unsur pokok bagi 
suatu ajaran mengenai negara. Aristoteles beranggapan terdapat 
enam kemungkinan bentuk negara. Menurut urutan kebaikannya 
bagi masyarakat, bentuk negara tersebut, yakni: Kerajaan, 
Aristokrasi, Politeia (bentuk campuran antara Oligarki dan 
Demokrasi), oligarki, demokrasi dan akhirnya tyranny.199Sokrates 
dan Aristoteles memiliki pandangan yang sama bahwa tugas 
utama negara ialah mengatur kehidupan bersama warga dalam 
masyarakat, dimana keadilan dan kesejahteraan menjadi hal yang 
utama untuk semua anggota masyarakat.

Teori Negara Hukum

Berdasarkan pandangan Nicolaus Von Kue, manusia dianggap 
manusia yang bebas apabila ia tidak lagi menaati manusia 
lainnya, melainkan menaati undang-undang. Dapat dilihat bahwa 
berdasarkan pemikirannya undang-undanglah norma tertinggi 
yang harus ditaati oleh setiap manusia dari semua golongan. 
Dalam hal menetapkan norma serta undang-undang bukanlah 
menjadi hak istimewa seorang penguasa yang karena sejak lahirnya 
ditetapkan memiliki wewenang tersebut. Norma dan undang-
undang harus ditetapkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari 
kaum bangsawan dan rakyat biasa sebagai “kuasa di antara dua 
kekuasaan”.200

199  Aristoteles, 2015.
200  Messner 1978.
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3.1.3. Pengertian Pancasila dalam Konstitusi Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaannya, selain 
memperhatikan pasal-pasal dari Batang Tubuh (the body of the 
constitution) dari UUD 1945 itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari 
syarat-syarat pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 
Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-
Pokok Pikiran sebagai berikut:
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan;
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia;
3. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat 

dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan;
4. Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Makna Pembukaan UUD 1945 yang membuatnya demikian 
krusial adalah terkandungnya Ketentuan Pokok yang fundamental, 
yakni Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, dalam alinea ke-
IVnya. Ketentuan Pokok tersebut dituangkan secara demikian:

“maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam 
suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 
dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada:

1. KeTuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Lima dasar ini menjadi krusial bagi bangsa Indonesia dan 
kemudian dikristalisasi dalam sebuah istilah, yaitu ‘Pancasila’. Istilah 
‘Pancasila’ tidak secara eksplisit dicantumkan dalam UUD 1945. 
Alinea ke-IV dari Pembukaan UUD 1945 hanya mencantumkan 
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kelima prinsip dasar tersebut tanpa memberikannya suatu istilah 
khusus. Dalam rangka memahami penyematan nama ‘Pancasila’ 
untuk kelima prinsip dasar tersebut, penting untuk dilaksanakannya 
penafsiran baik melalui sejarah maupun sistematis dengan 
menelusuri awal timbulnya istilah ‘Pancasila’. Penamaan ‘Pancasila’ 
untuk kelima prinsip yang menjadi Dasar Falsafah Negara Republik 
Indonesia merupakan gagasan dari Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 
1945 selaku anggota BPPK dalam Sidang Badan Penyelidik. Ir. 
Soekarno menyampaikan ide untuk Lima Dasar Negara Indonesia 
yang disebutnya sebagai ‘Pancasila’. Panca berarti Lima, dan Sila 
berarti Dasar atau Asas Kesusilaan. Dalam pidato tersebut juga, 
‘Pancasila’ dikukuhkan sebagai philosophische grondslag atau 
fundamen falsafah, yaitu pikiran sedalam-dalamnya sebagai fondasi 
pembangunan Indonesia.

3.1.4 Pancasila sebagai Kebajikan Hidup Bangsa Indonesia

Dalam pandangan hidup terdapat konsep dasar tentang 
kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, tentang bentuk 
kehidupan yang dianggap baik. Akhirnya, pandangan hidup suatu 
bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang memang 
dimiliki oleh bangsa tersebut, yang diyakini kebenarannya dan 
menimbulkan tekad bangsa tersebut untuk mewujudkan. Dengan 
itulah mengapa dalam proses pembangunan suatu bangsa, kita tidak 
dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang digunakan oleh 
bangsa lain tanpa melakukan penyesuaian dengan kebutuhan bangsa 
kita sendiri. Bentuk pembangunan yang baik dari suatu bangsa 
belum tentu dianggap baik dan memuaskan bagi bangsa lainnya, 
oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa adalah masalah yang 
sangat mendasar bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa.

Beruntungnya, pendiri negara ini dapat merumuskan secara 
jelas apa sesungguhnya pandangan hidup yang kita anut, yang 
selanjutnya dinamakan Pancasila. Seperti apa yang terdapat didalam 
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, maka Pancasila merupakan 
jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, 
pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Selain itu, 
Pancasila juga merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila 
menjadi pandganan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang 



73

meliputi kejiwaan dan watak yang telah mengakar pada kebudayaan 
bangsa Indonesia. Kebudayaan tersebut merupakan kebudayaan yang 
mengajarkan bahwa hidup manusia dapat mencapai kebahagiaan jika 
memang dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam 
kehidupan manusia sebagai manusia dengan alam, antar manusia, 
serta manusia dengan tuhannya maupun dalam mengejar kemajuan 
lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. 

3.1.5 Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

  Pancasila yang dirancang dalam sidang I BPPK pada 
tanggal 1 Juni 1945 memiliki tujuan untuk dijadikan dasar bagi 
Negara Indonesia merdeka. Dasar itu haruslah berupa suatu falsafah 
yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara 
Indonesia yang merdeka. Berdasarkan dasar itulah didirikan gedung 
Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang 
menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 
Oleh karena Pancasila termaktub dalam UUD 1945 dan menjiwai 
seluruh peraturan dasar tersebut, maka seluruh peraturan perundang-
undagan Republik Indonesia baik itu Ketetapan MPR, Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan 
pelaksanaan lainnya yang memang dibentuk dan dikeluarkan oleh 
negara dan Pemerintah Republik Indonesia haruslah sejiwa dan 
selaras dengan Pancasila. Isi dan tujuan peraturan perundang-
undangan tidak boleh menyimpang dari Pancasila.

3.1.6 Serba-Serbi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

  Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan titik kulminasi 
perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-
cita bangsa, yaitu membentuk Negara Indonesia merdeka, Bersatu 
dan berdaulat sempurna. Oleh sebab itu, peninjauan mengenai serba-
serbi Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan hal yang penting 
sebagaimana itu merupakan raga dari perjuangan bangsa. 

3.1.6.1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  

Sebagaimana telah dilalui, perubahan UUD NRI 
1945 tidak pernah mengubah Pembukaan konstitusi yang 
menganut bentuk Negara Kesatuan dan Sistem Pemerintahan 
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Presidensiil.201 Gagasan untuk tidak diubahnya Pembukaan 
UUD 1945 memiliki akar sejarah yang panjang, terlebih lagi 
dalam proses pembuatannya. Perumusan Pembukaan UUD 
1945 digagaskan oleh Panitia Sembilan, yang diberi nama 
Panitia Kecil, walau sebenarnya hal tersebut tidak termasuk 
dalam tugas panitia tersebut. Akan tetapi, Pembukaan 
UUD 1945 menjadi hal yang bersifat sangat esensial dalam 
Ketatanegaraan Negara Indonesia. Pada awalnya, Pembukaan 
UUD 1945 dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang 
bertujuan untuk menjadi “Rancangan Undang- undang 
Dasar” dimana harus ditetapkan oleh Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Namun, pada saat itu, 
Ketua BPUPKI berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu 
menjadi agenda pembicaraan. Pada akhirnya, Rapat Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tertanggal 18 
Agustus 1945, menyepakati dan menetapkan Piagam tersebut 
sebagai Pembukaan UUD NRI 1945 tanpa adanya kesulitan. 
UUD 1945 memuat 5 inti pemikiran, yakni: 
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan 
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia; 

2. Negara mengatasi segala paham golongan; mengatasi 
segala paham perseorangan. Negara menghendaki 
persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya; 

3. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat; 

4. Negara berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan 
perwakilan; 

201  Dilansir dari Naskah Komprehensif Proses pada Hasil Perubahan UUD NRI 1945 
yang dipimpin oleh H. M. Amien Rais, anggota-anggota rapat, yakni, Agun Gunandjar 
Sudarsa dari F-PG, Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB, Lukman Hakim Saifuddin dari 
F-PPP, Hamdan Zoelva dari F-PBB, Asnawai Latif dari F-PDU, A. M. Luthfi dari 
F- Reformasi, Antonius Rahail dari F-KKI, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, 
Hendi Tjaswadi dan Taufiequrochman Ruki dari F-TNI/Polri, Valina Singka Subekti 
dari F-UG, Sutjipno, dari F-PDI Perjuangan, M. Hatta Mustafa dan Valina Singka 
Subekti dari F- PG, Zain Badjeber dari F-PPP, Yusuf Muhammad dari F-KB, Hamdan 
Zoelva dari F- PBB, dan Patrialis Akbar dari F-Reformasi. 
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5. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, 
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 

    Gagasan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 
dipertegas di dalam “lampiran” Ketetapan MPRS-RI No. 
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai 
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 
Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Bagian I, No. 
3 Sub. c. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 , yang 
mengatakan bahwa Dasar Negara berlandaskan Pancasila. 
Oleh karenanya, tercantum pula pendapat bahwa Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun 
juga, termasuk pula MPR hasil Pemilihan Umum. 

   Berdasarkan tinjauan yuridis, batasan-batasan yang 
mengatur sejauh mana Pembukaan tidak dapat diubah 
mencakup beberapa hal, yakni:202

1. Tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di 
Negara Republik Indonesia; 

2. Tentang Kedudukan ketentuan yang berbunyi, bahwa 
“Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan dan 
Batang Tubuhnya; 

3. Tentang kedudukan ketetapan MPRS yang berisi 
ketentuan yang berbunyi “Pembukaan UUD 1945 
tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil 
pemilihan umum.”

    Penjabaran yang diuraikan di atas menunjukkan sulitnya 
untuk menentukan perubahan dalam Pembukaan UUD 1945. 
Kemungkinan terbesar untuk dimungkinkannya perubahan 
Pembukaan 1945 adalah melalui permasalahan politik. 
Tidak hanya itu, persoalan untuk dapat diubah atau tidaknya 
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diatur dalam peraturan 
perundang-perundangan yang lain, termasuk pula Ketetapan 
MPR. Sebagai konsekuesinya, perubahan Pembukaan UUD 
harus diatur dalam UUD itu sendiri. 203

202  Soemantri 2006:  195-196.
203  Ibid., hlm. 201.
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3.1.6.2 Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah 
Fundamental Negara adalah jiwa, raga, dan semangat 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
Indonesia, dan oleh karennya, pokok kaidah tersebuh, 
seperti yang telah diuraikan di atas, harus dipandang sebagai 
parameter atau tolak ukur serta sumber paling mendasar 
yang harus dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945, 
undang undang dan pertauran perundang-undangan lain 
yang ada dibawahnya. Pembukaan Konstitusi Proklamasi 
yang tercantum dalam Konsitusi Indonesia adalah tulang 
punggung yang tidak dapat diubah yang menonggak 
pendirian Republik Indonesia. Prof. Notonagoro 
berpendapat bahwa “Mukaddimah Undang-Undang Dasar 
Sementara tahun 1945 adalah pokok Kaidah Negara 
yang fundamental yang ditegakkan oleh revolusi dan 
tidak boleh diubah-ubah begitu saja; bahwa yang berhak 
merubah Mukadimah Undang- Undang Dasar Sementara 
tahun 1945 hanyalah pembentuk-pembentuk Negara, ialah 
mereka yang turut menyusun Proklamasi serta mereka yang 
merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian dipasangkan 
Mukaddimah Undang- Undang Dasar.”

Teori hukum stuffenbau theorie yang dikemukakan 
oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh 
Hans Nawiasky dapat digunakan untuk memperjelas 
kedudukan Pembukaan UUD berdasarkan struktur 
konstitusional Indonesia. Di dalam buku Allgemine 
Rechstlehre, Hans Nawiasky menjabarkan stuffenbau 
theorie yang mengurut 4 kelompok norma hukum, yang 
terdiri atas, Staatsfundamentalnorm (Pancasila dan 
Pembukaan UUD 1945), staatsgrundgesetze (pasal-
pasal UUD 1945), formelle gesetze (undang-undang), 
serta verordnungen dan autonome satuzungen204 dalam 
susunan hirarkis. Berdasarkan teori ini, Pembukaan UUD 
1945 yang berfungsi sebagai staatsfundamentalnorm atau 

204  Farida 2007.
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Pokok Kaidah Fundamental Negara,205  hanya bisa dirubah 
oleh pembentuknya mereka sendiri atau terdapat sebuah 
kehendak untuk membubarkan negara yang berdiri atas 
Proklamasi 17 Agustus 1945, menjadi sebuah negara yang 
baru.

3.1.6.3. Gagasan Pokok Pembukaan Undang Undang Dasar 1945

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat 
alinea pada penjelasannya berisi afirmasi empat pokok 
pikiran penegak lima dasar Negara Republik Indonesia yang 
terintegrasi secara holistik, yakni Pancasila.206

 Pokok Pikiran I, bahwa Negara Indonesia 
adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
serta mencakupi segala paham golongan dan paham 
perseorangan. Pokok Pikiran ini menggarisbawahi bahwa 
Indonesia menghendaki persatuan segenap bangsa Indonesia 
seutuhnya. Kemerdekaan Negara Indonesia awalnya harus 
ada persatuan, yang adalah condition sine qua non—
yang harus ada sebelum adanya kemerdekaan. Negara 
mengutamakan paham-paham golongan diatas perorangan.

 Pokok Pikiran II, bahwa Negara Indonesia 
hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. 
Pokok keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima 
Pancasila berakar pada hak dan kewajiban tiap manusia 
untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat.

 Pokok Pikiran III, bahwa Negara Indonesia 
menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan 
diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga 
disebut sistem demokrasi. Hal ini merupakan pengukuhan 
akan persatuan dan keadilan sosial yang dicita-citakan oleh 
masyarakat Indonesia. Sebagai negara demokrasi, cita-
cita menuju persatuan dan mencapai keadilan sosial harus 

205  Notonegoro 1971. 
206   Asshiddiqie 2010. 
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melewati proses musyawarah untuk mencapai mufakat, 
yang merupakan proses yang dikehendaki oleh Pancasila. 
Diversitas bangsa Indonesia dalam berbagai aspek latar 
belakang dan status tiap individu rawan memunculkan 
konflik. Konflik-konflik yang muncul harus diatasi dengan 
proses musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana 
terpatri dalam prinsip kekeluargaan yang dianut oleh 
bangsa Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan 
permusyawaratan perwakilan yang dikehendaki oleh sila 
keempat Pancasila harus menjadi dasar dari sistem negara 
yang terbentuk dalam UUD 1945.

Pokok Pikiran IV, bahwa Negara Indonesia adalah 
negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok Pikiran IV yang 
selaras dengan sila pertama Pancasila menggarisbawahi 
bahwa bangsa Indonesia mengilhami kekeluargaan 
Indonesia sebagai bangsa yang religious dan berkeadaban. 
Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud 
dalam Pokok Pikiran IV merupakan iman yang berakal budi 
(Fides et Ratio) agar terhindar dari malapetaka dan keyakinan 
subjektif atau meniadakan keyakinan lain yang berbeda. 
Meski demikian, dalam prakteknya banyak individu yang 
sekedar mengakui beriman tanpa takwa.

Dari keempat Pokok Pikiran diatas, dapat diartikan 
cita-cita pendirian Negara Indonesia yang merdeka hanya 
mungkin terwujud bila bangsa Indonesia bersatu sebagai 
langkah awal (Pokok Pikiran I). Setelah terjadi persatuan, 
barulah negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia (Pokok Pikiran II), yang diraih melalui 
permusyawaratan/perwakilan yang tidak mengutamakan 
kelompok-kelompok maupun golongan-golongan tertentu. 
Demokrasi yang dikehendaki dilakukan melalui proses 
musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan cita 
negara kekeluargaan. Pokok-Pokok Pikiran tersebut diakhiri 
dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang 
Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab 
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(Pokok Pikiran IV). Diharuskan berdasarkan kemanusiaan 
yang adil dan beradab karena pluralisme dan sejarah agama-
agama tertentu di Indonesia ekspansionis dan ada pula yang 
dogmatis, menjadikannya rawan konflik.

3.1.6.4. Cita Hukum dan Cita Moral dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945

Cita hukum (Rechtsidee) dan cita moral merupakan 
perwujudan cita negara kekeluargaan yang dianut oleh 
bangsa Indonesia. Dalam cita hukum dan cita moral, 
termaktub nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang merupakan 
kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam 
kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik 
secara lahiriah maupun batiniah. Dari penjabaran tersebut, 
dapat dikatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai 
pengarah atau pemandu bagi sebuah negara untuk mencapai 
Tujuan Nasionalnya. Cita hukum bersifat idealis dan 
mendasar, memberikannya peran yang tinggi, antara lain 
sebagai pedoman pembimbing suatu norma hukum positif 
menuju keadilan. Hamid Attamimi menegaskan hal tersebut 
tanpa melibatkan cita moral.207

Dapat ditekankan secara khusus bahwa cita hukum 
turut berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstutif 
disamping fungsinya sebagai tolak ukur yang bersifat 
regulatif, yakni menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum 
akan kehilangan maknanya sebagai hukum.208 Cita hukum 
dan cita moral tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 
1945 yang dapat dibagi sebagai lima keyakinan: politik-
emansipatoris, historis-teleologis, religious, tekad, dan 
filsafat.
1. Keyakinan politik-emansipatoris bangsa Indonesia 

terkandung pada alinea pertama;
2. Keyakinan historis dan visi teleologis perjuangan 

207  Attamimi 1990.
208  Radbruch 1993.
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bangsa Indonesia terkandung pada alinea kedua;
3. Keyakinan religious-liberatif dan kemerdekaan yang 

terkandung pada alinea ketiga;
4. Keyakinan tekad yang harus diemban oleh negara dalam 

mewujudkan tujuan nasionalnya yang terkandung pada 
alinea keempat;

5. Keyakinan filsafat tentang dasar falsafah negara yang 
tercantum pada alinea keempat.

 Alinea I Pembukaan UUD 1945 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 peri-keadilan. Dalam alinea ini, ditegaskan bahwa 
keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu 
adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala 
bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena 
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.209 
Soekarno dalam karangannya, “Ke Arah Persatuan”, 
berkata bahwa nasionalisme Indonesia adalah suatu 
nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu 
wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu 
bakti. Kemudian turut dikatakan bahwa nasionalisme 
Indonesia adalah nasionalisme yang ada di kelebaran dan 
keluasannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa.210 
Dengan adanya kelanjutan penjelasan ‘nasionalisme’ 
dalam pandangan Indonesia, dapat dikatakan bahwa paham 
nasionalisme Indonesia tidak sebatas bagi bangsa sendiri. 
Pandangan sempit seperti itu mudah berujung ke paham 
chauvinisme. Indonesia memiliki dasar ideologis Pancasila, 
yang menjadi fondasi atas paham yang dianut. Adanya 
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang tersemat 
pada sila ke-dua Pancasila mengartikan bahwa keadilan 
bagi bangsa Indonesia, adil pula bagi bangsa lain. Soekarno 
menyebut hal ini dengan istilah “internasionalisme” dalam 

209  Asshiddiqie 2010. 
210  Muljana 1974.
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Pidato pada 1 Juni 1945.211

 Alinea ini turut menekankan antara lain pengakuan, 
penghargaan, dan perjuangan pemajuan hak-hak asasi 
manusia yang menjadi cita moral bangsa Indonesia 
sejak awal pembentukannya. Dengan demikian, bangsa 
Indonesia tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan, yang adalah cita moral 
bangsa Indonesia. Kemerdekaan, peri-kemanusiaan dan 
peri-keadilan menegaskan pula cita moral dan cita hukum 
rakyat dan bangsa Indonesia yang hendak dijadikan dasar 
untuk perumusan politik hukum nasional.

 Alinea II Pembukaan UUD 1945 berbunyi; 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. Alinea ini 
menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang 
panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil 
mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang 
negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur.212 Disini diperjelas akan cita-cita kemerdekaan 
bangsa Indonesia serta mempertegas bahwa Indonesia 
memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan sendiri, 
bukan merupakan pemberian dari penjajah. Oleh karena 
itu, kemerdekaan Indonesia haruslah disyukuri dan 
dihargai, sebagai bukti cita moral rakyat. Namun meskipun 
kemerdekaan merupakan sebuah titik pencapaian bagi 
bangsa Indonesia, kemerdekaan bukanlah puncak 
tertinggi cita-cita bangsa Indonesia, melainkan sebuah 
pintu bagi cita-cita bangsa Indonesia yang sesungguhnya. 
Menjadi kewajiban moral segenap rakyat Indonesia untuk 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya, 

211  Sekretariat Negara RI 1995.
212  Asshiddiqie 2010.
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yaitu untuk membentuk Negara Indonesia yang merdeka 
secara penuh, yaitu bebas untuk bersatu, bedaulat, dan 
menciptakan keadilan dalam kemakmuran dan makmur 
dalam keadilan.
1. Negara Indonesia yang merdeka berarti bebas untuk 

menentukan nasibnya sendiri;
2. Negara Indonesia yang bersatu, berarti merupakan satu 

kesatuan yang meliputi rakyat dan wilayah Indonesia 
tanpa terkecuali;

3. Negara Indonesia yang berdaulat, berarti memiliki 
kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh 
hal ihwal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara Indonesia;

4. Negara Indonesia yang adil dan makmur, berarti 
negara yang mewujudkan kondisi kehidupan rakyat 
yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam 
keadilan. Adil dalam arti bahwa setiap rakyat hidup 
layak sesuai kemanusian yang berkeadaban dan sesuai 
dengan baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan 
negara. Makmur dalam arti bahwa setiap rakyat hidup 
berkecukupan, baik lahirian maupun batiniah.

Alinea III Pembukaan UUD 1945 berbunyi; Atas 
berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini 
menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha 
Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan 
dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk 
memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya, yang 
atas dasar keyakinan spiritual serta dorongan luhur itulah 
rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.213 Bangsa 
Indonesia berkeyakinan bahwa kehidupan kebangsaan 
yang bebas selain didorongkan keinginan luhur, merupakan 
berkat rakhmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Dalam kata 

213  Ibid.
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lain, disamping adanya cita-cita, pencapaian yang ada 
diserahkan pula pada Tuhan agar kehendak-Nya yang jadi. 
Beserta dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia, Alinea 
III Pembukaan uud 1945 ini pun menjadi penegas dari teks 
Proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 
17 Agustus 1945

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 berbunyi; 
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan 
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, 
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Dalam alinea ini dimuat tujuan 
yang hendak dicapai Negara Indonesia setelah merdeka, 
yaitu untuk membentuk “Pemerintahan Negara Indonesia” 
yang berisi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif 
dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Ketiga 
kekuasaan yang dibentuk tersebut bekerja bersama-sama 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara Indonesia yang 
antara lain:
1. Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia. Artinya segenap kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif harus memiliki kemampuan 
dan kewibawaan dalam perlindungan bangsa dan 
negara dalam keseluruhan aspeknya dan tanpa 
membeda-bedakan antara suku, agama, keturunan 
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maupun golongan. Pemerintah yang dimaksud juga 
adalah pemerintah yang tidak memprioritaskan paham 
dan kepentingan perseorangan maupun paham dan 
kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian, 
pemerintah turut bergabung dengan rakyatnya yang 
mengatasi segenap golongan-golongan dalam segala 
macam lapangan serta dalam suasana kesatuan antara 
rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan 
rakyat, serta golongan diliputi oleh semangat gotong-
royong dan kekeluargaan;

2. Pemerintah Negara Indonesia yang memajukan 
kesejahteraan umum. Ini berarti pemerintah negara 
yang mampu secara ajeg dan berkesinambungan 
meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat 
seluruhnya secara adil, tanpa adanya diskriminasi 
dan tanpa terkecuali. Kesejahteraan yang dimaksud 
melingkupi kesejahteraan materiil maupun spiritual 
yang tercermin dengan adanya rasa aman, tenteram, 
tertib, damai, dan makmur;

3. Pemerintah Negara Indonesia yang mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Yang dimaksudkan adalah bahwa 
Pemerintah Negara wajib menciptakan kehidupan 
bangsa yang cerdas; bukan hanya cerdas dalam aspek 
intelektual, spiritual ataupun emosional. Kehidupan 
bangsa yang cerdas harus tercermin juga dalam wujud 
kondisi hidup dan kehidupan rakyat warga negara yang 
sejahtera dan berkeadaban yang tinggi. Dengan kata 
lain kehidupan bangsa yang cerdas juga mencerminkan 
kemampuan untuk mengikuti perkembangan dan 
kemajuan peradaban dunia sehingga mampu sejajar 
dengan bangsa lain yang telah maju. Jadi cerdas 
orangnya dan cerdas pula kepribadiannya dan taraf 
kehidupan atas dukungan lingkungan alam sekitarnya. 
“Mencerdaskan kehidupan bangsa: dengan demikian 
juga berarti membangun kemampuan untuk hidup 
produktif, bukan sekedar dalam aspek having namun 
utamanya juga dalam aspek being. Aspek having pada 
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dasarnya didorong oleh tuntutan rohaniah yang berupa 
hati nurani. Oleh karena itu mencerdaskan kehidupan 
bangsa juga berarti menciptakan keseimbangan lahir-
batin yang terwujud dalam “manusia seutuhnya dan 
masyarakat seluruhnya.”;  

4. Pemerintah Negara Indonesia yang mampu ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Hal ini berarti bahwa Pemerintah Negara Indonesia 
harus berkemampuan dan berkewajiban untuk ikut 
menciptakan ketertiban dunia. Dengan kata lain 
Pemerintah Negara Indonesia harus merdeka dan 
berdaulat, bebas dari tekanan pengaruh kekuatan asing. 
Ketertiban dunia tersebut harus diwujudkan atas dasar 
tidak adanya lagi penjajahan suatu negara oleh negara 
lain dalam suasana persahabatan tanpa permusuhan 
serta dalam kondisi kehidupan yang adil dan makmur. 
Selanjutnya ketertiban dunia juga harus diwujudkan 
atas dasar dan demi terwujudnya keadilan sosial. 
Ketertiban dunia harus menjadi bagian atau dalam 
rangka perwujudan keadilan sosial bagi umat manusia. 
Bangsa Indonesia menyadari bahwa “ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial.” merupakan bagian integral dari 
kesejahteraan dan keadilan sosial bangsa Indonesia, 
bahkan dapat disebut sebagai condition sine quanon. 

 Dalam mencapai keempat tujuan bernegara itu, 
Negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan: (1) Ke-
Tuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil 
dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan 
Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia; yang secara bersama-sama disebut 
dan dikenal secara luas sebagai Pancasila. Pokok-pokok 
pikiran itu mencerminkan falsafah hidup (weltanshaung) 
dan pandangan dunia (world view) bangsa Indonesia serta 
cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai dan menjiwai 
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hukum dasar, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) 
maupun yang tidak tertulis. UUD 1945 mewujudkan 
pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya 
yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran 
dalam garis besarnya.214

3.2. Dasar Sosiologis

Konstitusi merupakan suatu kontrak sosial yang mengikat antara 
negara dengan masyarakatnya. Landasan sosiologis merupakan landasan 
yang mengharuskan adanya pertimbangan atas nilai yang diterima dan 
diterapkan oleh masyarakat di dalam rumusan hukum yang akan dibuat. 
Sebuah peraturan perundang-undangan ataupun konstitusi baru dikatakan 
mempunyai landasan sosiologis (sosiologische grondslag) ketika 
sistematika dan ketentuannya sesuai dengan masyarakat dengan kesadaran 
hukumnya beserta keyakinan umum.  Menurut C.F. Strong, konstitusi 
merupakan kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan 
melalui hukum yang sejatinya berisikan cara pengaturan berbagai jenis 
institusi, jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi-institusi 
tersebut dan cara bagaimana konstitusi tersebut dijalankan.215 Perubahan 
konstitusi  berhubungan langsung dengan kerangka masyarakat, 
sehingga harus memperhatikan konsiderasi sosiologis. Pada hakikatnya 
landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan 
bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam berbagai aspek dengan mengutamakan fakta empiris mengenai 
perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Urgensi untuk mengkaji secara sosiologis kembali dikuatkan oleh 
KC Wheare yang mengatakan bahwa dalam membicarakan konstitusi 
secara tepat dan pasti maka konstitusi adalah kumpulan hukum, institusi, 
dan adat kebiasaan, yang ditarik dari prinsip-prinsip rasio tertentu yang 
membentuk system umum, dengan mana masyarakat setuju untuk 
diperintah.216 Penjabaran tersebut menekankan bahwa konstitusi harus 
mendapatkan legitimasi dari rakyat, salah satu cara untuk mendapatkan 
legitimasi rakyat adalah dengan melakukan pengkajian secara sosiologis 
agar sesuai dengan kultur masyarakat. Lebih jauh lagi Ivo D. Duchasek 

214  Ibid.
215  Strong 2008..
216  Wheare 2003.
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menjabarkan bahwa constitution, identify the sources, purposes, uses and 
restraint of public power,217 yang apabila dibuat tanpa mengidentifikasi 
masyarakat akan menghasilkan permasalahan fundamental. Keabsahan 
masyarakat atas konstitusi juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon 
yang mengemukakan bahwa bevoegdheidini harus abash bagi masyarakat 
agar berfungsi sebagai norma pemerintahan.218

Konstitusi sebagai norma dasar hukum walaupun berpredikat 
sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia pastinya harus mampu 
mengayomi apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Pemenuhan 
kebutuhan itu tidak dapat hanya diberikan kepada beberapa elemen 
masyarakat, tetapi masyarakat secara umum. Oleh karena itu di dalam 
kosntitusi nantinya harus ada perbaikan system yang selayaknya dijalankan 
demi terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum. 
Hal tersebut didasari dengan keyakinan bahwa konstitusi akan menjadi 
dasar setiap eprgaulan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Rudolf 
wiethölter.219

3.2.1 Kebutuhan Amandemen UUD NRI 1945

Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil 
amandemen terus menuai sorotan. Menurut Marsekal TNI (Purn) 
Imam Sufaat, batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen banyak 
menyimpang dari keinginan pendiri bangsa, Ia mengatakan bahwa 
banyak ahli tata negara, ekonom, filsuf, sosiolog dan pakar keilmuan 
lain termasuk yang terlibat dalam perubahan UUD menyadari 
akan kelemahan itu, sehingga perlu dikoreksi dan terbuka untuk 
disempurnakan karena banyak yang mengetahui bagaimana 
kesepakatan saat itu diambil, dan suasana euphoria reformasi yang 
tinggi dan kemarahan terhadap orde baru.

217  Asshiddiqie 2010.
218  Hadjon 1994.
219  “The ‘political theory of law’ focuses on a ‘Rechtsverfassungsrecht’ for all social 

sectors with the aim of institutionalising the political in ‘societyassociety’. This 
is formed ‘not just from the “democratic” unified sum of such citizens, but it also 
“organises” institutionalisations for decision-making, com-munication and education 
processes’.” dari Rudolf wiethölter, Justifications of a law of society in Oren Perez and 
Gunther Teubner (eds), Paradoxes and Inconsistencies in the Law (hart Publishing, 
2005); Rudolf wiethölter, ‘Zur Regelbildung in der Dog-matik des Zivilrechts’ (1992) 
45 Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 222, 238. 
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 Lain halnya dengan pandangan yang disampaikan 
Laskmana (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno yang merupakan mantan 
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, ia mengatakan 
bahwa UUD 1945 disusun oleh para pendiri bangsa untuk memberi 
pedoman bagi konstitusi bernegara, sehingga UUD 1945 bukanlah 
milik sekelompok elit politik saja.220Mantan Ketua KPK yakni 
Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, menyatakan bahwa akibat 
Amandemen UUD 1945, biaya politik menjadi tinggi sehingga 
korupsi di tingkat elit menjadi banyak, dan ia mengatakan bahwa 
korupsi yang terjadi lebih disebabkan akibat sistem yang buruk 
daripada karakter orangnya.221

 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga 
yang memiliki wewenang untuk mengamandemen UUD 1945 
mengatakan bahwa seluruh komponen bangsa mulai dari Nadhlatul 
Ulama (NU), Muhammadiyah, forum rektor, seluruh partai 
poltik, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Wapres, telah 
menyepakati bahwasannya pada periode pemerintahan saat ini akan 
dilakukan amandemen kembali terhadap UUD NRI 1945. Wakil 
Ketua MPR mengatakan bahwa seluruh elemen telah setuju untuk 
dilakukan amandemen, sehingga ia menyimpulkan bahwa dukungan 
untuk melakukan amandemen telah 100 persen.222

3.2.2. Redesain Tatanan Kekuasaan Kehakiman

Gagasan untuk meredesain ulang lembaga peradilan sebagai 
fondasi dari kekuasaan kehakiman di Indonesia kembali nampak 
dalam dorongan masyarakat belakangan ini. Perubahan ke-5 UUD 
NRI 1945 diharapkan membawa perubahan dalam membentuk 
kerangka baru mengenai 1) kewenangan pengujian peraturan 
perundang-undangan dalam satu pintu, 2) pemisahan court of law 
dan court of justice, 3) menyelaraskan Komisi Yudisial dalam 
tatanan kehakiman, dan 4) penyelesaian hasil sengketa pemilihan 
umum dalam satu lembaga peradilan. 

Desakan masyarakat untuk mendorong penyatuatapan 

220  Ibid.
221  Ibid.
222  Robbi Khadafi 2016.
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kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial 
review) bertumpu kepada suatu alasan bahwa pemisahan lembaga 
kehakiman dalam menjalankan satu kekuasaan yang sama, yang 
diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 
tidaklah ideal, dikarenakan ketidak efisiensi dari segi waktu 
beracara223 dan menimbulkan potensi perbedaan penafsiran atau 
putusan yang saling bertentangan di antara keduanya, sebagaimana 
diutarakan oleh Jimly Asshidique.224 Ia kembali memaparkan 4 
alasan utama sebagai alas dari argumennya, yakni:
1. Wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, dari segi materiil maupun formil, oleh Mahkamah 
Konstitusi hanyalah sebagai tambahan perumusan terhadap 
materi Undang-Undang Dasar secara mudah dan tambal sulam, 
dan karenanya, konsepsi hak uji materil peraturan yang ada di 
tangan Mahkamah Agung tidak turut berpengaruh dengan hak 
uji yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi

2. Pemisahan lembaga kehakiman dalam melaksanakan 
satu kewenangan yang sama hanya dapat diterapkan bila 
sistem kekuasaan menganut prinsip pembagian kekuasaan 
sebagaimana diberlakukan UUD 1945 sebelum perubahan 
pertama dan kedua. Sementara, UUD 1945 yang berlaku 
sekarang telah resmi dan tegas mengatur prinsip pemisahan 
kekuasaan horizontal yang mengutamakan check and balances 
dalam prinsip kekuasaan. Sebagai konsekuensinya, dalam 
kerangka konstitusional yang saat ini dikonstruksikan, adalah 
tidak tepat untuk kembali memberlakukan pemisahan antara 
materi undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-
undang

3. Dalam prakteknya, pelaksanaan judicial review seringkali 
menghasilkan pertentangan substantif antara putusan 
Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. 
Dengan mengintegrasikan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah konstitusi di Mahkamah Konstitusi 
sebagai bentuk perbaikan sistem, sebagai dampaknya, tiap-tiap 
Mahkamah dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang 

223  UU No. 12 tahun 2011: 13. 
224  Asshiddiqie 2005.
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berbeda sebagai upaya realisasi cita-cita Tim Perumus yakni 
pemisahan court of justice dan court of law, di mana Mahkamah 
Agung menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi 
warga negara Indonesia, sementara Mahkamah Konstitusi 
menjaga kemurnian konstitusi dalam keseluruhan peraturan 
perundang-undangan. 

4. Mengurangi beban kerja Mahkamah Agung bila memberikan 
wewenang judicial review seluruhnya di Mahkamah 
Konstitusi.225 

  Alasan lain yang mendasari keinginan untuk menyatukan 
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam 
satu institusi adalah perbedaan tolak ukur akan visi hukum yang 
ingin dibangun di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,226 
sehingga menimbulkan ketidaktegasan dan integralnya visi serta 
konsepsi hukum yang akan dibangun dalam kerangka pembaharuan 
hukum di Indonesia. Rekonstruksi wewenang ini semakin didorong 
dengan adanya kejadian nyata di masyarakat, misalnya tentang 
pengujian Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009 dan Peraturan 
KPU No. 259 tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (UU No. 10 Tahun 2008). Dalam pengujian tersebut, 
Mahkamah Agung memutuskan bahwa pembentukan Peraturan 
KPU No. 15 Tahun 2009 bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 
2008.227 Akan tetapi, dalam perkara pengujian Pasal 205 ayat (4) 
UU No. 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi 
dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4) UU No. 
10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat.228 Dari kedua 
kasus tersebut, dapat dilihat bahwa putusan judicial review dari 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak sinkron dan 

225  Fatmawati 2005.
226  Komisi Hukum Nasional 2009.
227  Putusan MA No. 15P/HUM/2009 tentang Pengujian Peraturan KPU No. 15 Tahun 

2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009 dan 
Peraturan KPU No. 250 Tahun 2009 terhadap UU No. 10 Tahun 2008.

228  Putusan MK No. 110-111-112- 113/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 205 ayat 
(4) UU No. 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945.
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Mahkamah Konstitusi pun terkesan berkedudukan lebih tinggi 
dibandingkan dengan Mahkamah Agung dikarenakan posisi produk 
yang diujikan di Mahkamah Konstitusi lebih tinggi status hukumnya 
dalam hierarki perundang-undangan saat ini dibandingkan produk 
yang diuji Mahkamah Agung, sehingga putusan Mahkamah Agung 
nampak sia-sia.

  Dalam rangka mewujudkan penyatuan wewenang judicial 
review melalui satu lembaga kekuasaan kehakiman, yakni melalui 
Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilaksanakan amandemen UUD 
1945 pada Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1), dimana 
dilakukan pengalihan wewenang Mahkamah Agung untuk menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah udang-undang terhadap 
undang-undang ke Mahkamah Konstitusi guna pengintegrasian 
wewenang judicial review keseluruhan produk hukum ke dalam 
satu lembaga. Hal tersebut merupakan salah upaya langkah langkah 
konstitusional untuk menata kembali kewenangan Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan lainnya sebagai 
landasan untuk memusatkan kewenangan pengujian peraturan 
perundang-undang di dalam Mahkamah Konstitusi akan dipaparkan 
secara lebih lanjut di pembahasan dalam Bab IV. 

  Mengenai kegunaan Komisi Yudisial diharap dapat 
lebih diselaraskan sebagai fungsinya yang complementary. 
Penyelarasaan kerja Komisi Yudisial harus diwujudkan dengan 
tetap memperhatikan kemandirian institusi yudikatif. Hal tersebut 
disokong berbagai pihak agar Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial dapat tetap melakukan fungsinya secara berdampingan. 
Adapun dalam menyelesaikan sengket pemilu, wewenang memutus 
perselisihan ditinjau lebih baik jika dibentuk suatu Mahkamah 
Pemilu. Penegasan penyelesaian sengketa pemilu satu pintu akan 
memberikan ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam 
penyelenggaraan tahapan pemilu untuk mendapatkan kepastian 
hukum dalam kehidupan negara demokrasi. Demi terwujudnya 
negara hukum, perwakilan, dan demokrasi yang ideal. 
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3.2.3.  Menyempurnakan Kedaulatan Negara Indonesia atas 
Wilayahnya

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ialah satu kesatuan yang meliputi wilayah 
daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial 
beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di 
atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung 
di dalamnya. Sebagai unsur dari wilayah negara Indonesia, 
masyarakat mendorong desakan untuk memperkokoh kedaulatan 
ruang udara Indonesia.

Beberapa figur nasional, khususnya tokoh-tokoh yang 
berkancah di dunia penerbangan, dari segi sipil maupun militer, 
telah mengutarakan pendapatnya yang mendorong penyempurnaan 
kedaulatan atas ruang udara sebagai bentuk penegasan kedudukan 
negara Indonesia di komunitas internasional. Salah satu dari 
pencetus gagasan tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Udara 
(Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, SE, MM, yang menilai 
bahwa luasnya wilayah udara nasional yang dimiliki Indonesia, 
telah memberikan banyak peluang dalam rangka kepentingan 
nasional.229 Selanjutnya, ia berpendapat bahwa ruang udara yang 
luas telah menganugerahi Bangsa Indonesia dengan berbagai 
ragam keuntungan, terutama dalam bidang penerbangan. 
Pengelolaan ruang udara nasional yang baik sejatinya merupakan 
jawaban yang tepat terhadap tuntutan akan kebutuhan perlindungan 
terhadap kepentingan nasionalnya, ujarnya lebih lanjut. 230 Selama 
ini, sanksi yang diterapkan bagi pelanggar wilayah kedaulatan 
nasional Indonesia masih bersifat administratif dalam bentuk 
denda, dan bukan ancaman pidana. Alhasil, sanksi hukum yang 
kurang tegas menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak lain 
dalam mengelabui pelanggaran penerbangan di wilayah hukum 
udara yuridiksi nasional.

229  Dispenau 2019.
230  Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, SE, MM, di 

Seminar nasional Pengelolaan Ruang Udara Nasional, di Klub Eksekutif Persada 
Halim Perdanakusuma Jakarta pada 13 September 2018. 
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 Keprihatinan yang selama ini dibeberkan oleh 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna, SE, MM, dalam praktiknya 
teraktualisasi dengan timbulnya beberapa kasus pelanggaran atas 
yurisdiksi udara nasional Indonesia.231 Reportase Republika ter-
tanggal 13 November 2014, mengemukakan bahwa pelanggaran 
atas wilayah Indonesia pertama kali tercatat pada tanggal 2 Juli 
2003, di mana lima pesawat militer F-18 Hornet milik Amerika 
Serikat melintasi pulau Bawean tanpa izin. Sebagai tanggapan, 
Pesawat tempur TNI-AU mengejar dan memperingatkan pesawat 
militer Amerika Serikat untuk pergi keluar dari udara Indonesia. 
Kasus pelanggaran yurisdiksi nasional Indonesia kembali 
muncul sembilan tahun kemudian, yang mana, pada bulan Juni 
2011, pesawat angkut C17 GlobeMaster memasuki ke wilayah 
Indonesia, khususnya Pekanbaru, Riau, tanpa izin.232 Selanjutnya, 
pada tanggal 30 September 2012, Pilot Cessna 208 berkebangsaan 
Amerika Serikat, Michael A. Byod, melintas tanpa izin di wilayah 
udara Indonesia, yang kemudian dipaksa untuk mendarat di 
bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Di tahun yang 
sama, pada tanggal 29 November 2012, pesawat sipil yang berisi 
wakil Perdana Menteri Papua Nugini dikawal ketat oleh pesawat 
militer TNI-AU selama 37 menit karena melintas tanpa izin. 

Chappy Hakim, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara 
(Kasau) Marsekal (Purn) TNI, salah satu tokoh yang dihormati 
dalam dunia kedirgantaraan Indonesia, turut menekankan 
pentingnya memperjuangkan pengelolaan wilayah udara karena 
kontrol atas ruang udara adalah martabat Indonesia sebagai 
bangsa.233 Perhubungan udara menjadi hal yang mendasar terkait 
tata kelola, khusus dalam konteks negara kepulauan. Chappy 
Hakim menilai bahwa penataan ulang wilayah kedaulatan udara 
Indonesia menjadi pekerjaan rumah karena wilayah udara harus 
menjadi wilayah kedaulatan Indonesia yang tidak bisa diganggu 
gugat.234

231  Setiani 2017.
232  Politikindo 2019.
233  JurnalJakarta 2019.
234  Novianto 2019.



94

Beliau selebihnya menggagas pembentukan institusi 
yang dapat menembus ego sektoral dan melakukan pengelolaan 
secara umum dalam konteks penerbangan, yang dapat digunakan 
untuk kesejahteraan rakyat. Dari segis perniagaan, dikarenakan 
pertumbuhan ekonomi dunia yang tengah bergeser dari wilayah 
Samudra Atlantik ke Kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, 
Chappy Hakim mengemukakan bahwa dengan lokasi geografis 
Indonesia yang sangat menentukan dalam persilangan lalu lintas 
udara di Kawasan Pasifik, apabila Indonesia ingin tetap bertahan 
dalam menghadapi tantangan masa depan yang banyak berkaitan 
dengan penggunaan wilayah udara, maka haruslah segera 
dipersiapkan sumber daya manusia dalam bidang kedirgantaraan.235 

Pendapat tokoh nasional yang berkancah dalam dunia 
penerbangan sebagaimana dikemukakan di atas hanyalah 
gambaran kecil dari keseluruhan suara rakyat Indonesia yang 
ingin mendorong penyempurnaan kedaulatan Indonesia atas ruang 
udara. Oleh karenanya, diperlukan kerangka hukum baru untuk 
mengelola ruang udara Indonesia dengan landasan konstitusional 
yang kokoh. 

3.2.4. Meletakkan Kewenangan dalam Emergency State

 Sebagai negara hukum yang menjamin hak-hak konstitusional, 
segala kewenangan pemerintah pun harus didasarkan pada sumber 
yang jelas. Kekuasaan asli dari Kepala negara pun tersirap dalam 
Konstitusi. Dalam keadaan normal pelaksanaan hukum tata 
negara dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang ada. Namun, 
mempelajari dari keperluan transisi pemerintahan dalam hal 
keadaan genting pun, akomodasi kewenangan belum tercapai secara 
baik. Oleh sebab itu, dalam hal keadaan darurat ataupun memaksa, 
memerlukan kekuasaan tambahan dari Kepala Negara. Pengaturan 
dan penegasan lebih lanjut mengenai kewenangan pusat menjadi 
kajian lanjutan dalam hal adanya keadaan bahaya. Tekanan ini pun 
harus dipertimbangan dengan tetap menghormati asas otonomi 
daerah yang juga dicita-citakan dalam cita hukum Indonesia. 

235  Djafar 2019..
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3.2.5. Penguatan dan Penyederhanaan Sistem Kepartaian

Partai politik merupakan instrumen penting dalam 
berdemokrasi. Sejatinya, partai politik merupakan wadah untuk 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada masa 
orde baru, partai yang sebelumnya terdiri dari berbagai spektrum, 
kemudian melalui kekuasaan yang kerap dibilang oleh masyarakat 
sebagai kekuasaan yang otoriter, di difusikanlah partai politik 
sehingga hanya terdapat tiga partai politik yakni Partai Demokrasi 
Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya. 
Meskipun semenjak Pemilu 1977, Golongan Karya selalu menjadi 
partai pemenang pemilu, meskipun terdapat berbagai intrik di 
dalamnya, yang menyebabkan mau tidak mau banyak masyarakat 
yang memilih partai politik. Secara tidak langsung, masyarakat 
tidak dibebaskan dalam berdemokrasi, tentunya fakta histori di masa 
lampau tersebut tidak boleh terjadi lagi, karena tentunya mencederai 
makna dari demokrasi itu sendiri. 

Semenjak reformasi, Partai politik didirikan hanyalah 
sebatas sebagai kendaraan bagi tokoh yang menginginkan 
kekuasaan. Implikasinya ialah, partai-partai tersebut cenderung 
mengesampingkan ideologi, bahkan diferensiasi antar partai sulit 
untuk dibedakan. Berdasarkan wawancara kami dengan Ketua 
DPR RI, Bambang Soesatyo, ia mengatakan bahwa kecenderungan 
partai politik sekarang yang tidak lagi mengedepankan ideologi, 
ialah akibat dari biaya politik yang mahal serta tidak sederhananya 
sistem kepartaian. Kemudian, ia mengatakan bahwa di Indonesia 
partai-partai tersebut harus dikurangi secara natural, ia mengatakan 
dengan cara meningkatkan parliamentary threshold, status quo 
sekarang ialah 4%, dan ia mengatakan rencananya kedepannya akan 
dinaikkan hingga 7-8%. Implikasi dari peningkatan parliamentary 
threshold tersebut ialah, partai-partai yang bisa menduduki kursi 
parlemen akan semakin sedikit, sehingga dalam menjalankan 
fungsinya anggota-anggota di parlemen akan semakin optimal dan 
tidak terlalu banyak gesekan di dalam parlemen tersebut. Lebih 
lanjut ia mengatakan, dengan meningkatkan pendanaan dari APBN 
untuk partai politik, maka partai politik dapat mengoptimalkan 
fungsi-fungsi dari partai politik tersebut terutama dalam fungsi 
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pendidikan partai politik. Dengan adanya pendanaan lebih, serta 
penyederhanaan partai politik secara natural tersebut, menurut Ketua 
DPR RI maka para elite partai tidak hanya memikirkan tentang 
keuangan, namun lebih mengedepankan ideologi dari partai- partai 
tersebut.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Alvara Research 
Center, partai politik di era sekarang yang masih memiliki ideologi 
kuat terbilang sangat sedikit. Berdasarkan riset tersebut, masyarakat 
menilai yang masih memiliki ideologi kuat hanyalah Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya 
(Golkar), selain itu hanya terpolarisasi akibat agama, maupun hanya 
partai yang mengedepankan tokoh-tokohnya dan mengesampingkan 
ideologinya tersebut.236 Riset tersebut menunjukkan, belum idealnya 
peran partai politik dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. 
Idealnya, partai politik benar-benar mengedepankan ideologinya 
sehingga konstituen dapat memilih sesuai dengan aspirasi dan 
ideologi yang dimiliki oleh masing-masing konstituen. 

Biaya politik yang tinggi kembali jadi permasalahan sehingga 
partai-partai hanya mengedepankan uang agar mempermudah jalan 
menuju pucuk kekuasaan. Dengan tidak percayanya masyarakat 
dengan partai politik, maka implikasinya ialah masyarakat tidak 
percaya dengan DPR, yang notabene merupakan representasi dari 
partai-partai tersebut. Idealnya, partai politik mengedepankan 
ideologinya sehingga kebijakan-kebijakan dari partai politik 
tersebut dijalankan berbasis ideologi. Kemudian, diperlukannya 
suatu pendidikan politik yang baik dari setiap partai, karena 
idealnya anggota partai politik merupakan manifestasi dari ideologi 
yang menjadi basis partai tersebut dalam menjalankan kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

3.3. Dasar Yuridis

Negara Republik Indonesia menganut bentuk negara hukum 
(rechtstaat) berdasarkan konstitusi, yakni, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

236  Ibid.
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Pengertian negara hukum secara hukum didefinisikan sebagai negara 
yang struktur kenegaraannya diatur dalam peraturan perundang-undangan 
(hukum) yang membawa konsekuensi bahwa kewenangan dan kekuasaan 
dari instrumen-instrumen pemerintahan berlandaskan kepada hukum. Hal 
yang sama juga berlaku kepada rakyatnya, di mana mereka tidak dapat 
bertindak sehendaknya dengan melawan hukum yang berlaku.237

Bentuk negara hukum membawa akibat bahwa dalam menjalankan 
kehidupan bernegara Indonesia harus beralaskan hukum dan sebabnya, 
hukum harus dijunjung tinggi. Setiap tindakan dan perbuatan dalam 
menjalan fungsi kenegaraan harus selaras dan tidak bertentangan dengan 
hukum. Hal ini berlaku tidak hanya untuk pemerintahan melainkan seluruh 
rakyat. Oleh karenanya, dalam persoalan merubah konstitusi negara, hal 
tersebut juga harus berlandaskan hukum yang berlaku. Ketetapan dalam 
mengamandemen konstitusi UUD 1945 berpedoman pada pasal 37 UUD 
NRI 1945, yang dimana ia mengatur tata cara formil perubahan UUD itu 
sendiri. Sedangkan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan 
kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dan kembali 
dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 Oleh DPT 
sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 
adalah naskah yang menjadi objek perubahan.  

Pada sidang tahunan MPR 1999, seluruh fraksi menyuarakan 5 
kesepakatan akan arah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni:238 

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
3. Sepakat untuk mempertegas sistem presidensial;
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam 

Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan 
5. Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan 

amandemen terhadap UUD 1945. 

Lima hal tersebut adalah pedoman yang menjadi patokan dalam 
melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945. Isi dari 
237  Ibid.
238  Asshiddiqie 2008. 
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Pembukaan UUD 1945 mencakupi dasar filosofis dan normatif yang 
melandaskan seluruh pasal dalam UUD 1945, serta staatsidee terbentuknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan dan dasar negara yang harus 
tetap dipertahankan. Bentuk negara kesatuan yang disepakati sejak awal 
berdirinya Negara Indonesia dianggap sebagai bentuk negara yang paling 
ideal untuk memanifestasikan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk 
dalam berbagai latar belakang. Sistem presidensial yang dianut Oleh 
Indonesia dan telah ditetapkan Oleh para pendiri bangsa perlu dikuatkan 
guna memperkukuh sistem pemerintah yang stabil serta demokratis. 
Peniadaan penjelasan UUD 1945 bertujuan untuk menghindari persoalan 
dalam menetapkan status “penjelasan” dari perspektif sumber hukum dan 
tata urutan peraturan perundang-undangan. Metode perubahan UUD 1945 
menerapkan cara addendum yang berarti bahwa amandemen terhadap 
UUD 1945 dilakukan dengan melekatkan naskah perubahan-perubahan 
UUD 1945 pada naskah asli Undang Undang Dasar 1945 yang tetap 
dipertahankan berdasarkan Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

3.4. Dasar Politis

Hukum dan politik sebagai fenomena sosial adalah dua emanasi 
dari satu entitas (konsep ontologis monistik). Pandangan bahwa keduanya 
bebeda hanyalah konsekeunsi dari pandangan dualistik atau pluralistik 
dari dunia.239 Oleh sebab itu politik merupakan elemen yang tidak dapat 
dipisahkan dari hukum,

Keadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan 
produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu 
sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum 
harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga politik harus mengandung prinsip 
membangun supremasi hukum yang berkeadilan.240 Politik hukum sebagai 
aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu 
tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, menurut Satjipto 
Rahardjo dalam studi ilmu politik hukum terdapat beberapa pertanyaan 
mendasar seperti tujuan yang hendak dicapai, cara-cara yang paling 
239  Cerar 2009. 
240  Salman 2004 : 24.



99

baik untuk mencapai tujuan tersebut, waktu yang dirasa paling tepat 
untuk melaksanakannya, dan apakah pola yang baku dirumuskan untuk 
membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan dan cara-cara 
untuk mencapai tujuan tersebut.241

Dari penguraian di atas kita dapat melihat bahwa politik hukum itu 
adalah jawaban atas pertanyaan tentang arahan dan tujuan yang hendak 
dicapai oleh hukum dalam perspektif formal kenegaraan demi mencapai 
tujuan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie salah satu arah politik hukum 
nasional (dapat dikatakan sebagai salah satu tujuan ketatanegaraan) yang 
dicanangkan Indonesia setelah agenda perubahan konstitusi (constitutional 
reform) adalah melanjutkan agenda pembentukan dan perubahan 
hukum (legal reform). Bidang hukum yang memerlukan pembentukan 
dan pembaruan tersebut dikelompokkan menurut bidang-bidang yang 
dibutuhkan. Bidang-bidang tersebut meliputi:242

1.    Politik dan pemerintahan
2.    Ekonomi dan dunia usaha
3.    Kesejahteraan sosial dan budaya
4.    Penataan sistem dan aparatur.

Mahfud M.D dalam bukunya menjelaskan mengenai politik hukum 
Indonesia:243

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-
cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila.  

2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai 
tujuan negara yakni: melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial.  

3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai 
Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, 
menghargai dan melindungi hak- hak asasi manusia tanpa 

241  Rahardjo 1986.
242  Asshiddiqie 2006.
243  Mahfud MD 2009.
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diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan 
semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah 
kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial.  

4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: 
melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan 
bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan 
keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, 
mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi 
(kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama 
berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.

5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem 
hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau 
memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan 
konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan 
mengambil unsur-unsur baiknya. 

 Soewoto Mulyosudarmo menjelaskan bahwa dalam rangka 
perubahan konstitusi, perubahannya harus didasarkan pada paradigma 
perubahan yang digali dari kelemahan sistem konstitusi sebelumnya, dan 
disertai dengan argumentasi yang berlandasan agar tercipta sistem yang 
menjamin stabilitas pemerintahan dan memajukan kesejahteraan rakyat. 
Paradigma tersebut dijabarkan lebih lanjut olehnya sebagai berikut:244

1. Mengembalikan hak atas kedaulatan kepada rakyat dengan cara 
melaksanakan pemilihan sistem distrik untuk pemilihan anggota 
DPR dan pemilihan secara langsung untuk pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden; 

2. Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem 
bikameral dalam pembuatan Undang-undang. MPR dipertahankan 
sebagai sebuah “forum” dan dikurangi kewenangannya terutama 
yang terkait dengan sistem presidensial. Sistem presidensiil 
menjadi suatu pilihan, karena sistem ini lebih menjamin stabilitas 
pemerintahan dalam waktu tertentu (fixed term). Sistem perwakilan 
bikameral menjadi pilihan. Sistem bikameral akan lebih 
memberikan legitimasi produk perundang-undangan nasional di 
masyarakat lokal, karena Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan 
dalam proses pengambilan keputusan publik;

244  S. Mulyosudarmo 2004.
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3. Pengawasan DPR terhadap eksekutif tetap dipertahankan. Sistem 
presidensial yang dikhawatirkan akan memperkokoh kedudukan 
Presiden harus tetap diimbangi dengan pemberdayaan DPR; 

4. Mengubah kekuasaan yang sentralistik dan mengganti ke arah 
lebih desentralistik secara terencana dan pelaksanaanya harus 
dipertimbangkan setelah terlaksananya sosialisasi perundang-
undangan yang mengatur otonomi daerah; 

5. Mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan 
secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horizontal. 
Dalam kondisi tertentu perlu dilakukan pengurangan kekuasaan 
Presiden dengan menyimpangi prinsip sistem pemerintahan 
presidensial; 

6. Menata kembali sistem peradilan untuk memulihkan kepercayaan 
pencari keadilan; Memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi 
melalui lembaga peradilan.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, dapat 
disimpulkan bahwa politik hukum harus didasari pada suatu gagasan 
utama yang menjadi manifestasi dari tujuan negara. Perubahan konstitusi 
Indonesia sebelumnya memerlukan suatu perubahan seiring dengan 
berkembangnya nilai-nilai masyarakat. Begitu pula perubahan terhadap 
konstitusi dibutuhkan untuk kembali menegaskan kebutuhan, hak, dan 
kewajiban dari setiap aspek negara termasuk rakyatnya. Sehingga pada 
perubahan kelima UUD NRI 1945 harus dapat mengakomodir kelemahan 
dari konstitusi sebelumnya terutama dari pandangan politik hukum.

3.5. Dasar Historis

 Indonesia mengalami perubahan konstitusi dari masa ke masa. 
Pada perubahan-perubahannya mencerminkan berkembangnya nilai dan 
karakter bangsa Indonesia sampai kepada pengakomodir pergantian sistem 
pemerintahan. 

Pada sidang pertama BPUPKI, terdapat suatu perdebatan dasar 
mengenai dukungan bentuk Indonesia. Adapun yang diperdebatkan 
adalah negara dalam bentuk kesatuan atau federal. Muh. Yamin 
menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang berdaulat ialah faham 
unitarisme.245 Moh Hatta dan pembicara lainnya pun mengemukakan suatu 
245  Risalah Sidang BPUPKI, PPKI, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara 



102

persoalan, yaitu: apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara 
(eenheidsstaat) atau negara serikat (bondstaat) atau sebagai persekutuan 
negara (statenbond).246 Adapun yang kemudian disepakati adalah bentuk 
kesatuan yang dilatarbelakangi dengan pemikiran negara nasional yang 
Bersatu dalam arti totaliter. Arti bersatu disini bermaksud bahwa negara 
yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan 
tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan 
menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang 
besar maupun golongan yang kecil.247  Kemudian arti totaliter sendiri 
diusung oleh Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Maksudnya dengan 
istilah “negara totaliter” ialah suatu negara yang meniadakan perbedaan 
antar golongan masyarakat, melebuhrkan seluruh golongan itu ke dalam 
satu zat, yakni rakyat yang Bersatu jiwa dengan pemimpinnya.248 Hal ini 
pun diusungkan untuk memperlihatkan bahwa sebuah negara tidak bsia 
berdiri hanya pada asas perseorangan.

 Pemahaman negara totaliter ini pun sejatinya diinginkan agar 
Indonesia memiliki sosok pemimpin ideal yang dapat menyatu jiwa 
dengan rakyat banyak. Pandangan Dr. Soepomo adalah seorang Kepala 
Negara yang mempunyai sifat “Ratu Adil.” Oleh sebab itu, kemudian 
cita-cita Indonesia adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Sistem 
presidensial pun diwujudkan dengan memberikan kewenangan tertinggi 
negara kepada seorang Presiden sebagai bentuk suara rakyat Indonesia. 

 Pengejawantahan kekuatan sebuah negara terdapat pada kepala 
negaranya, yaitu Presiden. Hal ini juga berarti Presiden memiliki 
kewenangan dalam menentukan perihal kegentingan negara. Mengenai ini 
sempat menjadi isu dalam tatanan negara Indonesia, dimana kekuasaan 
Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPPU) diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.  Kewenangan 
ini dianggap menembus berbagai asas, salah satunya separation of powers. 

Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 31, dalam Sidang Pertama Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 yang 
diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat/R.P. Soeroso. Pada sidang kedua 
BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 dengan acara “Pembahasan tentang bentuk negara”, 
pilihan yang muncul adalah bentuk negara unitarisme dan federalisme, bentuk 
pemerintahan republik atau monarkhi. 

246  Aning 2019.
247  Ibid. hlm. 68.  
248  Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila 2017.
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Sudah semestinya kewenangan legislasi ada pada lembaga legislatif. 
Namun melihat dalam mekanisme suatu kondisi kegentingan, jalan yang 
harus diambil pemerintah tidak dapat ditempuh melalui jalur legislasi 
biasa.249 

 Tim Perumus melihat bahwa meskipun penggunaan proactive 
power seperti emergency decree tidak boleh sering dibudayakan,250 
tetapi dalam pandangan optimistik diperlukan suatu kewenangan khusus 
dalam mengatasi keadaan bahaya. Jika melihat studi komparasi dengan 
negara-negara Amerika Latin yang mempertahankan sistem presidensial, 
terdapat perubahan dalam konstitusi mereka dalam upaya mengatur lebih 
rinci proses abnormale rechtsvorming. Pada contohnya, diterpa dunia 
dengan adanya pandemik COVID19 di tahun 2020 telah memberikan 
kesimpangsiuran mengenai siapa pemegang kendali negara dalam hal 
genting. Yang kemudian dirasa perlu oleh Tim Perumus adalah jika di 
masa yang akan datang akan terjadi suatu situasi yang lebih mengancam 
kemasyuran negara Indonesia. Sebagaimana pula telah dijabarkan dalam 
landasan sebelumnya, bahwa diperlukan suatu peletakan kewenangan 
terkait emergency state. 

Berdasarkan aspek historis tersebut, proses perubahan konstitusi 
Indonesia memberikan pelajaran bahwa perubahan dapat dikarenakan oleh 
alasan politis atau alasan kebutuhan. Oleh sebab itu, perubahan kelima kali 
ini harus pula memperlihatkan urgensi perubahan secara politis maupun 
karena alasan keperluan.

 

249  F. Arsil 2018.
250  Ibid. hlm. 3. 
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BAB IV

ANALISIS PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGEARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

4.1. Persamaan Kedudukan di Muka Hukum 

“The only stable state is the one in which all men are equal before the 
law.” - Aristotle 

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Hukum harus menampilkan peranannya sebagai titik sentral dalam 
seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan berbangsa dan 
bernegara.251 Prof. Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah nomocracy 
sebagai padanan negara hukum, yang mana faktor penentu dalam 
penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah 
nomocracy itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip 
hukum sebagai kekuasaan tertinggi.252 Menurut Mahfud MD, Negara 
Republik Indonesia bukan hanya rechtstaat tapi juga the rule of law. 
Karena itu, ditiadakannya kalimat rechtstaat setelah amandemen UUD 
1945 bukanlah masalah semantik atau gramatikal semata melainkan juga 
menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatik. Kedua istilah itu, 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam satu istilah yang sama 
yaitu negara hukum, padahal kedua istilah tersebut memiliki pelembagaan 
yang berbeda.253

Salah satu ciri fundamental suatu negara hukum adalah equality 
before the law, yang secara formal diakui oleh negara ketika masuknya 
pengaturan-pengaturan tentang pengakuan negara atas Hak Asasi Manusia. 
Salah satu dari hak-hak tersebut mencakup peran Negara untuk menjamin 
Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum. Dalam perubahan 
kelima ini, Tim Perumus membawa semangat untuk menegaskan kembali 
persamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum tersebut. Salah 
251  Kusumaatmadja 1975: 27.
252  Asshiddiqie 2008: 298.
253  MD 2010: 384.
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satu dilema yang dihadapi dalam menentukan hak-hak warga negara dalam 
konsepsi negara hukum adalah batasan-batasan yang adil, batasan yang 
tetap memberikan kebebasan bagi masyarakat namun tidak kebebasan 
yang mutlak tanpa batasan. Mahkamah Konstitusi mengatakan, terhadap 
jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan 
oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa 
persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyat 
yang akan memikul sendiri risiko pilihannya.254 Tentang pembatasan 
tersebut, Tim Perumus merasa bahwa sudah saatnya hak-hak konstitusional 
untuk memilih dan dipilih, apabila ada batasannya, maka harus juga diatur 
dalam konstitusi untuk memperjelas kedudukan hak tersebut. Atas dasar 
semangat tersebut, Tim Perumus menuangkan semangat equal opportunity 
bagi mereka yang tergolong dalam kelompok rentan. 

4.1.1. Persamaan Akses dan Kesempatan dalam Pemerintahan bagi 
Kaum Difabel

“Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa adanya perbedaan.” - 
Gus Dur

  Disabilitas dan pengetahuan terkait disabilitas adalah 
eksis dalam realitas sosial kita.255 Banyak bidang akademik telah 
bersandar pada persamaan antara ‘disabilitas’ dengan ‘orang cacat’, 
membuat seorang difabel tampaknya menjadi sekadar masalah 
atau bahkan diabaikan. Sosiolog, misalnya, biasanya mengabaikan 
aspek disabilitas atau hanya mempelajarinya sebagai sesuatu yang 
eksotis.256 Perspektif medis mengklasifikasikan disabilitas atau 
orang dengan disabilitas (person with disabilities) sepenuhnya 
terkait dengan individu difabel, terlepas dari faktor-faktor eksternal 
diri difabel, atau mengidentifikasi difabel sebagai masalah biologis. 
Secara bersamaan, perspektif ini fokus pada disabilitas sebagai 
sebuah masalah yang dapat ditangani melalui kemajuan medis dan 
teknologi.257 Setiap penelitiannya berfokus pada soal “bagaimana 
mendefinisikan dan menggambarkan penyakit yang diderita difabel 
tersebut, atau mengklasifikasikan patologi yang diidap, dan bahkan 

254  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
255  Huber, Jeffrey & Gillaspy, Mary 1998: 190.
256  Barton, L. 1996: 2-17.
257  Switzer, J. V. 2003 
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memberikan wacana mengenai individu yang terkena”.258

  Sejumlah ilmuwan yang mempelajari isu-isu disabilitas 
kemudian membuat sejumlah perspektif lain sebagai reaksi 
terhadap kegagalan “ilmuan mainstream” demi mempelajari dan 
mendiskusikan isu disabilitas secara memadai dalam masyarakat.259 
Perspektif sosial tentang disabilitas menegaskan bahwa 
“kecacatan atau disabilitas adalah hasil dari [pola] pengaturan 
sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan ‘difabel’ dengan 
menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam 
cara mereka [beraktifitas atau berpartisipasi]”.260 Perspektif 
sosial memungkinkan kita untuk melihat disabilitas sebagai efek 
dari lingkungan eksternal yang tidak bersahabat bagi sejumlah 
bentuk tubuh dan bukan hal yang lain, dan untuk itu difabel lebih 
membutuhkan kemajuan dalam keadilan sosial dan bukan dalam 
kemajuan kedokteran.261 Dalam perspektif sosial, diskriminasi 
terhadap individu difabel, dipandang sebagai mirip dengan 
seksisme, rasisme, homofobia, dan ageisme sebagai penindasan dari 
kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kekuatan sosial, politik, 
dan ekonomi.262 Tatanan sosial harus diubah melalui perbaikan cara 
pandang akan disabilitas demi menjamin terciptanya kesetaraan 
sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya bagi semua 
orang.263

  Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan 
kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik 
dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti 
penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas 
adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, 
atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (Undang-Undang 
Nomor 19 tahun 2011). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 
Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD), 
yang menunjukan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk 

258  Huber, Jeffrey & Gillaspy, Mary 1998: 201
259  Bowman, C. A., & Jaeger, P. T. 2003 
260  Thomas, C. 1999:  4.
261  Siebers, T. 2001: 738.
262  Abberly, P. 1987:  5-20
263  Silvers, A. 1998
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melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas 
yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan 
kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. 

  Salah satu pendekatan terhadap isu difabilitas adalah 
pendekatan yang berupaya untuk menolak penggunaan sikap 
paternalistic dan mempatonisasi para penyandang cacat tapi dengan 
memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya 
memandang mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan 
hak-hak yang setara.264 Tim Perumus merasa bahwa sekarang sudah 
saatnya untuk mengimplementasikan metode pendekatan tersebut 
di mana difabel harus dianggap sebagai bagian dari anggota warga 
negara dengan hak yang setara,yang kemudian dituangkan ke dalam 
ketentuan di revisi kelima UUD 1945.  Semangat pemerintahan yang 
inklusif Tim Perumus tegaskan melalui beberapa frasa mengenai 
kedudukan warga negara dalam pemerintahan atau pun syarat-syarat 
menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan. Harapan dari Tim 
Perumus dalam perubahan ini adalah agar nantinya konstitusi dapat 
merubah semangat legislasi dan pandangan masyarakat menjadi 
lebih mendukung akses difabel ke dalam pemerintahan.

4.1.2 Keterwakilan Golongan dalam Lembaga Perwakilan

“Affirmative action has the same goal as equal opportunity, but 
differs from equal opportunity in being proactive” 

 Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan tentunya 
menitikberatkan pada pentingnya perwakilan setiap golongan 
rakyat dalam lembaga perwakilan, Tim Perumus dalam revisi 
kelima UUD 1945 akan menegaskan kembali mengenai pentingnya 
mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam setiap lembaga 
legislatif. Selain perempuan, Tim Perumus sesuai dengan semangat 
reformasi, kembali menegaskan fungsi regional representative 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan menegaskan pertimbangan 
keterwakilan golongan daerah.

Sebuah penelitian dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu 
264  Iskandar 2013: 580-581.
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Pengetahuan Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung 
mengemukakan bahwa “The main challenges for women to take 
part in political parties and parliament can be divided into internal 
factors and external factors. The internal factor of this problem is 
inconsistency of political parties to support women involvement 
in politics; while the external is caused by the stigmatization of 
women’s role in public sphere which become the basis of social 
construction about women over the years. Women are not allowed to 
participate in politics even though they have skills and potentials.” 
265 Hal tersebut memberikan urgensi bagi Tim Perumus untuk 
memberikan penegasan dalam konstitusi mengenai pentingnya 
representasi perempuan dalam parlemen. Tim Perumus merasa harus 
ada penguatan norma dasar agar semangat dan implementasi dari 
keterwakilan perempuan dapat semakin ditingkatkan.

Selain perempuan, keterwakilan golongan daerah di Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) juga menjadi urgensi bagi Tim Perumus 
di dalam revisi kelima UUD 1945. Tim Perumus memiliki semangat 
untuk mempurifikasi DPD sebagai regional representative yang 
murni dan dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan menyertakan 
pertimbangan golongan daerah dalam sistem pemilihan anggota 
DPD. Kompromi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
anggota DPD yang terpilih di mana kualitas yang diharapkan adalah 
bahwa mereka yang dipilih oleh rakyat nantinya merupakan mereka 
yang benar-benar dapat merepresentasikan kepentingan daerahnya 
dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat daerah tersebut. Cita-cita 
tersebut diharapkan akan tercapai apabila dalam legislasi pemilihan 
anggota DPD nantinya ada mekanisme untuk meningkatkan 
persentase posibilitas terpilihnya tokoh masyarakat daerah tersebut 
sebagai anggota DPD yang mewakili daerah tersebut.

Pertimbangan Perempuan

  Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan 
dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 
dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan 
berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai 

265  Andriana 2012
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politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. Dari waktu ke waktu, affirmative action 
terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. 
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur 
agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan 
perempuan minimal 30%. Pada kelembagaan partai, affirmative 
action dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan 
keterwakilan perempuan minimal 30% saat mendirikan maupun 
dalam kepengurusan di tingkat pusat.

  Prof. Drude Dahlerup mengemukakan mengenai affirmative 
action bahwa “...the relevance of strategies in increasing women 
representation depends on the way that women’s under-representation 
has been framed. If the problem is discursively constructed as 
women’s limited knowledge or experience, then educating women 
is a better remedy than gender quotas. If the institution is the cause 
of women’s” exclusion, then the burden of change should be placed 
on the institution and political parties hence gender quotas is the 
right remedy.”266 Affirmative action dapat diartikan sebagai suatu 
tindakan institusi/organisasi yang memastikan bahwa tidak terjadi 
diskriminasi berdasarkan gender, namun affirmative action sendiri 
harus dibedakan dari equal opportunity atas dasar bahwa suatu 
affirmative action bersifat proaktif dalam memitigasi diskriminasi.267 
Dalam ranah politik, penetapan kuota perwakilan perempuan dalam 
lembaga legislatif telah dianggap sebagai suatu bentuk affirmative 
action.268 Upaya tersebut berupa diskriminatif positif (reverse 
discrimination) yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum 
HAM internasional dan UUD NRI 1945.269 

  Berdasarkan data jumlah perempuan yang sekarang 
menjabat sebagai wakil rakyat, jelas bahwa masih banyak 
hambatan-hambatan yang ditemui di tingkat implementasi.270 Jika 
hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945 

266  Dahlerup 2005
267  Crosby 2006:  587
268  Eklund: 29
269  Kurniawan 2014: 721-723
270  Sihite 2007: 157.
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maka untuk memperbaiki rendahnya kehadiran wakil perempuan 
dalam lembaga perwakilan dibutuhkan tindakan afirmatif berupa 
perlakuan khusus sehingga kedudukannya dapat disetarakan dengan 
laki-laki. Patut dicatat bahwa upaya tersebut berupa diskriminatif 
positif (reverse discrimination) yang dapat dibenarkan menurut 
ketentuan hukum HAM internasional dan UUD NRI 1945.271  Tim 
Perumus mengenai hal ini menuangkan dalam revisi kelima UUD 
1945 bahwa dalam struktur parlemen harus mempertimbangkan 
keterwakilan perempuan, diharapkan dengan adanya ketentuan 
ini pembuatan legislasi selanjutnya akan tetap atau bahkan 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Selain itu, 
urgensi dituangkannya hal tersebut di dalam konstitusi adalah agar 
menjadi sebuah semangat yang mengikat negara dan masyarakat 
untuk ikut serta dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
politik.

Golongan Daerah

  Lembaga DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. 
Kepentingan yang diutamakan dalam perwakilan regional adalah 
kepentingan daerah secara keseluruhan terlepas dari kepentingan 
individu rakyat.272 Menurut Bagir Manan, penghapusan Utusan 
Golongan lebih didorong oleh pertimbangan pragmatik daripada 
konseptual yaitu karena tidak mudah menentukan golongan yang 
diwakili dan cara pengisiannya mudah menimbulkan kolusi politik 
antara golongan yang diangkat dan yang mengangkat.273 Secara teoritis 
dalam masyarakat terdapat tiga prinsip perwakilan, yaitu perwakilan 
melalui partai politik (political representative), perwakilan daerah 
(regional representative) dan perwakilan fungsional atau utusan 
golongan (functional representative).274 Berangkat dari cita-cita 
tersebut, Tim Perumus merasa bahwasannya timbul urgensi untuk 
menegaskan fungsi semi-functional representative DPD di dalam 
revisi kelima UUD 1945 yang Tim Perumus rumuskan.

  

271  Kurniawan 2014: 721-723
272  Asshidiqie 2010: 143-147.
273  Manan 2003: 75.
274  Asshidiqie 2009: 305 
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  Cita-cita dibentuknya DPD dengan kompromi 
menghapuskan utusan golongan dan daerah di MPR terjadi 
karena memang pada dasarnya, ada harapan bahwa DPD akan 
ikut mengakomodir kepentingan utusan golongan selain untuk 
merepresentasikan daerahnya di parlemen. Pembentukan DPD 
dimaksudkan untuk mendapatkan sistem politik yang pas dan 
sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen 
karena mustahil apabila satu sistem kelembagaan politik saja 
akan mampu menampung seluruh perbedaan itu.275 Penjelasan ini 
memaparkan fungsi semi functional representative dari DPD, Tim 
Perumus merasa bahwa fungsi ini dapat berjalan lebih baik lagi 
ketika di dalam konstitusi kembali menegaskan bahwasannya DPD 
tidak hanya berfungsi sebagai regional representative tetapi juga 
semi functional representative. Tim Perumus menuangkan dalam 
konstitusi sebagaimana ketentuan mempertimbangan keterwakilan 
perempuan, bahwa di dalam DPD juga harus ikut mempertimbangkan 
keterwakilan golongan daerah.

  Kembali kepada maksud dari keberadaan DPD dalam 
desain ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatani 
aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. 
Melihat pada pembahasan Perubahan UUD 1945 mengenai DPD, 
pendapat dari anggota panitia ad hoc BP MPR, I dewa Gede Palguna, 
menyatakan sebagai berikut276: 

“Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah – dengan sejumlah 
wewenang yang diberikan kepadanya, yang nanti akan dijelaskan 
pada uraian berikutnya – adalah sebagai upaya konstitusional 
untuk memberi saluran sekaligus peran kepada daerah-daerah 
untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik terhadap 
masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah. Asumsinya 
adalah, jika daerah-daerah telah merasa diperhatikan dan 
diperankan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik 
penting yang menyangkut kepentingannya maka alasan untuk 
memisahkan diri itu akan kehilangan argumentasi rasionalnya.”

275  Manan 2012: 17-18.
276  I Dewa Gede Palguna 2004: 62.
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A.M Lutfi juga mengemukakan pendapatnya terkait pembentukan 
DPD dan menyampaikan bahwa277: 

“..Demikian juga halnya dengan DPD, DPD ini adalah satu cara 
untuk menjaga Negara Kesatuan RI kita ini dengan memberikan 
keadilan, dan hak yang pantas pada daerah-daerah untuk mengatur 
dirinya dan ikut terlibat dalam keputusan-keputusan nasional.”

Sehingga Tim Perumus mendapati sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia untuk menguatkan setiap daerah yang dimilikinya, 
melihat adanya norma yang dibutuhkan demi tercapainya daerah-
daerah yang selaras dengan pembangunan pusat. Adapun maksud 
dari Tim Perumus ialah untuk menengahi kekurangan dari masing-
masing sistem dengan cara tetap memberikan kesetaraan serta 
kebebasan kepada calon anggota DPD tetapi dengan pertimbangan 
salah satu cita-cita negara yaitu penguatan dan kesetaraan daerah di 
mata nasional. Dengan ini diharapkan DPD dapat mengoptimalkan 
kewenangan yang sudah ada, lebih responsif dan fokus pada 
persoalan yang menyangkut akselerasi pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan keterwakilan golongan daerah 
di DPD juga dapat berperan aktif untuk meredam potensi separatis 
yang kemungkinan timbul di daerah untuk menuntut pemisahan 
diri.278

4.1.3 Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok 
Rentan

“Saya punya adat itu perang, tapi sayang perang bukan dengan 
senjata tetapi dengan bahasa saya.” – Yosepha Alomang

Seruan Soekarno sebagai salah satu founding fathers 
Indonesia merefleksikan bahwa bukan hanya satu golongan yang 
memiliki Indonesia, tapi semua. Hal tersebut menegaskan bahwa 
Indonesia harus bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan dan 
perbedaan yang ada di dalamnya yang artinya bahwa Indonesia 
yang harus bergerak merelevansikan diri dengan masyarakatnya, 
mengingat perbedaan yang melekat di masyarakat Indonesia maka 
mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah hal yang 

277  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2001
278  MA 2012:  57 
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mudah. Afirmasi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat 
seharusnya mendorong semangat untuk mengayomi golongan-
golongan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Masyarakat 
Hukum Adat dan Kelompok Rentan. Tim Perumus dalam bagian 
ini akan memfokuskan pembahasan urgensi pemenuhan hak dan 
penegakkan kesetaraan akses terhadap hak-hak tersebut dalam 
perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Rentan.

Permasalahan mengenai Masyarakat Hukum Adat dan 
Kelompok Rentan terus berjalan seiring waktu, pengakuan terhadap 
hak-hak mereka juga semakin berkembang. Tim Perumus dalam 
revisi kelima UUD 1945 mengusung sebuah gagasan untuk 
menuangkan semangat pemenuhan hak-hak dan akses terhadap hak-
hak tersebut kepada Kelompok Rentan, ada pula gagasan lainnya 
yang diusung oleh Tim Perumus untuk melakukan perubahan 
mengenai ketentuan Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945 
untuk menegaskan kedudukan mereka. Tim Perumus berpendapat 
bahwa dengan memberikan ketentuan-ketentuan ini di dalam revisi 
kelima UUD 1945, konstitusi akan dapat mengakomodir kebutuhan-
kebutuhan kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan semangat 
founding fathers.

Menguatkan Pengakuan Konstitusional Masyarakat Hukum 
Adat 

Beranjak dari keinginan untuk mewadahi semangat otonomi 
daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah, 
dilatarbelakangi dari mempelajari praktik ketatanegaraan pada 
era dahulu yang cenderung sentralistis sehingga mengabaikan 
masyarakat yang tinggal di kedaerahan, Tim Perumus merumuskan 
sebuah pendirian untuk memperluas dan memperlebar spirit 
tersebut.  Perubahan pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan 
manifestasi dari gagasan Tim Perumus untuk mendukung pengakuan 
dan pengakomodasian kebutuhan hukum Masyarakat Hukum Adat 
tanpa menuntut mereka untuk mengikuti perkembangan zaman 
dan kepentingan nasional Negara Indonesia. Akan tetapi, terdapat 
batasan yang mengikat Masyarakat Hukum Adat untuk tetap tunduk 
pada sistem kesatuan yang dianut oleh Indonesia. Oleh sebabnya, 
Tim Perumus mendorong buah pendirian agar Masyarakat Hukum 
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Adat dapat menentukan nasibnya sendiri dengan secara sadar dan 
otonom mempraktikan kepentingan hukum yang mereka kehendaki 
selama tidak mencapai suatu tingkatan untuk memisahkan diri dari 
Negara Indonesia. 

Keinginan Tim Perumus untuk mendorong otonomi 
Masyarakat Hukum Adat dalam menentukan pilihan dan arahan 
hukum mereka sendiri sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan 
terhadap mereka sebagai kelompok masyarakat berlandaskan 
kesadaran global yang terkristalasasikan dalam ketentuan yang 
tertuang di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hak-Hak Masyarakat Adat. Pasal 3 di Deklarasi yang sama 
menyatakan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk 
menentukan nasib sendiri.279 Berlandaskan hak tersebut, masyarakat 
hukum adat dapat secara bebas menetapkan status politik mereka 
dan mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka secara 
mandiri. Hal ini kembali ditekankan selanjutnya dalam Pasal 4 
yang merumuskan bahwa masyarakat adat, dalam menjalankan 
hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau 
pemerintahan sendiri dalam persoalan yang berkaitan dengan urusan 
internal dan lokal mereka, dan juga dalam cara-cara dan sarana-
sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki.280

Perubahan baru pasal 18B UUD 1945 merupakan jelmaan 
dari penerapan prinsip pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat 
dengan susunan asli yang menggunakan asas rekognisi. Hal ini ini 
dijelaskan secara implisit oleh AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro 
Eko di mana asas ini berbeda dengan asas yang diterapkan dalam 
sistem pemerintahan daerah yaitu dekonsentrasi, desentralisasi 
dan tugas pembantuan. Bila asas desentralisasi berlandaskan pada 
prinsip penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus persoalan pemerintahan, 
maka asas rekognisi adalah pengakuan dan penghormatan negara 
terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-
hak tradisionalnya (otonomi komunitas).281

279  Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Pasal 3 
280  Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Pasal 4 
281  Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: 40.
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Dalam implementasi asas rekognisi, pengakuan dan 
penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah 
bentuk pengakuan dan penghormatan kepada eksistensinya sebagai 
salah satu kelompok masyarakat dengan sekumpulan hak yang 
mengikat dan bersifat asal-usul. Termasuk di dalam sekelompok hak 
tersebut adalah hak atas tanah dan sumber daya alam yang melingkupi 
hutan. Tidak hanya itu, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum 
Adat berarti mengakui dan menghormati kemampuan Masyarakat 
Hukum Adat dalam mengatur hubungan sosial antar satu anggota 
dengan yang lainnya serta kemampuan dalam mengatur tata kelola 
tanah dan sumber daya alam. 

Rumusan Pasal 18B ayat (2), mengandung persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat untuk dapat diakui 
oleh Negara, antara lain:
a. Sepanjang masih hidup
b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
c. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Diatur dalam undang-undang

 Empat persyaratan terhadap masyarakat adat dalam UUD 
1945 (setelah amandemen) tersebut memiliki sejarah yang dapat 
ditelusuri jejak asalnya dari masa kolonial.282 Persyaratan terhadap 
masyarakat adat sudah ada di dalam Aglemene Bepalingen (1848), 
Reglemen Regering (1854) dan  Indische Staatregeling (1920 dan 
1929) yang mengatakan bahwa orang pribumi dan timur asing 
yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan 
undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, 
“sepanjang tidak bertentangan dengan  asas-asas yang diakui umum 
tentang keadilan.” Persyaratan yang demikian bersifat diskriminatif 
karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi 
persyaratan  yang muncul adalah upaya untuk menundukkan 
hukum adat/lokal dan mencoba mengarahkannya menjadi hukum 
formal/positif/nasional. Ada juga yang memiliki pra-anggapan 
bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang akan “dihilangkan” 
untuk menjadi masyarakat yang modern, yang mengamalkan pola 
produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi modern. Keempat syarat 

282  Simarmata 2006: 309-310. 
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tersebut juga menjerumuskan Masyarakat Hukum Adat dalam 
posisi yang sulit karena ketidakjelasannya landasan hukum yang 
dapat diterapkan guna mengupayakan pembelaan khusus dalam 
mempertahankan hak-hak mereka. 

 Satjipto Rahardjo menilai empat persyaratan yang 
terkandung dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut sebagai 
bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada 
atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur 
semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan 
(indelingsbelust), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut 
persepsi pemegang kekuasaan negara.283 Ayat dalam pasal tersebut 
memberikan kekuasaan bagi Negara untuk terlibat terlalu dalam 
dalam pengaturan tiap-tiap kelompok Masyarakat Hukum Adat.

Di dalam pasal baru ini, Tim Perumus menegaskan pengakuan 
kepada Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisional mereka 
yang pada hakekatnya tidak berorientasi pada ketidakmampuan atau 
keterbelakangan, melainkan berkisar pada keyakinan dan semangat 
untuk tetap memelihara keyakinan itu sebagai suatu tradisi.284 Tim 
perumus juga membawa semangat baru untuk menghilangkan 
kondisionalitas kedudukan yuridis dan hak Masyarakat Hukum 
Adat yang menyebabkan eksistensi mereka untuk terus bergantung 
kepada kehendak politik pemerintah. Tidak hanya itu, Tim Perumus 
juga berupaya dalam menguatkan pengakuan Masyarakat Hukum 
Adat oleh Negara, karena membawa konsekuensi hukum yang 
berkaitan dengan legalitas atau kedudukan mereka dalam perkara 
konstitusional yang beracara di Mahkamah Konstitusi.285 Dengan 
dorongan pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai entitas 
hukum yang kembali dipertegaskan dalam UUD baru ini, hal ini 
menjadi titik balik Negara Indonesia untuk memulai catatan baik 
baru dalam sejarah untuk memberi perlindungan yang lebih efektif 
dan efisien kepada Masyarakat Hukum Adat. 

Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Tim Perumus 
didasari tinjauan historis, bahwa pengakuan dan penghormatan 

283  Rahardjo 2005.
284  Sabardi 2013: 180.
285  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2006: 16. 
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terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang tertuang dalam 
perubahan baru Pasal 18B ayat (2) telah selaras dengan maksud 
para pendiri bangsa pada saat perumusannya, yang berlandaskan 
fakta sejarah dari masa sebelum penjajahan Belanda, penelitian 
Van Vollenhoven dan Ter Haar, awal dan pra-kemerdekaan.286 Oleh 
sebab itu, Tim Perumus bertujuan untuk merevitalisasi semangat 
dan kehendak awal dari para pendiri bangsa. 

Telah menjadi fakta sejarah, bahwa telah terbentuknya 
kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang lahir dan tumbuh secara 
alamiah pada sebuah kawasan sebelum adanya kerajaan, imperium, 
dan negara-negara nasional.287 Perkembangan ketatanegaraan pun 
terus bergerak secara dinamis hingga lahirlah otoritas politik di atas 
kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut, baik otoritas politik 
dari ras atau etnik yang sama, maupun otoritas politik dari ras atau 
etnik yang berbeda. Akan tetapi, kesatuan-kesatuan masyarakat adat 
yang bersangkutan tidak akan mudah saja menyerahkan kawasan 
yang sejak turun-temurun merupakan lahan kehidupannya kepada 
otoritas politik tersebut.288 Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa 
kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum lahirnya NKRI 
dan perubahan UUD 1945 yang baru ini bermaksud untuk mengakui 
eksistensi tersebut. 

Tidak hanya itu, Tim Perumus juga bermaksud untuk 
meneguhkan gagasan-gagasan yang sebelumnya disuarakan 
oleh dua orang tokoh Universitas Leiden, yaitu Prof. Mr C. Van 
Vollenhoven dan Mr. Ter Haar akan pengakuan eksistensi kesatuan 
masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah 
ulayat sebagai atribut dan milik kolektif atau milik komunal dari 
suatu kesatuan masyarakat adat. Kedua perintis disiplin hukum 
adat ini juga mengemukakan bahwa tanah ulayat bukanlah sekedar 
objek ekonomi bagi kesatuan masyarakat adat, namun merupakan 
komponen penting dari keseluruhan kehidupan mereka, yang 
dipandang mempunyai sifat sakral, magis, dan religius.289

286  Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: 54.
287  Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: 54.
288  Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: 52.
289  Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: 54.
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Pengakuan langsung tanpa syarat terhadap keberadaan dan 
hak-hal kesatuan masyarakat adat ini, termasuk hak atas tanah 
ulayat, diteruskan oleh para Pendiri Negara Republik Indonesia 
serta para perancang Undang-Undang Dasar 1945. Mereka diakui 
sebagai kelompok masyarakat yang menempati daerah yang bersifat 
istimewa dan mempunyai hak asal-usul, yang harus dihormati dalam 
membuat berbagai kebijakan dan peraturan negara setelahnya.290 
Tim Perumus ingin mengembalikan gagasan pengakuan langsung 
terhadap Masyarakat Hukum Adat tanpa bersyarat. Selebihnya, 
perubahan baru pada pasal 18B ayat (2) di UUD adalah bentuk 
penghargaan terhadap dukungan moril, dukungan logistik, 
bahkan dukungan personil dari kesatuan masyarakat adat ini yang 
memungkinkan Republik Indonesia ini bertahan hidup ketika 
berlangsungnya Agresi Militer Belanda Kedua dari 19 Desember 
1948 sampai dengan 13 Juli 1949 sewaktu pasukan-pasukan 
Republik mendapat tekanan berat dari pasukan Belanda.291 

Dengan berbagai konsiderasi baik dari tinjauan perspektif 
historis, sosial dan hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa 
dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sekarang, 
masih ada implikasi terjadinya pemusnahan hak-hak yang dimiliki 
masyarakat adat.292 Oleh karenanya, menurut hemat Tim Perumus, 
sangatlah diperlukan penguatan terhadap kedudukan konstitusional 
Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam 
koridor hukum sebagai mekanisme pencegahan terjerumusnya 
Masyarakat Hukum Adat dalam posisi sulit untuk menentukan jalan 
hidup mereka sendiri, konsekuensi ratifikasi instrumen Hukum 
Internasional, dan sinergisme dengan semangat para pendiri bangsa. 

Menguatkan Perhatian Pemerintah kepada Kelompok Rentan.

 Melihat kondisi faktual yang ada, Tim Perumus melihat 
kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah kepada kelompok 
rentan. Meskipun setelah reformasi pemerintah mulai memperhatikan 
kelompok rentan, namun Tim Perumus melihat perlu adanya 

290  Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: 54.
291  Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: 55.
292  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 2015: 36.
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penegasan mengenai pentingnya perhatian lebih yang diberikan 
oleh negara terhadap kelompok rentan. Tim Perumus mendukung 
dan menggagas adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap 
kelompok rentan demi mengakomodir hak-hak serta kebutuhan 
yang dimiliki oleh kelompok rentan tersebut.Berdasarkan kondisi 
faktual yang ada maka Tim Perumus menuangkan gagasan yang 
akan menegaskan semangat pemerataan akses hak pada kelompok 
rentan dalam rumusan revisi kelima UUD 1945. 

Dalam rumusan konstitusi yang dilakukan Tim Perumus, yang 
dimaksud kelompok rentan adalah penyandang disabilitas, anak-
anak, perempuan rentan, dan orang lanjut usia. Hal ini dikarenakan 
fakir miskin telah tertuang di dalam konstitusi sehingga tidak lagi 
memiliki urgensi untuk dicantumkan dalam konstitusi. Salah satu 
permasalahan yang hadir di bawah payung kelompok rentan adalah 
permasalahan akses hak kaum difabel, walaupun telah banyak undang-
undang yang mengakomodir dan mengatur tentang hal tersebut 
tetapi karena kondisi faktual yang tidak sejalan dengan konsepsinya 
membuat urgensi tersendiri bagi Tim Perumus. Perhatian lebih yang 
harus diberikan oleh negara memberi semangat bahwa kaum difabel 
mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik, 
mental dan sosialnya sehingga diharapkan mereka mampu bekerja 
sesuai dengan tingkat kemampuan, pendidikan dan keterampilan 
yang dimiliki serta sesuai dengan minat dan pengalamannya, 
sehingga mencapai kemandirian di tengah kehidupan masyarakat. 
Kendati Tim Perumus sadar bahwa perlu juga dipertimbangkan 
jenis pekerjaan yang sesuai jenis dan tingkat kecacatan mereka, 
sebagai tenaga kerja bukan cacat (normal), dan pekerjaan tersebut 
benar-benar dapat dijadikan sumber mata pencaharian yang layak 
dalam masyarakat.

 Urgensi ini didukung oleh laporan tahunan terakhir yang 
dipublikasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 
2017, laporan tersebut menggambarkan kondisi faktual pemenuhan 
hak-hak kaum difabel yang masih kurang dari apa yang dicita-
citakan. Dicatat oleh KOMNAS HAM bahwa hak atas kesejahteraan 
dan hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak yang paling 
banyak dilanggar selama tahun 2017, tercatat bahwa ada 2.136 
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berkas pengaduan yang masuk mengenai hak-hak tersebut.293 Dalam 
catatan juga tercantum bahwa 2 dari 3 institusi yang diadukan 
telah melanggar hak-hak asasi manusia merupakan Kepolisian dan 
Pemerintah.294 Catatan ini semakin menguatkan posisi Tim Perumus 
untuk mencantumkan semangat pemerintah untuk penegakkan hak 
kesejahteraan terutama bagi kelompok rentan yang di mana kaum 
disabilitas  termasuk di dalamnya.

Lapisan masyarakat lain yang termaktub di dalam kelompok 
rentan ialah anak. Pada kondisi faktualnya pelanggaran terhadap 
hak asasi anak masih kerap terjadi, dimana anak kerap kali di 
eksploitasi, di diskriminasi, mengalami kekerasan dan lainnya.   
Masalah tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi anak kerap kali 
menyangkut masalah pekerja anak, perdagangan anak untuk tujuan 
pekerja seks komersil, dan anak jalanan. Masalah pekerja anak 
merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan karena berkaitan 
dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jumlah anak umur 10-
14 tahun sebanyak 20,86 juta jiwa, termasuk anak yang sedang 
bekerja dan mencari pekerjaan sebanyak 1,69 juta jiwa.295 Pemetaan 
masalah anak mengindikasikan jumlah anak yang dilacurkan 
diperkirakan mencapai sekitar 30% dari total prostitusi, yakni sekitar 
40.000-70.000 anak.296 Pemecahan masalah dalam mengentaskan 
pekerja anak bukan merupakan hal mudah di Indonesia dikarenakan 
terbentuk faktor ekonomi. Permasalahan yang timbul kerap kali 
seorang anak terpaksa harus bekerja dikarenakan kondisi ekonomi 
kedua orang tuanya tidak mampu menghidupi keluarganya, sehingga 
anak tersebut kerap kali putus sekolah dan cenderung bekerja untuk 
membantu kebutuhan finansial dari keluarganya tersebut. 

Maraknya pekerja anak berimplikasi pada putusnya sekolah. 
Masih ada beberapa pekerja anak yang bersekolah, namun sepulang 
sekolah tenaganya di eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan 
finansial keluarganya. Seyogyanya anak-anak tersebut mengenyam 
pendidikan dasar dengan tenang dan memiliki waktu yang cukup 
untuk beristirahat dan melakukan aktivitas lain yang dapat 

293  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2017: 34.
294  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2017: 34.
295  Hoesin 2003: 3.
296  Irwanto 2001: 31.
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menunjang masa depan dari anak-anak tersebut. Pemaparan ini 
tentunya merestriksi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, 
di mana Tim Perumus juga menuangkan dalam revisi kelima 
bahwasannya negara harus menjamin kesetaraan akses terhadap 
anak sebagai bagian dari kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk 
menegaskan bahwa upaya untuk menjamin hak pendidikan bukan 
hanya dijamin oleh negara, tetapi negara juga aktif mengupayakan 
kesetaraan akses terhadap hak tersebut.

 Entitas lainnya yang masih termasuk di dalam payung 
kategori kelompok rentan adalah perempuan. Masih kerap kali 
terjadi berbagai pelanggaran terhadap perempuan, misalnya 
kekerasan seksual terhadap perempuan, meskipun pemerintah 
telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi wanita rentan. 
Sebanyak 42,3% wanita rentan yang pernah menikah atau sudah 
menikah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa 
pembatasan aktivitas, disusul 24,5% mengalami kekerasan dalam 
bidang ekonomi, 20,5% kekerasan psikis, 12,3% kekerasan fisik, 
dan 10,6% kekerasan seksual.297 Permasalahan wanita rentan 
lainnya ialah mengenai kehamilan. Meskipun cuti hamil telah 
diatur pada Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 mengenai masa cuti 
hamil, yakni 1,5 bulan sebelum melahirkan serta 1,5 bulan setelah 
melahirkan. Pada praktiknya, kerap kali ditemukan ketidakpatuhan 
beberapa perusahaan terhadap undang-undang tersebut, bahkan 
ada perusahaan yang memberikan cuti hamil selama 40 hari saja.298 
Hal tersebut tentunya merupakan penyelewengan terhadap hak-
hak wanita rentan. Tim Perumus dalam hal ini menganggap bahwa 
keamanan bagi perempuan rentan merupakan cita-cita Tim Perumus 
dengan menuangkan perhatian bagi kesejahteraan kelompok rentan, 
karena esensi dari kesejahteraan juga mencakup kebebasan dari rasa 
takut di dalamnya.

 Lanjut usia menjadi salah satu entitas lain yang 
turut diperhatikan dibawah payung hukum kelompok rentan. 
Perlindungan lebih kepada kelompok lanjut usia sudah disadari oleh 
dunia internasional, diskursus level internasional mengenai ageing 

297  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perempuan Rentan 
Menjadi Korban KDRT Kenali Faktor Penyebabnya. 

298  Olivia, Mia. Hak Pekerja Hamil Tak Sebatas Cuti. 
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population telah banyak dilakukan baik di dalam United Nations atau 
NGO internasional.299 Kelompok rentan lanjut usia kerap kali sulit 
dalam mengakses pelayanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah 
terpencil di Indonesia.300 Pada daerah-daerah terpencil di Indonesia 
tidak membedakan antara pasien lansia dan pasien pada umumnya, 
sehingga kerap kali harus mengantri dan melelahkan para lanjut 
usia. Biaya yang mahal juga merupakan salah satu permasalahan 
pelayanan kesehatan bagi para lanjut usia.301 Tim Perumus semakin 
melihat urgensi untuk membuat pemerintah lebih aktif dalam 
menggapai lansia sebagai kelompok rentan. Harapan Tim Perumus 
adalah untuk meningkatkan dan menegaskan perhatian pemerintah 
kepada lansia maka kesejahteraan dan keamanan dari para lansia 
semakin dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintah.

 Kelompok rentan yang sudah tidak bisa lagi kita pungkiri 
kehadirannya menjadi problematika tersendiri di negara ini, Tim 
Perumus menilai bahwa hak konstitusional dari kelompok rentan 
masih kurang diperhatikan oleh negara. Padahal semangat untuk 
memberikan akses hak yang setara telah dituangkan dalam undang-
undang, hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan authority yang lebih 
kuat untuk menegaskan semangat pemenuhan hak-hak kelompok 
rentan. Tim Perumus merasa bahwa pemenuhan hak konstitusional 
ini dapat dituangkan secara luas ketika negara memperhatikan 
kesejahteraan kelompok rentan. Pemberian perhatian bagi kelompok 
rentan ini juga memberikan kepastian hukum bagi kelompok rentan 
dan memperluas kesadaran masyarakat bahwasannya kelompok 
rentan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.

Tim Perumus merasa bahwa dengan mempertegas perhatian 
kepada kelompok rentan nantinya diharapkan bahwa segala 
institusi pemerintah menjadi lebih melek dalam isu pemenuhan 
hak-hak dan pemberian akses setara kepada hak-hak kelompok 
ini. Terutama dengan memperhatikan data yang ada dalam institusi 
pemerintahan bahwa pemerintah dan perangkatnya masih kurang 
reaktif dalam menanggapi kasus-kasus pengaduan pelanggaran 
hak, hal ini dibuktikan bahwa dari total 1304 surat pengaduan yang 

299  United Nations. Ageing.
300  Pramono 2012: 206.
301  Pramono 2012: 206.
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masuk ke kepolisian, hanya 348 yang ditanggapi.302 Hal serupa juga 
ditunjukkan oleh pemerintah eksekutif yang menerima 527 surat 
aduan dan hanya memberikan tanggapan pada 70 surat tersebut303. 
Melalui perubahan ini, Tim Perumus berharap dapat memperbaiki 
persentase tersebut.

4.2. Politik dan Lembaga Negara

4.2.1 Revitalisasi Sistem Kepartaian

“The morality of a political party must grow out of the conscience 
and the participation of the voters.” - Eleanor Roosevelt.

Sesuai dengan dasar politis yang dicita-citakan oleh Tim 
Perumus, untuk menciptakan konstitusi yang harmonis dan kuat harus 
diperhatikan bahwa penciptaan atau perubahan konstitusi tersebut 
dilandasi oleh sebuah cita-cita yang satu. Ketentuan-ketentuan 
perubahan lain merupakan manifestasi dari cita-cita utama tersebut, 
berlandaskan semangat keharmonisan konstitusi maka Tim Perumus 
menggagas pengaturan partai politik di dalam konstitusi mengingat 
pentingnya peran partai politik dalam konsolidasi demokrasi di 
Indonesia. Fungsi dasar dari sebuah partai politik (parpol) adalah 
untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya 
pada kepentingan bersama, dan merancangnya dalam bentuk 
legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa 
mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum. Parpol 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi 
modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol dan 
membuat mereka berfungsi secara demokratis.304 Dibandingkan 
dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, parpol 
memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi 
lainnya. Peran penting ini mendudukkan parpol di posisi pusat 
(‘political centrality’). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:305

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan 
dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian 

302  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2017: 50.
303  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2017: 51.
304  Meyer 2012: 26.
305  Meyer 2012: 28.
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mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat 
dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut 
mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan 
mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol 
harus mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan 
implementasi program kebijakan publik itu.

2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan 
kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan 
kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan 
setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen 
daerah maupun nasional.

Partai politik merupakan sebuah institusi yang mutlak 
diperlukan dalam dunia demokrasi, apabila sudah memilih sistem 
demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara 
maka salah satu instrumen penting dalam demokrasi adalah institusi 
partai politik. Tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja 
dengan baik. Oleh karena itu, hidupnya demokrasi sangat tergantung 
pada hidup dan berkembangnya partai politik. Partai politik 
merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan adanya partai 
politik, aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan 
baik.306 Bagi negara-negara yang merdeka dan berdaulat, eksistensi 
partai politik merupakan prasyarat, negara melalui wakil-wakilnya 
yang duduk dalam badan- badan perwakilan rakyat. Melalui partai 
politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk mengatakan pendapat 
tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat 
dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat 
penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan 
kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, 
yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.

Pengakuan Partai Politik oleh Konstitusi dan Negara

Sebagai konsekuensi hukum, keberadaan Konstitusi adalah 
untuk menciptakan kekuatan yang selalu diawasi dan dijaga agar 
dapat disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, konstitusi berperan 
dalam menciptakan institusi, struktur, organisasi, dan kerangka 
kerja hukum yang memungkinkan pemerintahan yang demokratis. 

306  Budiardjo 1998
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Selama perkembangan sejarah demokrasi di dunia sampai hingga 
zaman modern ini, di negara manapun, terdapat salah satu elemen 
terpenting, yakni pencatuman partai politik di dalam batang tubuh 
konstitusi. Meskipun visi romantis yang dicita-citakan dalam negara 
pemerintahan berlandaskan demokrasi adalah untuk memberi 
jalan bagi warga negaranya sebagai wahana dalam menjalankan 
pemerintahan sendiri, di mana gagasan tersebut masih memiliki 
resonansi emosional dan simbolis yang kuat, kenyataannya, di 
negara besar mana pun, wahana hukum yang paling bertahan lama 
dan kuat dalam mengatur warga negara menjadi peserta yang 
efektif berpartisipasi dalam politik adalah partai politik. Keberadaan 
partai-partai sangat esensial dalam menentukan agenda politik, 
mengorganisir koalisi pemilih, memperkuat suara kelompok-
kelompok yang tersebar, dan menjaga akuntabilitas para pejabat di 
kantor institusi negara. 

Relevansi partai-partai politik dalam mengakomodir 
kepentingan demokrasi modern semakin diakui secara konstitusional, 
yang menggarisbawahi partai politik sebagai komponen institusional 
yang sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem 
demokrasi. Praktik konstitusionalisasi partai telah diikuti dalam 
revisi konstitusional di banyak negara lain,307 yang mana mayoritas 
negara demokrasi di Eropa saat ini mengakui keberadaan partai 
politik dalam konstitusi mereka dalam satu atau bentuk lain. Di 
dalam banyak konstitusi demokratis kontemporer, prinsip-prinsip 
demokrasi yang esensiil seperti partisipasi politik, representasi, 
pluralisme, dan persaingan, semakin banyak didefinisikan, jika tidak, 
hampir secara eksklusif, dalam hal kepartaian. Di banyak negara 
demokrasi yang lahir dari gelombang demokratisasi baru-baru ini, 
pembentukan prosedur demokrasi seringkali diidentikkan dengan 
pembentukan persaingan bebas antar partai. Karena itu, partai politik 
dianggap memiliki peran penting sehingga diberikan kedudukan 
konstitusional yang istimewa sebagai instrumen kunci untuk 
mengekspresikan  pluralisme politik dan sebagai saluran partisipasi 
masyarakat banyak.

307   The Lisbon Treaty: Pasal 8 A.4 
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Di dalam demokrasi kontemporer, partai politik dianggap 
instrument yang vital untuk membentuk organisasi pemerintahan 
demokratis modern, serta wujud dari  ekspresi masyarakat, 
manifestasi partisipasi politik dan pluralisme keberagaman.308 Partai 
politik turut dipandang sebagai suatu entitas yang diinginkan dan 
secara prosedural diperlukan untuk berfungsinya demokrasi secara 
efektif, bahkan di tengah meningkatnya kekhawatiran pandangan 
publik yang menganggap bahwa fungsi mereka sebenarnya tidak 
memadai untuk kinerja demokrasi yang sehat.

Oleh sebab itu, Tim Perumus membawa suatu terobosan 
hukum dalam perubahan baru UUD 1945 dengan mencantumkan bab 
tersendiri mengenai partai politik. Bab baru ini menuai suatu ketentuan 
yang menjamin pengakuan Negara terhadap eksistensi partai politik 
sebagai kendaraan yang paling efektif dalam menjalankan demokrasi 
di Indonesia. Tim Perumus berpegang teguh bahwa pemerintahan 
tidak akan berjalan bila tidak ada partai politik sebagai fondasi paling 
dasar dalam menopang pilar demokrasi. Tim Perumus berusaha untuk 
meneruskan semangat constitutionalization of political parties, yakni 
suatu proses yang menempatkan partai politik di dalam ketentuan 
hukum berkedudukan paling tinggi di Indonesia.  

Lantas, justifikasi apa sajakah yang Tim Perumus pegang 
dalam membawa gagasan baru ini? Pertama-tama, Tim Perumus 
berpendapat bahwa konstitusi merupakan sumber utama untuk 
melihat karakter demokrasi partai modern. Bila mengkaji dari sudut 
pandang yang luas, konstitusi berperan sebagai jendela wawasan 
untuk menggali literatur partai.309 Tidak hanya ketetapan internal 
partai, namun Konstitusi turut menjadi dokumen formal yang 
diselidiki dalam menelaah kepartaian di Indonesia. Layaknya aturan 
resmi yang mengatur organisasi internal suatu partai, Konstitusi 
sebagai ketetapan formal sistem politik nasional menawarkan 
panduan fundamental yang tidak tergantikan untuk karakter suatu 
pemerintahan tertentu. Konstitusi terdiri dari serangkaian norma-
norma fundamental, betapapun umum dan abstrak ketentuannya, yang 
menguraikan aturan-aturan prosedural dalam menyelenggarakan 

308  Schattschneider 1942: 1.
309  Katz 1992
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kekuatan. Seperti yang dikatakan Sartori, sebuah konstitusi negara 
mengandung basis keorganisasian suatu negara.310 

Dalam kebanyakan demokrasi liberal, konstitusi bertujuan 
untuk “mengatur alokasi kekuasaan, fungsi dan tugas di antara 
berbagai lembaga dan pejabat pemerintah, dan untuk mendefinisikan 
hubungan antara pemerintah dan publik.”311 Konstitusi dengan 
demikian menentukan komposisi dan ruang lingkup kewenangan 
pemerintah, organ dan lembaga negara di ruang lingkup publik, 
serta distribusi kekuasaan. Bila ditarik alasannya lebih jauh lagi, 
dengan didasarkan pada model liberal dari pemerintahan terbatas, 
mereka mendefinisikan hubungan antara lembaga negara dan warga 
negara, yang memaksakan suatu kehendak kepada otoritas publik 
dan memperhatikan ruang pribadi yang memerlukan perlindungan 
dari negara. Berdasarkan kerangka pandangan tersebut, kodifikasi 
partai politik dalam konstitusi akan memberikan indikasi kedudukan 
mereka dalam struktur kelembagaan pemerintahan demokratis, serta 
hubungan mereka dengan warga negara di dalamnya. Menimbang 
beberapa posibilitas yang mungkin terjadi, Konstitusi dapat 
mendefinisikan partai politik sebagai asosiasi swasta yang tidak 
memiliki peran dalam kelembagaan negara. Sebaliknya, Konstitusi 
juga dapat menggambarkan partai politik sebagai bagian dari 
perangkat institusional yang penting dari negara demokratis dan 
oleh karenanya mengidentifikasi mereka sebagai entitas publik. 
Oleh karenanya, pengaturan partai politik dalam konstitusi akan 
memperluas pemahaman tentang sejauh mana partai politik dalam 
demokrasi kontemporer dalam kaitannya dengan negara atau dengan 
masyarakat.312

Tidak hanya itu, selain dimensi empiris, konstitusi berfungsi 
sebagai sumber penting dalam menyelidiki ide-ide normatif 
yang menjadi pedoman tentang tempat partai politik dalam 
demokrasi modern. Ketetapan hukum tentang pengaturan kegiatan, 
keorganisasian dan perilaku partai hanya mengikuti konsepsi tertentu 
tentang partai dan demokrasi yang bersifat umum dan fleksibel, 
dan oleh karenanya berbagai norma dan konsepsi demokrasi dapat 

310  Sartori 1994: 200.
311  Finer 1995:  1.
312  Katz 1995: 5–28.
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mengarah pada resep yang berbeda tentang peraturan hukum 
partai suatu partai.313 Ketetapan tentang substansi peraturan yang 
meregulasikan partai itu sendiri tidak di atas politik.314 Disinilah 
Konstitusi memainkan perannya, yang tidak hanya mencerminkan 
visi tertentu tentang apa sebenarnya distribusi kekuasaan, tetapi juga 
tentang apa yang seharusnya. Penempatan kedudukan partai politik 
dalam kerangka demokrasi dengan rujukan khusus yang tercantum di 
konstitusi, akan memberikan wawasan tentang ide-ide normatif yang 
mendasari tentang partai politik dan demokrasi. Kodifikasi partai 
politik dalam konstitusi akan menjawab apa yang disebut Issacharoff 
sebagai ‘pertanyaan paling menjengkelkan dalam peraturan hukum 
politik’,315 yang dimulai dari penyelidikan bagaimana partai harus 
dipahami berdasarkan teori demokrasi normatif, hingga bagaimana 
mereka harus dibiayai. 

Ketiga, karena sifat konstitusi yang mendefinisikan 
seperangkat aturan tertinggi dalam rezim pemerintahan suatu negara, 
kodifikasi konstitusional partai politik melahirkan suatu konsekuensi 
hukum yang menyebabkan konstitusi memperoleh kedudukan sebagai 
landasan hukum yang eksplisit dan titik rujukan untuk ajudikasi 
peradilan atas masalah-masalah tentang operasi partai-partai politik. 
Setidaknya, dengan menmepatkan partai politik dalam konstitusi, 
hal tersebut akan melibatkan pertanyaan tentang penerimaan bentuk-
bentuk tertentu dari perilaku dan sifat partai atau kompatibilitas 
ideologi tertentu dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan tatanan 
konstitusional. Ini dibuktikan, misalnya, oleh peran yang semakin 
menonjol dari mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan 
yang melarang partai-partai “anti-demokrasi” atau “musuh negara”. 
Hal ini juga dapat dilihat dari putusan oleh pengadilan konstitusional 
di Jerman tentang konstitusionalitas dari bentuk pembiayaan partai. 
Dari perspektif hukum, oleh sebab itu, kodifikasi konstitusional 
partai menyiratkan bahwa konstitusi telah menjadi sumber penting 
hukum partai. Untuk cendekiawan partai, dan ilmuwan politik lebih 
umumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa posisi partai dalam 
suatu konstitusi telah menjadi ‘variabel independen’ yang penting, 
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karena mungkin memiliki konsekuensi langsung atau tidak langsung 
yang penting bagi berfungsinya partai dan sistem kepartaian. 
Ketetapan yang konstitusi telah keluarkan menjadi sangat penting 
karena dapat mempengaruhi, menentukan atau membatasi apa yang 
boleh dilakukan, dapat membentuk identitas dan membuka peluang. 
Seperti yang dikatakan oleh Shapiro dan Stone Sweet dalam esai 
mereka tentang judicialization of politics, munculnya pandangan 
institusionalisme baru ini bersilangan dengan agenda yurisprudensi 
politik dan minat baru dalam kepentingan hukum, yang dirangkum 
dalam sebuah frasa, “‘‘If the rules really matter, then law and courts 
must really matter.”’316 Meskipun topik yang berkaitan dengan 
hukum secara tradisional mendapat perhatian langka dari para 
ilmuwan politik komparatif, gelombang ‘konstitusionalisme baru’ 
yang melanda Eropa, membuat semakin sulit bagi para sarjana untuk 
meneliti masalah-masalah pemerintahan dan pemerintahan tanpa 
mengkaji dari segi hukum publik dan konstitusi.317

Pencantuman bab baru tentang partai politik menunjukkan 
bahwa partai politik telah dipahami sebagai utilitas publik. Pada 
pandangan ini, partai politik adalah mekanisme penting untuk 
merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, seperti 
partisipasi, representasi dan ekspresi kehendak rakyat. Sebagai 
akibatnya, partai politik diberikan hak istimewa konstitusional 
khusus dalam hal kebebasan demokratis. Hubungan eksplisit antara 
partai politik dan manifestasi dari nilai-nilai demokrasi menyiratkan 
hubungan yang sangat erat antara partai dan negara, karena nilai-nilai 
yang terkandung berada di luar ranah individualitas dan menyerukan 
penegakan otoritatif dari mereka yang atas - biasanya oleh negara. 
Agar para pihak melaksanakan layanan demokrasi secara efektif, 
oleh karenanya, partai-partai harus didukung oleh negara, yang 
tercermin dalam ketersediaan sumber daya publik yang diabadikan 
secara konstitusional. Dalam studi komparatif dengan negara lain, 
seperti di Portugal atau Yunani misalnya, kewenangan yang sah 
diberikan kepada negara dalam pengaturan dan pemantauan kegiatan 
dan perilaku partai, melalui legislasi sekunder dan pengawasan 
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yudisial eksternal oleh pengadilan mahkamah konstitusional.318 
Konsep demokrasi berlandaskan peran partai yang ditandai oleh 
konstitusionalisasi partai melahirkan suatu konsekuensi yang 
menyebabkan partai untuk memiliki kedudukan sebagai quasi-
lembaga resmi negara karena fungsi kritis yang mereka jalankan 
dalam demokrasi modern, dan karenanya esensiilnya demokrasi 
partai politik yang membenarkan status istimewa partai politik dalam 
hukum publik dan konstitusi.

Selebihnya lagi, kodifikasi konstitusional partai politik telah 
memperkuat materi dan posisi ideasional mereka dalam tatanan 
politik. Kedudukan konstitusional mereka yang diabadikan tidak 
hanya menyiratkan bahwa, dibandingkan dengan organisasi lain, 
partai politik terikat oleh pembatasan yang lebih ketat tetapi juga 
berarti bahwa mereka telah dianugerahi hak istimewa khusus. Posisi 
partai politik yang dijamin konstitusi tidak hanya membenarkan 
dukungan negara, tetapi juga secara efektif memberi mereka status 
resmi sebagai bagian dari negara. Pemberian status konstitusional 
berarti bahwa partai politik diberikan pengakuan eksplisit sehubungan 
dengan pentingnya kelembagaan demokrasi.

Menurut pengacara konstitusional dan mantan Hakim 
Konstitusi di German, Gerhard Leibholz, kodifikasi konstitusional 
partai politik menandakan perubahan revolusioner, baik dari sudut 
pandang empiris ataupun normatif, yang akhirnya mencerminkan 
transformasi mendasar dari sifat demokrasi itu sendiri, di mana 
terjadi perubahan dari demokrasi liberal representatif menjadi negara 
kepartaian (Parteienstaat), yang dibangun di atas sistem kepartaian 
sebagai kelembagaan sentral dari integrasi politik. Leibholz selebihnya 
berpendapat bahwa pencantuman partai politik di konstitusi secara 
efektif melegitimasi keberadaan partai demokrasi dan mengubah 
partai politik dari organisasi sosial-politik menjadi lembaga yang 
membentuk bagian dari struktur resmi negara demokrasi.319

Proses transformasi partai politik dalam gelombang 
demokrasi baru ini mencerminkan perubahan hubungan partai politik 
yang dahulu berdasar dengan masyarakat, namun, lama-kelamaan, 

318  Epstein 1986: 47. 
319  Leibholz 1958: 78–93.



132

memperkuat hubungan mereka dengan negara. Berdasarkan 
pandangan ini, partai politik dalam demokrasi modern tidak lagi 
bertindak sebagai agen perwakilan dari masyarakat sipil, atau 
sebagai perantara otonom antara masyarakat sipil dan negara, tetapi 
sepenuhnya diserap oleh negara dan mulai bertindak sebagai lembaga 
semi-negara. Manajemen organisasi partai, aktivitas, dan perilaku 
melalui hukum publik dan konstitusi membentuk dimensi yang sama 
pentingnya dengan hubungan antara partai dan negara. Subsidi publik 
dan regulasi partai politik dapat diartikan sebagai dua bentuk utama 
yang olehnya negara modern cenderung untuk campur tangan dalam 
politik partai kontemporer.320 Namun, proses konstitusionalisasi 
ini telah berkontribusi pada transformasi ideasional partai-partai 
politik dari asosiasi sukarela dan swasta, yang berkembang di dalam 
masyarakat, menjadi setara dengan utilitas publik, yang dibenarkan 
dengan merujuk pada konsepsi demokrasi yang melihat partai sebagai 
barang publik yang esensial.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, Tim Perumus 
berpegang teguh dalam pendiriannya untuk mencantumkan pasal 
baru tentang partai politik sebagai terobosan hukum dalam langkah 
revitalisasi sistem kepartaian dalam demokrasi Indonesia.  

Pendidikan politik melalui partai politik

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi fundamental 
dari partai politik, sayangnya fungsi fundamental tersebut 
semakin lama semakin pudar eksistensinya dalam kehidupan 
kepartaian di Indonesia. Tim Perumus dalam rangka meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis dan 
mengembalikkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik 
mencoba untuk menegaskan kembali fungsi pendidikan politik 
melalui partai politik. Walaupun Tim Perumus menyadari bahwa 
dalam melaksanakan pendidikan politik, partai politik bukanlah 
pemeran tunggal tetapi dalam gagasan Tim Perumus memanfaatkan 
sarana nasional yang kuat dan sistematis merupakan salah satu 
bentuk pelaksanaan pendidikan politik yang strategis. Pendidikan 
politik melalui partai politik yang diproyeksikan oleh Tim Perumus 
akan berjalan seimbang dengan cita-cita demokrasi pancasila, karena 
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ketika disandingkan ketentuan mengenai pendidikan politik dalam 
partai politik dengan ketentuan lain yang Tim Perumus tuangkan 
dalam revisi kelima UUD 1945 maka nilai-nilai partai politik 
yang ditegakkan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip 
pancasila. Oleh karena itu dengan pendidikan politik melalui partai 
politik juga akan berdampak pada penanaman nilai pancasila dan 
nasionalisme kepada penerima pendidikan tersebut, yang tentunya 
menurut Tim Perumus akan berdampak baik dalam partisipasi 
demokrasi di Indonesia.

Menurut Rusadi Kantaprawira, Pendidikan politik yaitu untuk 
meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi 
secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan 
rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas 
partisipasi. bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan 
melalui; bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain 
bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum; 
siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); lembaga 
atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat 
menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal 
ataupun informal.321 Menurut Surono, pendidikan politik adalah 
usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan 
politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan 
dan kesadaran hak,kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa 
dan negara.322 Menurut Pangabean, politik adalah cara bagaimana 
suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari genggaman 
generasi yang satu ke generasi kemudian.323 Surbakti berpendapat 
bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan 
indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses 
dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini 
para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, 
norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai 
pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai 
politik.324 Dari pemaparan mengenai pendidikan politik tersebut, 
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Tim Perumus dapat melihat urgensi pentingnya pendidikan politik 
ini digencarkan dalam sebuah sistematika partai politik.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tujuan 
pendidikan politik antara lain untuk meningkatkan kesadaran 
hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan 
inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan 
membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa.325 Dampak pendidikan politik dalam partai politik 
sebenarnya lebih besar dari sekedar transfer nilai-nilai kepartaian 
kepada para kader, dengan pendidikan politik sebenarnya akan juga 
meningkatkan partisipasi politik. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Milbrath bahwa ada beberapa faktor yang merangsang partisipasi 
politik yaitu:326 
1. Adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam 

kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi 
dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi 
politik melalui mass media atau melalui diskusi informal. 

2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak 
sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, 
politik ekonomi dan lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam 
aktifitas politik.

3. Faktor karakteristik sosial seseorang, karakter sosial menyangkut 
status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. 
Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi 
persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. 
Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional 
dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, 
keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan 
tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk 
itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan 
politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati 
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berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan 
politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman 
untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam 
lingkungan politik yang totaliter.

Menurut hemat Tim Perumus, pendidikan politik oleh partai 
politik seharusnya dapat menjadi pancingan agar menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik yang dijabarkan di 
atas. Hal tersebut mengingat fungsi vital partai politik dalam iklim 
demokrasi di Indonesia, bahkan di negara-negara demokrasi lainnya.

Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai 
definisi umum di mana dapat dikatakan bahwa partisipasi politik 
adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta 
secara aktif dalam kehidupan politik,antara lain dengan jalan 
memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung 
mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini 
mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan 
umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) 
atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, 
menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan 
direct action-nya dan sebagainya.327 Tim Perumus merasa bahwa 
seharusnya partai politik dapat diberdayakan lebih dari kondisi 
yang sekarang, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
politik terutama di negara demokrasi, maka Tim Perumus mencoba 
untuk menegaskan bagaimana seharusnya partai politik dapat 
kembali menghidupkan fungsi pendidikan politik demi berjalannya 
pemerintahan yang partisipatif.

 Dua kendala besar dalam pendidikan politik adalah yaitu 
minimnya partisipasi kalangan muda dan minimnya bantuan 
dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan politik. 
Tim Perumus merasa kendala ini dapat dilampaui apabila partai 
politik menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan dalam 
undang-undang untuk menjalankan pendidikan politik, di mana 
apabila hal tersebut berjalan dengan baik maka akan paralel 
dengan meningkatnya partisipasi politik dalam pemerintahan 
yang partisipatif. Penyelenggaraan pendidikan politik harus dapat 
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meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, 
kemampuan bangsa, pengembangan pribadi itu, pendidikan 
politik harus mampu membangkitkan kesadaran rakyat untuk 
mengenal permasalahan politik yang belum terpecahkan. Bentuk 
pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik pada 
umumnya berupa kegiatan kampanye dan kaderisasi.328 Ada dua 
persoalan yang penting, pertama, bagaimana usaha-usaha yang 
dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik 
pengetahuan maupun keterampilan. Kedua, adalah kemampuan 
untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, dan terutama 
di khususkan pada kaum muda. Ini merupakan bentuk pendidikan 
politik dimana selama ini peran tersebut terabaikan.329 Tim Perumus 
mengharapkan dengan ketentuan-ketentuan dalam revisi kelima 
UUD 1945 yang dirumuskan akan dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan dalam pendidikan politik melalui partai politik yang 
selama ini dirasa gagal untuk dilakukan.

Partai Politik yang Demokratis dan Terbuka

 Kehadiran partai politik diharap dapat menampung 
berbagai aspirasi berdasarkan irisan kebhinekaan masyarakat 
Indonesia. Dengan maksud mengembalikan peran partai politik 
sebagai representasi rakyat  dan menghapuskan area seleksi elit 
dan sirkulasi suksesi kekuasaan, Tim Perumus mendapati bahwa 
harus diatur orientasi partai politik yang sesuai dengan semangat 
bangsa. Tim Perumus juga mempercayai ditambahkannya ketentuan 
Partai Politik adalah karena dasar fakta-fakta yang mengkonfirmasi 
kekhawatiran para pendiri bangsa terhadap munculnya partai politik 
yang menyumbang disintegrasi dan pemecah kebersamaan sebagai 
bangsa. 

 Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki beragam 
fungsi dan bergerak di antara berbagai isu baik yang bersifat ideologis 
maupun pragmatis, dari partai yang mengedepankan isu-isu spesifik 
ke isu-isu yang serba mencakup (catch-all party) bahkan menjadi 
kartel dengan beragam kepentingannya.330 Partai politik tidak bisa 
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dilepaskan dari tiga aspek yang saling terkait sebagai indikator dari 
eksistensinya. Pertama, motivasi dan landasan sikap partai. Kedua, 
program kerja partai. Ketiga, implementasi program kerja partai. 
Asas atau ideologi partai sebagai landasan sikap partai merupakan 
bagian penting dalam mendefinisikan dan memahami partai politik. 
Motivasi dan landasan tersebut menjadi akar dari program kerja dan 
proses implementasi program kerja partai.331 Eksistensi partai politik 
sejatinya menjadi garda terdepan bagi pemberdayaan politik yang 
merekatkan keragaman warga. Berangkat dari pemikiran ini Tim 
Perumus merekomendasikan sebuah pegangan bagi seluruh partai 
politik yang hidup di bangsa agar memegang sistem dan fungsi yang 
demokratis serta terbuka. 

 Di negara demokrasi, partai politik memiliki peranan yang 
sangat penting, bahkan bukan tidak mungkin akan terus berkembang 
terutamanya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Hal ini karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem 
kepartaian.332 Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, partai 
politik diekspektasikan untuk menjalankan banyak fungsi penting, 
yang diantaranya termasuk pada pergerakan masyarakat, interest 
aggregation, pembentukan kebijakan publik, rekrutmen dalam 
hal kepemimpinan, dan juga perannya di dalam lembaga negara. 
Kini, harus diakui bahwa faktor perbedaan ideologi dan platform 
politik partai seringkali tidak dianggap sebagai suatu persoalan 
penting. Diskursus ini disebabkan oleh perhatian publik tidak lagi 
dialamatkan kepada partai politik tetapi kepada figur tokoh partai. 
Oleh karena perannya di berbagai fungsi vital kenegaraan, maka 
jelas sudah akan urgensi diaturnya partai politik di dalam Konstitusi. 

 Menyangkut peran yang cenderung menyokong figur 
partai politik dibandingkan ideologinya, telah banyak membuktikan 
inefektivitas strategi ini. Partai-partai yang bergantung penuh pada 
ketokohan ditakutkan akan terlempar bumerang bagi partai politik 
itu sendiri. Dikala figur tersebut harus turun atau karena berbagai 
alasan lainnya maka secara tidak langsung akan berdampak jangka 
panjang juga terhadap keberadaan partai. Hal ini sejalan dengan 
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pendapat Hannah Arendt, dalam dalam On Violence (1970) dan The 
Human Condition (1959), dimana ia secara tepat mengillustrasikan 
relasi figur dan kekuasaan, saat kita beranggapan bahwa seseorang 
tengah berada dalam kekuasaan, sesungguhnya ia ditopang dan 
didayakan oleh sekelompok orang agar ia bertindak atas nama 
mereka. Ketika daya topang itu lenyap, maka kekuasaannya pun ikut 
lenyap. Begitulah prediksi nasib partai-partai yang mengandalkan 
faktor ketokohan seseorang.

Mengambil langkah preventif dari proyeksi ini, Tim 
Perumus berkaca kepada negara yang menjalankan inisiatif baru 
seperti Jerman, Kanada, Norway, dan Britainia Raya. Inisiatif yang 
diambil ialah dengan mempromosikan demokrasi internal di dalam 
partai. Tertulis bahwa333: 

“..that different parties in an increasing number of countries 
have begun to open up decision-making procedures, as well as 
candidate and leadership selection processes, to the ‘ordinary’ 
party members, often by means of postal ballots.” 

Menggaris bawahi laporan tersebut, Tim Perumus 
menganggap bahwa sesuai dengan bentuk negara Indonesia 
serta jumlah masyarakat yang berkembang, agar Indonesia mulai 
menguatkan demokrasi internal partai politik dengan cara-cara 
yang terbuka. Sistem partai politik yang berpegang teguh akan nilai 
demokratis dan terbuka akan menghasilkan landasan yang kuat bagi 
partai politik itu sendiri, beriringan dengan melahirkan tokoh-tokoh 
yang memang sesuai dengan keperluan bangsa Indonesia. Terbuka 
yang dicanangkan disini ialah sistem yang memberikan transparansi 
kepada rakyat agar rakyat ikut mengawal pengawasan kegiatan 
partai melalui kemampuan anggota-anggotanya. Melibatkan rakyat 
dalam proses penilaian pun dianggap baik karena mengurangi sikap 
apatis. Sedangkan maksud dari menjalankan fungsi demokratis 
adalah dengan mempertimbangkan kesetaraan bagi seluruh calon 
anggotanya. 

 Mencita-citakan Indonesia yang memperhitungkan seluruh 
suara rakyat agar terciptanya kemakmuran yang merata dapat dimulai 
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dengan revitalisasi wakil-wakil suara rakyat dalam partai politik. 
Britania Raya dalam keanggotaan partai politiknya memberikan 
peranan yang lebih dalam reformasi partainya itu sendiri.334 Tujuan 
utama lainnya dalam prakarsa pembangunan orientasi partai adalah 
memperkuat demokrasi internal dalam pemilihan calon legislatif 
dan pemimpin partai, dengan mendesentralisasi proses pengambilan 
keputusan untuk melibatkan para grassroots activist.335 Kewenangan 
ini dilakukan agar partai politik dapat mempengaruhi peran 
dibawah calon kandidat dan proses seleksi melalui leadership dan 
meritocracy. 

 Pengaturan partai politik di dalam konstitusi diharapkan 
dapat membangun partai politik yang dipercaya rakyat. 
Dikarenakan peran dan fungsi yang dipegang oleh partai 
politik, diproyeksikan perkembangan partai politik yang lebih 
artikulatif dan mengarusutamakan kualitas dalam perekrutan serta 
pendistribusian anggota-anggotanya. Terutama mengacu pada 
pendapat Schattscheider yang mengatakan bahwa partai politik 
yang membentuk demokrasi dan bukan sebaliknya.336 Maka, demi 
berlangsungnya kedaulatan rakyat yang ideal maka ketentuan-
ketentuan dasar dalam orientasi, fungsi, dan peran partai politik yang 
demokratis dan terbuka merupakan salah satu semangat bangsa. 

Penanaman nilai-nilai partai yang demokratis dalam 
keanggotaan

 Sebagai hasil dari konsolidasi ide-ide yang tersebar dalam 
masyarakat dan pilar demokrasi, partai politik menjadi sarana yang 
cocok untuk menanamkan skill serta nilai-nilai yang dipegang teguh 
dalam suatu negara demokratis. Bila dilaksanakan dengan baik, 
maka partai politik dapat menjadi pintu masuk (entry point) sekaligus 
menjadi faktor pendorong (driven factor) bagi praktik demokrasi 
yang baik pada suatu negara.337 Untuk mencapai keadaan ideal 

334  Norris 2005: 16  
335  Ibid.
336  Asshiddiqie 2008: 710. 
337  Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi 
Partai Politik Ideal di Indonesia.  https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/
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tersebut, antara dibutuhkan sistem pengelolaan anggota yang baik 
agar nilai-nilai yang telah tertanam dapat diteruskan ke kader-kader 
baru partai politik yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu 
agenda krusial dalam Sistem Integrasi Partai Politik (SIPP), yakni 
dinamika demokrasi internal partai politik. SIPP dirancang oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong internalisasi nilai 
integritas partai dalam upaya penegakan sistem demokrasi di 
Indonesia. Demokrasi internal partai politik berkaitan erat dengan 
kontribusi partai politik pada sistem politik di Indonesia, sehingga 
perbaikan tata kelola dan internalisasi standar integritas pada partai 
politik sangat penting dilakukan. Dalam keanggotaan, keuntungan 
internal yang dapat diperoleh berhubungan erat dengan kaderisasi 
yang ideal yang bertujuan internalisasi nilai-nilai integritas secara 
jangka panjang sebagai identitas kader.338 Dengan pandangan 
demikian, dalam rancangan revisi kelima UUD 1945 ini Tim 
Perumus ingin menegaskan kembali fungsi partai politik sebagai 
media penanaman nilai-nilai demokrasi partai politik terhadap 
anggota-anggotanya.

 Internalisasi nilai-nilai demokrasi, ideologi dan perjuangan 
partai merupakan dimensi formal dari pelembagaan demokrasi dalam 
internal partai dalam rangka pelembagaan dalam sistem kaderisasi. 
Pada dasarnya, kaderisasi partai politik memang dilaksanakan untuk 
beberapa tujuan yang berhubungan dengan penanaman serta aplikasi 
dari nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan dalam masing-masing 
anggota partai politik, antara lain:339

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan 
ideologi yang diperjuangkan partai serta visi, misi dan haluan 
perjuangan (platform politik) partai. Pemahaman ideologi partai 
menjadi penting karena ideologi partai menjadi dasar bagi 

Panduan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi-Parpol-Ideal.pdf. 
338  Komisi Pemberantasan Korupsi. Diseminasi Sistem Integrasi Partai Politik. https://

www.kpk.go.id/images/Integrito/2018/15.-Materi-Diseminasi-SIPP.pdf.
339  Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi 
Partai Politik Ideal di Indonesia. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/
Panduan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi-Parpol-Ideal.pdf.
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perjuangan partai politik dan juga mendasari visi misi organisasi.;
2. Menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan 

penanaman ideologi atau yang biasa disebut visioning. Penanaman 
ideologi adalah faktor kunci pengkaderan yang dalam institusi 
merupakan bagian dari format pengkaderan formal dengan tahapan-
tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang bersangkutan; dan

3. Upaya peningkatan kapasitas kader partai dalam kaitan tata 
kelola partai politik, peningkatan kapasitas kader partai yang 
akan menduduki jabatan-jabatan publik seperti DPR/DPRD dan 
birokrasi pemerintahan. Kaderisasi dilakukan untuk memberikan 
pengetahuan tentang berbagai keterampilan yang harus dimiliki 
oleh anggota partai politik yang akan menduduki posisi strategis 
pada institusi-institusi publik di atas.

Penanaman internal ini disebut sebagai pelembagaan dari nilai-
nilai demokrasi. Siti Zuhro mengutarakan bahwa partai-partai politik 
seharusnya sudah selesai dalam pelembagaan nilai-nilai demokrasi 
ini. Tim Perumus bertujuan untuk menekankan lebih lagi atas fungsi 
pelembagaan nilai-nilai demokrasi dalam partai politik terhadap 
anggota-anggotanya sehingga para kader dari partai-partai yang hendak 
diajukan untuk memimpin dapat menjalankan peran-peran mereka 
secara demokratis dalam memanifestasikan semangat cita-cita partai 
politik di setiap jabatan yang dipegang.

Dengan rumusan pengaturan bab mengenai partai politik 
dalam revisi kelima UUD 1945 dengan bunyi “Fungsi partai politik 
dilaksanakan secara demokratis dan terbuka” dan “Anggota partai 
politik berperan sebagai manifestasi semangat cita-cita partai politik”, 
Tim Perumus mengharapkan penanaman nilai-nilai demokrasi dalam 
pelaksanaan partai politik dapat sungguh-sungguh diimplementasikan 
dalam keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen anggota partai politik 
sehingga semangat demokrasi dan cita-cita ideologi partai politik 
dapat diaktualisasikan melalui kinerja para pemimpin terpilih dari 
partai-partai politik. Selain itu, diharapkan dengan adanya internalisasi 
nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan partai politik, kader-kader 
partai politik dapat terus menghidupkan dan menurunkan nilai-nilai 
demokrasi yang telah ditanamkan oleh para pendahulunya agar tidak 
pudar dan bahkan mati akibat dihanyutkan oleh perkembangan zaman.
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4.3. Sistem Pemilihan Umum dan Kekhususan Daerah

“Elections remind us not only of the rights but the responsibilities of 
citizenship in a democracy.” - Robert F. Kennedy

 Dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada 
di tangan rakyat. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, 
diperuntukkan bagi rakyat, dan dikelola oleh rakyat. Demokrasi tidak bisa 
hanya dijadikan sebagai hiasan bibir semata dan bahan retorika belaka. 
Demokrasi juga tidak hanya menyangkut pelembagaan gagasan-gagasan 
luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, tetapi juga merupakan 
persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan 
hidup yang berkeragaman dan menghargai perbedaan.340 Gagasan tentang 
demokrasi langsung (direct democracy), sebuah sistem politik yang 
melibatkan warga terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan, 
menghadapi banyak kendala mendasar untuk dipraktikkan dalam kehidupan 
politik modern. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang semakin besar 
telah ‘memaksa’ warga menyalurkan pendapat dan keinginannya melalui 
sebuah lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mereka pilih. 
Dalam konsep demokrasi perwakilan (indirect democracy) ini warga 
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mewakili disebut 
wakil dan kelompok yang diwakili disebut sebagai terwakil. Para wakil 
merupakan kelompok orang yang mempunyai kemampuan/kewajiban 
untuk berbicara dan bertindak atas nama terwakil yang jumlahnya lebih 
besar.341 Kontestasi demokrasi perwakilan diwujudkan dalam sebuah 
sarana fundamental yaitu, pemilu .

 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam 
Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi 
sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili 
dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka 
yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai 
kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu 
kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu, adanya 
partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang 
demokratis. Tim Perumus menuangkan semangat pesta demokrasi melalui 
pemilu dengan merubah beberapa ketentuan dalam revisi kelima UUD 
340  Asshiddiqie 2010 : 58.
341  Cipto 1995 : 77
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1945, Tim Perumus merasa bahwa demi terjaminnya sistem demokrasi 
yang berkesinambungan maka beberapa perubahan mengenai sistematika 
pemilu perlu dicantumkan di dalam UUD 1945. Sejalan dengan prinsip 
persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Tim Perumus 
melakukan perubahan dalam sistematika pemilihan kepala daerah dan 
mengintegrasikannya ke dalam rezim pemilu. 

 Pada sisi lain, Tim Perumus sesuai dengan semangat menghidupkan 
kembali sistem kepartaian merasa bahwa sistem pemilihan yang ideal 
ketika partai politik berjalan sesuai dengan tataran normatif yang dicita-
citakan oleh Tim Perumus adalah sistem proporsional terbuka terbatas. 
Sistem ini nantinya akan menghapuskan persepsi bahwa hanya mereka 
yang memiliki eksistensi-lah yang dapat terpilih, bahwa dengan sistem 
meritokrasi yang diterapkan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam 
partai yang ideal akan menciptakan sistem kaderisasi yang lebih kredibel. 
Sistematika ini nantinya juga akan secara tidak langsung mendorong 
terpilihnya perempuan dalam pemilihan legislatif, sehingga tidak hanya 
terdorong sebagai calon tetapi juga meningkatkan posibilitas untuk 
terpilih. Perubahan lainnya tentang pemilu dilakukan Tim Perumus untuk 
menguatkan kembali sistem presidensil yang ada di Indonesia, cita-cita 
penyederhanaan partai dalam sistem presidensil sebagaimana diamanatkan 
oleh Mahkamah Konstitusi memaksa Tim Perumus untuk melawan status 
quo mengenai pemilu serentak.

4.3.1. Integrasi Pemilihan Umum dengan Mempertimbangkan 
Kekhususan Daerah

 Equal opportunity merupakan semangat yang 
mengantarkan Tim Perumus dalam bagian ini, Tim Perumus 
melihat adanya urgensi untuk mengintegrasikan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) ke dalam mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) 
dengan mempertimbangkan kekhususan dan otonomi masing-
masing daerah. Integrasi ini dalam perspektif Tim Perumus akan 
menegaskan prinsip bahwa setiap orang berhak untuk dipilih dan 
memilih, bahwa selain daerah yang diberikan otonomi khusus, 
sistem pemilihannya harus melebur menjadi satu sistem yang 
berkesinambungan di mana setiap orang berhak memilih kepala 
daerahnya dan setiap orang juga berhak untuk menjadi kepala 
daerahnya. 
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Integrasi ini juga akan berimplikasi pada semakin kuatnya 
sistem politik demokrasi, yakni dengan ditegaskannya Pemilihan 
Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, 
Tim Perumus mempertimbangkan bahwa otonomi daerah juga harus 
dihormati sehingga Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh 
rakyat harus tetap mempertimbangkan kekhususan otonomi daerah 
tertentu seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, DKI Jakarta 
serta Papua Barat. 

 Konstitusi sebagai dasar negara memberikan penjelasan 
mengenai Pemilihan Umum pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 
di mana berdasarkan Pasal tersebut pemilihan kepala daerah 
tidak termasuk kedalam Pemilihan Umum. Pengaturan lebih 
lanjut mengenai pemilihan kepala daerah diatur lebih lanjut oleh 
undang-undang, implikasi konkritnya adalah peraturan perundang-
undangan di bawahnya dapat membentuk peraturan mengenai 
pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yakni melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dengan mengintegrasikan sistem pemilu dengan pilkada, 
maka pemilihan kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh 
rakyat, sehingga peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak 
dapat bertentangan dengan konstitusi. Sistem pemilihan kepala 
daerah secara langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi 
rakyat karena pemilihan presiden dan wakil, DPR, DPD, dan DPRD 
selama ini telah dilakukan secara langsung. Seiring dengan adanya 
harapan pemenuhan hak politik masyarakat secara maksimal, maka 
eksistensi pemilihan kepala daerah secara langsung sejatinya harus 
tetap dipertahankan dalam rangka mewujudkan pemerintahan 
daerah yang demokratis agar rakyat sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi tidak lagi dibatasi hak politiknya dengan hanya melakukan 
pemilihan terhadap anggota legislatif semata, namun juga 
pemilihan kepala daerah harus dipertahankan melalui satu pintu 
yakni pemilu.342

Pemilihan kepala daerah secara langsung niscaya merupakan 
perluasan partisipasi politik rakyat dalam menentukan figur 
pemimpinnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sehingga lahir 

342  Simamora 2011:  10.
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pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat 
serta memiliki legitimasi politik yang kuat.343Selain itu, pemilihan 
kepala daerah secara langsung merupakan bentuk pendidikan 
politik bagi rakyat yang diharapkan mampu mencerdaskan 
pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang demokrasi.344

Melalui mengintegrasikan Pemilihan Kepala Daerah dengan 
Pemilu, Tim Perumus tetap mempertimbangkan kekhususan daerah 
yang berlaku di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Aceh, Papua, serta Papua Barat. Implikasinya ialah 
daerah-daerah khusus tersebut memiliki otonomi daerah yang 
lebih luas sehingga dapat mengatur daerahnya sendiri sehingga 
dikecualikan dari UU mengenai Pemilu.

DKI Jakarta sebagai ibukota dari Indonesia diberikan 
kekhususan dalam mengatur daerahnya sendiri melalui UU No 29 
tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kekhususan yang termaktub didalam UU tersebut ialah Pasal 11 
ayat 1 mengenai keharusan pasangan calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50%, sedangkan 
didaerah lain cukup 30+1%.345Selain pengaturan tersebut, DKI 
Jakarta memiliki kekhususan lain yakni berdasarkan Pasal 19 UU 
No 29 tahun 2007 dinyatakan bahwa walikota/bupati diangkat oleh 
Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta.346Masih 
banyak kekhususan lain untuk DKI Jakarta dikarenakan 
kekhususannya yakni sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Daerah lain yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah ialah Aceh. Kekhususan daerah Aceh 
diatur pada UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 
kemudian tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

343  Ibid., hlm. 7. 
344  Haris 1998 : 88 
345  UU No 29 tahun 2007 : 11.
346  Ibid., Ps. 19.
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Aceh diatur pada Qanun Aceh No 12 tahun 2016.347Kekhususan 
lainnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diatur 
pada UU No 13 tahun 2012.348Kekhususan mengenai otonomi 
daerah ini tak lepas dari fakta sejarah dimana Sultan Hamengku 
Buwono memberikan daerahnya kepada Indonesia yang tercantum 
pada amanat 5 September 1945, sehingga aturan khusus pada DIY 
Gubernur harus Sultan Hamengku Buwono.349 Provinsi Papua dan 
Papua Barat juga diberikan otonomi khusus sebagaimana diatur 
pada UU No 21 tahun 2001.350

Kemudian, selain mengintegrasikan pemilihan umum kepala 
daerah ke dalam rezim pemilu eksekutif, Tim Perumus juga 
memasukkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke dalam cabang 
kekuasaan eksekutif. Hal tersebut tak terlepas dari adanya UU No. 
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada UU 
tersebut hubungan DPRD dan Gubernur yakni mitra sejajar dengan 
fungsi yang berbeda, serta dinyatakan secara tegas bahwa fungsi 
dari DPRD tidak lagi disebut fungsi legislasi. Hal inilah yang 
membawa Tim Perumus untuk menetapkan DPRD sebagai salah 
satu organ di cabang kekuasaan eksekutif. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tim 
Perumus semakin mendorong adanya pengintegrasian Pemilu agar 
Pemilu dapat berjalan berkesinambungan serta meminimalisir 
potensi adanya polemik-polemik yang timbul. Pengintegrasian 
Pemilu juga menegaskan kembali bahwa setiap orang dapat dipilih 
maupun setiap orang memiliki hak untuk memilih kepala daerahnya 
masing-masing dengan mempertimbangkan kekhususan daerah.

4.3.2. Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terbatas

 Semangat memperkuat partai politik agar menjadi 
wahana ideal bagi rakyat untuk mencapai kursi lembaga legislatif 
mendorong Tim Perumus untuk mengembalikan mekanisme 
Pemilihan Umum ke sistem Proporsional Tertutup. Hal ini tentunya 
dirumuskan dengan kompromi bahwasannya partai politik yang 

347  UU No 11 tahun 2006.
348  UU No 13 tahun 2012.
349  http://www.jogja.co/sejarah-keistimewaan-diy-inilah-isi-amanat-5-september-1945/
350 UU No 21 tahun 2001.
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mengikuti pemilu legislatif harus memberikan daftar calon yang 
diusungnya secara transparan sebelum pemilihan umum, hal 
tersebut disyaratkan agar masyarakat juga ikut menilai kader yang 
digagas oleh partai politik. Istilah untuk sistem yang digagas oleh 
Tim Perumus dikenal juga dengan sebutan “Proporsional Terbuka 
Terbatas”, gagasan tersebut pernah dibahas di DPR untuk menjadi 
sistem pemilihan umum tahun 2019.

 Sebagaimana bahasan Tim Perumus di atas bahwa salah 
satu semangat dalam revisi kelima UUD 1945 adalah reformasi 
partai politik, maka sistem pemilihan ini menjadi salah satu 
pendorong agar partai politik semakin dikenal dengan ideologi 
politiknya daripada tokohnya. Dengan sistematika terbuka terbatas 
maka partai politik memiliki hak prerogatif untuk menentukan 
urutan calon yang diusung yang akan menentukan preferensi 
partai politik, hak prerogatif ini sebagaimana dibahas oleh Tim 
Perumus di atas tidak bisa dilakukan semena-mena karena 
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan. Tim Perumus memproyeksikan 
dengan ketentuan pertimbangan perempuan yang Tim Perumus 
rumuskan, maka setidaknya terjadi seperti status quo bahwa partai 
politik harus mengusung setidaknya x% calon perempuan dengan 
persentase seimbang dalam sistematika pengurutan, dan dengan 
sistem proporsional terbuka terbatas yang Tim Perumus usung 
maka perempuan akan terpilih apabila partainya mendapatkan 
suara yang cukup, hal ini disebabkan karena pemilih tidak lagi 
melihat sosok calonnya apakah ia perempuan ataupun laki-laki 
namun dari ideologi, visi, dan misi dari partai yang mengusungnya. 
Hal ini tentunya akan merubah persepsi masyarakat yang condong 
memilih dengan dasar kelamin dan bukan nilai-nilai yang dibawa 
oleh calon tersebut.

Ditetapkan melalui Pasal 22E ayat (3) Perubahan Ketiga 
UUD 1945 bahwa peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Dengan ketentuan tersebut, secara implisit 
dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang dianut di Indonesia 
adalah sistem pemilihan proporsional.351 Sistem pemilihan 
proporsional adalah suatu sistem dimana kursi yang tersedia di 

351  Reynold dan Mellaz 2011:  2  
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parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan 
imbangan perolehan suara yang didapat partai politik ataupun 
organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Sistem pemilihan ini 
sering disebut sebagai sistem berimbang. Di Indonesia, sistem yang 
digunakan adalah List Proportional Representation with Open List 
System. Dalam sistem list proportional representation ini, proses 
mentransfer suara ke kursi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
berdasarkan rata-rata tertinggi atau dengan pembagi (devisor) dan 
suara sisa terbesar (largest remainder) atau kuota.352 

Tim Perumus pun sampai pada suatu paham bahwa penguatan 
parpol dalam Pemilu memiliki dampak yang baik. Dimana dengan 
reformasinya parpol yang ada di Indonesia mengikuti kesatuan 
dan cita-cita masyarakat, maka kerataan kualitas masing-masing 
parpol dapat dicapai. Konfrontasi yang terlahir akibat dari upaya 
penyempurnaan sistem Pemilu menemukan bahwa dalam bidang 
ini yang terbaik adalah Sistem Terbuka Terbatas. Sistem Terbuka 
Terbatas atau Semi Tertutup ini mulai dicetuskan dalam perumusan 
RUU Pemilu pada tahun 2014 oleh DPR. Dianggap sebagai alternatif 
dari kekurangan sistem proporsional tertutup dan terbuka, Sistem 
Terbuka Terbatas menyuguhkan alasan bahwa karena masyarakat 
dapat memilih parpol yang diyakininya dan dapat pula memilih 
daftar nama-nama yang diusul parpol. Masyarakat dapat menuntut 
kepada parpol maupun anggota legislatif untuk memenuhi semua 
janji-janji kampanyenya apabila partai tersebut memenangkan 
Pemilu. Hal ini menyebabkan parpol yang harus bersinergi dan 
bergerak secara bersamaan dalam urusan peningkatan kualitas. 
Sedari itu, dengan diarahkannya pemilihan umum yang cenderung 
mengintegrasikan kelebihan dari sistem terbuka dan tertutup, 
maka sistem terbuka terbatas dapat mempercepat evaluasi dan 
menyempurnakan jalannya pesta demokrasi. Sistem terbuka 
terbatas ini telah mengkaji dan sesuai dengan keseluruhan sistem 
pemerintahan Indonesia, yang mana merupakan suatu komponen 
pertimbangan yang penting dalam meremajakan sebuah sistem.

Manfaat sistem pemilu terbuka terbatas, setidaknya memberi 
peluang yang sama antara kinerja tiap caleg dengan kinerja partai 

352  Wicaksono 2014 : 76.  
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politik (parpol) secara kelembagaan.353 Sesuai usulan pemerintah, 
manfaat itu dapat dipertegas melalui tiga cara penentuan kursi 
caleg terpilih. Pertama, jika dalam pemilu nanti yang mencoblos 
nama tiap caleg suaranya lebih besar daripada yang mencoblos 
tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos tanda gambar 
parpol dikonversi ke suara caleg yang memiliki perolehan suara 
terbanyak pada dapil terkait dan penentuan kursinya berdasarkan 
suara terbanyak caleg.354 Kedua, sebaliknya jika yang mencoblos 
nama tiap caleg suaranya lebih kecil daripada yang mencoblos 
tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos nama tiap 
caleg dikonversi ke suara parpol dan penentuan caleg terpilihnya 
berdasarkan nomor urut.355 Ketiga, jika yang mencoblos nama 
tiap caleg suaranya lebih besar daripada yang mencoblos tanda 
gambar parpol, maka suara yang mencoblos tanda gambar parpol 
dikonversi ke suara caleg dan penentuan kursinya berdasarkan 
suara terbanyak.356

4.3.3.  Pemilihan Umum Terpisah sebagai Penguatan Sistem 
Presidensial

 Sebagaimana Tim Perumus telah nyatakan bahwa salah satu 
tujuan utama dari Tim Perumus melakukan revisi kelima UUD 1945 
adalah untuk memperkuat sistem presidensial, salah satu landmark 
decision yang membawa terobosan baru dalam sistem presidensial 
dari sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia, telah diputuskan 
oleh Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan tersebut, Mahkamah 
Konstitusi membawa gagasan bahwa untuk memperkuat sistem 
presidensial maka harus ada penyederhanaan spektrum politik di 
dalam parlemen. Penyederhanaan tersebut harus dilakukan secara 
alamiah dengan sistematika koalisi, hal ini merupakan salah satu 
alasan dipertahankannya ambang batas presiden. Tim Perumus 
setuju dengan semangat tersebut demi berjalannya pemerintahan 
yang lebih stabil, sayangnya Pemilu Serentak dalam hemat Tim 
Perumus tidak bisa berjalan efektif bersamaan dengan keinginan 
untuk memperkuat jalannya pemerintahan.

353  Simarmata 2018:  288
354  Ibid., hlm. 289 
355  Ibid., hlm. 289  
356  Ibid., hlm. 289  
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Salah satu gambaran besar yang ingin dicapai melalui Pemilu 
Serentak adalah penguatan sistem presidensial. Namun, Tim 
Perumus merasa bahwa Pemilu Serentak sebenarnya malah 
melemahkan sistem presidensil. Sebagai contoh konkrit ketika 
Pemilu serentak 2019, penggunaan Presidential Threshold & 
Parliamentary Threshold tidak lagi menjadi relevan jika mengacu 
kepada pemilu 5 tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, Tim Perumus 
beranggapan bahwa pemilu serentak tidak bersinergi dan selaras 
dengan semangat konstitusi yang tertuang dalam pada Putusan No. 
70/PUU-XV/2017 oleh Mahkamah Konstitusi.

Benih problematika yang tertanam dalam skema demokrasi di 
Indonesia adalah sistem kepresidenan yang tidak didukung dengan 
sistem kepartaian yang kompatibel. Berdasarkan pengalaman 
negara-negara yang menyelenggarakan demokrasi presidensial dan 
pendapat para ahli, sistem presidensial seyogyanya didukung oleh 
sistem dwi-partai. Dalam pengimplementasinya di Indonesia, sistem 
kepartaian yang terbentuk justru berbelok dari kompatibilitas, yaitu 
sistem multi-partai yang ekstrim, di mana jumlah partai di parlemen 
sangatlah banyak dan tidak ada partai yang dominan.357

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tim Perumus 
berpendapat bahwa sistem pemilu dan sistem kepartaian haruslah 
selaras supaya tercipta sistem presidensial yang kukuh. Akan tetapi, 
bilamana, kultur hukum masyarakat kini tetap bersikeras dalam 
menerapkan perpaduan sistem tersebut, Tim Perumus mencoba 
untuk mengakomodir kompromi dengan membuat yang diharapkan 
dapat disebut sebagai jalan tengah. 

Penerapan sistem pemilu yang terpisah yang Tim Perumus tetap 
pertahankan dalam perubahan baru UUD ini didukung oleh gagasan 
ahli. Sebagaimana apa yang Moch. Isnaeni Ramdhan jelaskan, 
karena Indonesia menerapkan sistem presidensial kompromis yang 
melebur sistem presidensial dan sistem multi-partai, seleksi seorang 
Presiden harus dengan berbagai ketentuan, sebab ia merupakan 
personifikasi yang paling baik yang dimiliki oleh bangsa. Salah 
satu dari ketentuan tersebut adalah, ketetapan yang mewajibkan 
agar partai saling bergabung untuk mengusung pasangan calon 

357  Dhakidae 1999: 36.
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presiden dan wakil presiden sebagai pengembangan dari demokrasi 
konsensus demi menciptakan sistem pemerintahan yang stabil di 
Indonesia. 

Pertanyaan primer yang harus dipertimbangkan adalah untuk 
menciptakan metode agar dukungan politik itu tersedia di lembaga 
legislatif yang multi-partai. Jawaban dari pertanyaan tersebut 
adalah melahirkan sistem multipartai yang berkualitas melalui 
penyederhanaan kuantitas partai dengan penerapan presidential 
threshold, di mana partai-partai diharapkan untuk bertindak 
rasional dengan melakukan merger (penggabungan) agar dapat 
bertahan.358 Hal ini dapat meningkatkan performa partai politik 
di kursi parlemen. Sistem multipartai yang sederhana ini dapat 
mencegah tingkat fragmentasi partai yang tinggi di kursi parlemen. 
Rendahnya level fragmentasi partai di parlemen akan menciptakan 
proses pengambilan keputusan yang relatif cepat dan tidak berlama-
lama akan membentuk pemerintahan yang efektif, kukuh, dan 
stabil.359 

Tim Perumus membawa perubahan ini sebagai konsekuensi 
fakta dari penerapan sistem presidensial kompromis di Indonesia. 
Walau Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, Presiden membutuhkan dukungan 
DPR agar penetapan kebijakan dan peraturan lainnya berjalan 
dengan lancar. Besar kecilnya dukungan DPR membawa implikasi 
yang sangat besar terhadap efektivitas pemerintahan.360 Oleh 
karenanya, Tim Perumus masih dalam pendirian bahwa pemilihan 
umum secara terpisah adalah prosedur yang sangat tepat untuk 
mendukung peleburan dari sistem multipartai dan presidensial. 
Hanya dengan keselarasan antara presiden dan anggota DPR dari 
koalisinya, yang memiliki kursi sebesar ketentuan presidential 
threshold, pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai 
cita-cita dari demokrasi itu sendiri. 

Salah satu perhatian utama yang dikemukakan para ahli di atas 
dalam melakukan penelitian di bidang sistem demokrasi, berkisar 

358  Naskah Akademik RUU Pemilu Inisiatif Pemerintah tertanggal 8 Mei 2007.
359  Shugart, 1992. 
360  Shugart, 1992.  
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pada pertanyaan bagaimana menciptakan sebuah mekanisme agar 
presiden dapat memiliki dukungan yang memadai di lembaga 
legislatif untuk menggapai cita-cita demokrasi yang diinginkan 
oleh Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tim 
perumus tetap meyakini bahwa hal tersebut dapat dicapai bila sistem 
multipartai disederhanakan atau menyediakan koalisi partai yang 
memadai untuk mendukung kebijakan-kebijakan presiden melalui 
penerapan ambang batas presiden. Pemilu terpisah merupakan 
sebuah mekanisme ideal untuk menghidupkan esensi ambang batas 
presiden, Pemilu Serentak sebagaimana status quo tidak efektif  
dalam menciptakan koalisi karena harus melihat ke hasil pemilihan 
5 tahun sebelumnya yang belum tentu menggambarkan hasil 
pemilihan yang akan datang. Oleh karena itu Tim perumus dengan 
tegas meyakini bahwa pemilu secara terpisah adalah manifestasi 
dari metode untuk mencapai kehendak tersebut.

4.4. Mahkamah Pemilu sebagai Cabang Kekuasaan Kehakiman 
Sengketa Pemilihan Umum  

“Hukum haruslah bersifat progresif demi menyongsong perubahan sosial 
dengan tetap berupaya untuk menghadirkan keadilan substantif.” – Nur 

Rohim Yunus

 Sengketa pemilihan umum di Indonesia merupakan agenda berkala 
di setiap periode pesta demokrasi. Penyelesaiannya yang tak satu pintu pun 
mengundang kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pencari 
keadilan. Tim Perumus pada Perubahan Kelima UUD NRI 1945 kali ini 
membangun suatu solusi komprehensif dari sengketa pemilihan umum ke 
dalam pengejawantahan Mahkamah Pemilu. Sistem penyelesaian yang 
harmonis pun diharap dapat tercapai dengan dibentuknya Mahkamah 
Pemilu. Dalam pemikiran Tim Perumus pentingnya esensi dari tersalurnya 
demokrasi melalui pemilihan umum merupakan hak konstitusional warga 
negara yang harus dilindungi, dalam melindungi hak konstitusional 
warga negara menurut Tim Perumus tidak ada yang lebih baik untuk 
melindungi hal tersebut selain suatu lembaga kehakiman khusus untuk 
mengaturnya.  
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4.4.1 Urgensi dari Permasalahan Penyelesaian Sengketa Pemilu 

Pada praktiknya, penyelesaian sengketa pemilu terbagi-bagi 
di beberapa lembaga. Hal ini sering kali menimbulkan permasalahan 
kelembagaan. Inti dari demokrasi sendiri berada pada makna bahwa 
“pada tingkat terakhir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam 
masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam 
menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan negara itu 
menentukan kehidupan rakyat.”361 Cerminan dari kedaulatan rakyat 
diaktualisasikan dalam pelaksanaan pemilu. Pentingnya pemilu ini 
pun sudah semestinya diikuti dengan penyelesaian sengketa pemilu 
yang mumpuni. Melihat status quo Indonesia, penyelesaian sengketa 
pemilu tidak terintegrasi. Bahkan lebihnya terdapat banyak pintu 
penyelesaian sesuai dengan objek tinjauannya. 

Lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang sporadis ini 
dapat dilihat dari beberapa lembaga penyelesaian sengketa yang 
ada, yaitu: Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah 
Konstitusi. Adapun urgensi yang muncul untuk pembuatan 
Mahkamah pemilu dapat dilihat dari komplikasi penyelesain 
sengketa pemilu. 

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 

  Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan 
pemilihan umum dalam rangka memilih anggota DRP, DPD, 
Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD secara langsung oleh 
rakyat.362 Bawaslu sendiri memiliki kewenangan secara umum 
untuk mengawasi pemilu secara nasional, sedangkan Bawaslu 
Provinsi untuk mengawasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/
kota diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga, Bawaslu 
memiliki peran sebagai penyelesai sengketa proses pemilu tetapi 
dalam sifatnya yang quasi-judicial. Bawaslu juga mendapatkan 
pelimpahan kewenangan dalam sengketa administrasi dari UU 
PTUN. Mahkamah Agung pun telah menerbitkan Surat Mahkamah 
Agung No. 34/KMA/HK.01/II/2013 yang mengakui posisi Bawaslu 
sebagai pemutus sengketa pemilihan yang lahir akibat keputusan 

361  D. Noer, 1983.
362  UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Ps. 1 ayat (7).  
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KPU yang menyebabkan Bawaslu bertindak sebagai lembaga 
banding administrasi. Namun, penetapan hasil suara pemilu bukan 
merupakan kewenangan Bawaslu dikarenakan produk hasil akhir 
yang berbeda dan harus sesuai dengan proses demokrasi.363 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

  PTUN sendiri menyelesaikan sengketa yang berkaitan 
dengan putusan Bawaslu mengenai verifikasi partai politik peserta 
Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota, serta penetapan pasangan 
calon yang diajukan sebagai upaya hukum ke PTUN.364 Sengketa 
Pemilu di PTUN pun berkaitan pada pasal 470 UU No. 7 Tahun 
2017 dan Pasal 153 dan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015. Sehingga 
jika ditinjau PTUN merupakan salah satu cara yang ditempuh 
setelah seluruh proses sengketa di Bawaslu telah dilaksanakan dan 
para pihak belum puas atau belum merasa adil dengan keputusan 
Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi

  Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk 
mengadili sengketa hasil Pemilu berdasarkan UUD NRI 1945. 
Awalnya MK sendiri dilahirkan untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan mengadili tingkat pertama dan terakhir 
dengan putusan yang bersifat dinal dalam hal menguji undang-
undang terhadap UUD 1945. Namun, dengan dikeluarkannya UU 
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK memiliki kewenangan 
tambahan yaitu perselisihan hasil pilkada yang semula merupakan 
kewenangan Mahkamah Agung.365

  Pada awalnya pun MK tidak dinilai berwenang dan 
seyogyanya tidak menangani sengketa Pilkada. Namun Kewenangan 
yang dimiliki MK ini dianggap telah melampaui batas wewenang 
MK yang ditentukan UUD 1945 di mana dalam pasal 24C ayat 
(1) disebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat 

363  Q. Ayuni, 2018.  
364  Topo Santoso, I. Budhiati, 2019.  
365  M. Mahfud MD, 2010: hlm. 273. 
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pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan binding.366 
Dikhawatirkan bahwa ketika MK menjadi lembaga yang bergerak 
politis dan diintervensi oleh kekuatan politik maka akan muncul 
konsekuensi seperti kemungkinan MK membuat ultra petita 
(putusan yang tidak diminta oleh pemohon), mendasarkan pada 
teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi melanggar asas 
nemo judex in causa sua (memutus hal-hal yang berkaitan dengan 
kepentingannya sendiri), mengemukakan opini kepada public atas 
kasus konkret yang sedang diperiksa MK. 

  Berdasarkan dari banyaknya ruang penyelesaian sengketa 
pemilu pun tidak mengurangi adanya pelanggaran pemilu di 
Indonesia. Terlebih lagi ketika lembaga-lembaga tersebut memiliki 
ciri rupa dan mekanisme yang berbeda satu dengan yang lain. 
Perbedaan mengenai berbagai macam objek sengketa yang berkaitan 
dengan pemilu pun membuat penyelesaian sengketa menjadi 
tidak efektif efisien. Oleh dasar itu Tim Perumus mengkaji bahwa 
kebutuhan suatu lembaga khusus untuk mengadili sengketa pemilu 
di Indonesia adalah suatu kebutuhan konstitusional. 

4.4.2. Mahkamah Pemilu Sebagai Pembaharuan Hukum

  MK mencatat setidaknya pada tahun 2017 terdapat 101 
daerah yang menggelar Pilkada serentak dan 60 diantaranya 
mengajukan sengketa ke MK. Hal ini menjelaskan bahwa lebih dari 
50% pelanggaran pilkada mengajukan sengketa ke MK.367 Proyeksi 
yang didapat adalah diperlukannya suatu lembaga peradilan khusus 
menyelesaikan perkara pemilu pada umumnya. Hal tersebut 
dikarenakan konfigurasi pemilu serentak yang akan dilakukan 
di lebih dari 415 kabupaten dan 93 kota, belum ditambah pemilu 
legislatif dan pemilu presiden. 

  Sebagai suatu pembaharuan hukum, pembangunan 
Mahkamah Pemilu adalah pilihan yang tepat dan cocok mengikuti 
keragaman Indonesia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 
penyelesaian sengketa pemilu tersegmentasi di berbagai tempat 
sehingga menimbulkan ketidakmudahan akses bagi pencari 

366  UUD NRI 1945, Ps. 24C ayat (1).  
367  S. Nurhalimah, 2017: 25. 
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keadilannya. Adapun produk atau putusan akhir dari penyelesaian 
berbagai lembaga tersebut menjejakkan disharmonisasi di tatanan 
keadilan. Tidak lagi banyaknya tumpang tindih kewenangan antar 
lembaga penyelesaian yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi 
asas keadilan yang dicari. 

  Indonesia sendiri menduduki negara demokrasi terbesar 
ketiga di dunia. Pemilu pun telah menjadi jantung dari konsep 
demokrasi, dimana rakyat dapat secara langsung memilih wakil-
wakilnya. Namun tidak lagi menjadi rahasia bahwa integritas pemilu 
di negara kita masih jauh dari kata bersih. Napak tilas korupsi pemilu 
di Indonesia pun dapat dibagi menjadi berbagai era, diantaranya:368 
Era Orde Baru dan Transisi Tahun 1999 serta Korupsi Pemilu Tahun 
2004. Peliknya sengketa pemilu dapat berupa penghitungan hasil 
suara, tindak pidana, dana politik, serta yang bersangkutan dengan 
administrasi. Karenanya diperlukan suatu lembaga peradilan khusus 
untuk pemilu. Pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem peradilan yang dielukan sebagai perpanjangan tangan Tuhan 
YME, setidaknya dapat menjadi upaya meminimalisir kecurangan 
pemilu. 

  Reputasi Mahkamah Pemilu pun harus dibangun dengan 
citra dan kinerja yang efektif efisien. Sebagaimana diharapkan 
Mahkamah Pemilu dapat mengharmonisasikan putusan-putusan 
mengenai sengketa pemilu sehingga dapat mewujudkan suatu 
kepastian hukum. Pemilu merupakan alat demokrasi seluruh warga 
yang sangat penting, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu 
juga menjadi kontes adu kekuatan.  Oleh sebab itu pula, Indonesia 
sebagai negara hukum, dapat menyaring budaya kecurangan pemilu 
yang tertanam dengan putusan-putusan hakim yang mengikat. 

4.4.3. Proyeksi dan Penjelasan dalam Perubahan Kelima UUD NRI 
1945

  Tim Perumus dalam Perubahan Kelima UUD NRI 1945 kali 
ini mengubah beberapa hal mengenai pemilu. Salah satunya adalah 
menyelenggarakan Pemilu serentak dengan memperjelas kedudukan 
cabang kekuasaan negara menjadi dua kategori: Pemilu Eksekutif 

368  I. Badoh, A. Dahlan, 2010. 
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dan Pemilu Legislatif. Oleh sebab itu, proyeksi dari Tim Perumus 
adalah agar seluruh perkara mengenai pemilu dapat diselesaikan 
di Mahkamah Pemilu secara satu pintu. Kewenangan-kewenangan 
yang sebelumnya tersebar di berbagai institusi pun dapat ditarik ke 
dalam Mahkamah Pemilu demi memperkuat imparsialitas dalam 
menyelesaikan sengketa.

  Adapun dalam fungsinya yang akan diatur lebih jauh 
dalam Undang-Undang, Tim Perumus memproyeksikan setidak-
tidaknya kewenangan Mahkamah Pemilu dapat berupa: 1) Pusat 
pengadaan pemilu, 2) Didengar pendapatnya dalam pertimbangan 
konstitusional dan ketentuan hukum tentang masalah pemilu, 3) 
Memberikan putusan mengenai permasalahan terkait partai politik 
atau kegiatan politik dari pejabat, dan 4) mengeluarkan deklarasi 
resmi hasil pemilihan umum dalam waktu tiga puluh hari dari 
tanggal pemilihan. 

  Sebagai upaya check and balance pun, Mahkamah Pemilu 
akan terdiri dari anggota-anggota yang ditunjuk oleh Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hal ini pun 
dianggap sebagai penguatan kesinambungan antar cabang peradilan. 
Kompromi dan upaya menetralkan kursi hakim di Mahkamah 
Pemilu pun dikembalikan sebagaimana guna Komisi Yudisial. 
Tim Perumus menyerahkan standar pembuktian, mekanisme, serta 
pembentukan hukum acara kepada Undang-Undang. 

Pendorong Pembaharuan Pemilu di Indonesia 

  Di samping fungsi aslinya di bidang yudisial, Mahkamah 
Pemilu juga diharapkan dapat mereformasi cara-cara pemilihan. 
Seiring berjalannya masa maka kebutuhan akan kampanye digital 
modern di sistem pemilu pun harus diakomodir. Terutama dalam 
bentuk transparansi dan keterpercayaan informasi. Layaknya suatu 
cabang kekuasaan yang bertujuan memakmurkan negara, maka 
Mahkamah Pemilu dapat bekerja sama dengan pemerintah dan 
legislatif dalam hal pengkajian kebijakan baru. Contohnya saja 
dalam Mahkamah Pemilu di Costa Rica, ia memiliki kewenangan 
untuk mengevaluasi sistem electronic voting dari pemerintah akibat 
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dari pandemi COVID 19.369

4.5. Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

“The objective of the judicial system is justice, which includes both 
speed and fairness; it combines swift, efficient adjudication with a policy 
of preserving due process. Each of these objectives is vital to our legal 

system; neither should be sacrificed to the other.”

 Sebelum adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, 
kekuasaan di banyak negara tersentralisasi kepada satu orang tunggal, dan 
kenyataan itu menimbulkan kesewenang-wenangan. Misalnya, apa yang 
terjadi di Perancis saat seluruh konsentrasi kekuasaan ada di tangan raja, 
dimana raja menjadi kepala eksekutif, pembuat hukum, serta memiliki 
kekuasaan mengadili (judiciary). Saat itu di Perancis, para hakim tidak 
dapat bergerak, parlemen diperjual belikan, dan barangsiapa yang berusaha 
mengambil alih hasil jual beli itu akan dianggap sebagai pencuri. Bahkan di 
abad kedelapan belas sekalipun, terdapat dua hal yang menunjukan control 
dari raja kepada para hakim. Pertama, raja memiliki reserved jurisdiction 
atau kewenangan untuk menentukan hukum dan menetapkan saksi 
terhadap perkara yang disukainya baik yang telah diputuskan atau belum 
diputuskan.370 Kedua, meskipun raja tidak dapat mencabut posisi hakim, ia 
dapat menghukum para hakim atas dasar obstruction dan mengirim hakim 
yang bersangkutan ke pembuangan.371 

Sebagai respon dari kesewenang-wenangan itu, Montesquieu 
mengeluarkan pendapat terkait dengan konsep pemisahan kekuasaan 
dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws (1748) dengan teori trias-
politica, yang membagi kekuasaan menjadi cabang kekuasaan legislatif, 
cabang eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.372 
Berikut adalah kutipan dari pendapat Montesquieu yang dikutip oleh Fitra 
Arsil:373

When the legislative and executive powers are united in the same 
person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty: 
because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate 

369  L. Sobrado, 2020.  
370  Caenegem 1993:139.
371  Ibid.
372  Asshiddiqie 2017: 282.
373  Arsil 2017: 10.
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should enact turannical laws, to execute them in a tyrannical 
manner.
Again, there is no liberty if the judiciary power be not separated 
from the legislative and executive.
There would be an end of everything, were the same man, or the 
same body whether of the nobles or of the people, to exercise those 
three powers, that of enacting laws, that of executing the public 
resolutions, and of trying the causes of individuals.”

 Meskipun di Indonesia sendiri, setelah konstitusi mengalami empat 
kali perubahan, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak lagi menganut 
prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal, tetapi juga tidak menganut 
paham pemisahan kekuasaan (trias politica) oleh Montesquieu dengan 
memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial 
secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan 
satu sama lain. Sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan 
adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and 
balances.374 Kini, dalam paham konstitusionalisme modern, tidak ada 
satu organ negara pun yang bebas dari kontrol atau pengawasan. Bertitik 
tolak pada kenyataan ini, Tim Perumus berpandangan bahwa Kekuasaan 
Kehakiman di Indonesia perlu direstrukturisasi, agar mekanisme check 
and balances dapat berlangsung dengan lebih baik. Pertama, terkait 
dengan pengawasan dari lembaga yudikatif terhadap produk hukum yang 
dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif, melalui mekanisme peninjauan 
hukum. Kedua, mengenai penguatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi 
sebagai wujud nyata dari upaya pengawasan melalui peninjauan hukum. 
Ketiga, pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dalam peningkatan 
mutu independensi pengadilan melalui penguatan Komisi Yudisial.

4.5.1. Peninjauan Hukum Melalui Satu Pintu

Semenjak amandemen ketiga, kekuasaan kehakiman yang 
ada di Indonesia dilakukan oleh dua pelaku kekuasaan kehakiman 
yaitu Mahkamah Agung (MA) dan MK. Berdasarkan Pasal 24A ayat 
(1) UUD NRI 1945, dapat diketahui bahwa wewenang dari MA adalah 
untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang (UU) terhadap undang-undang, 

374  Asshiddiqie 2017: 292.



160

dan wewenang lain yang diberikan oleh UU. Sedangkan wewenang 
MK di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945,375 adalah untuk 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 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. 
Berdasarkan wewenang-wewenang tersebut, dapat diketahui bahwa 
wewenang judicial review (peninjauan hukum) terpecah ke dalam 
dua lembaga yang berbeda. Dualisme dari Pengujian Peraturan 
Perundang-Undangan (PUU atau Judicial Review) ini seringkali 
mengundang pembangunan hukum yang tidak kongruen. Judicial 
Review secara umum dapat diterjemahkan sebagai mekanisme 
untuk meninjau kembali legislasi yang dilakukan oleh para hakim 
untuk memastikan koherensi / kepatuhannya terhadap aturan-
aturan hukum hierarki yang lebih tinggi yang biasanya berujung 
pada Konstitusi. Henry J. Abraham mendefinisikan: “The Power 
of court (ordinary or special court) to hold unconstitutional and 
hence unenforceable any law, any official action based upon a 
law, or any other action by public official that it deems … to be 
in conflict with the basic law (constitution)”.376 Tidak hanya terkait 
dengan koherensi, peletakan sebagai wewenang untuk melakukan 
peninjauan hukum kepada Mahkamah Agung juga membuka 
peluang mengenai pertentangan antara keadilan yang merupakan 
suatu hal subjektif dengan pandangan yang objektif mengenai 
bertentangan atau tidaknya suatu peraturan dengan peraturan yang 
ada di atasnya.  

Pada umumnya, esensi dari judicial review dan constitutional 
review sulit untuk ditentukan. Definisi constitutional review dapat 
ditemukan dalam judicial review, karena isi dan tujuan judicial 
review tidak lain adalah mengkaji konstitusionalitas berbagai 
undang-undang yang diduga bertentangan dengan konstitusi.377 
Sebagaimana dikatakan oleh Abbe de Siyes, “a constitution is a 
body of obligatory laws, or it is nothing”. Namun ini berbeda dari 
apa yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia saat ini memiliki 

375  UUD NRI 1945: Ps.24C ayat (1).
376  Abraham 1975: 280 
377  Tate 1997: 123.  
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judicial review dualism, dimana yurisdiksi dari judicial review 
dibagi kepada dua yurisdiksi, yaitu peninjauan yudisial atas 
konstitusionalitas hukum (Constitutional Review) dan peninjauan 
yudisial terhadap legalitas peraturan (Legal Review), perbedaan 
antara istilah Constitutional Review dan Legal Review adalah sangat 
signifikan.378 Karena itu saat ini Judicial Review dalam konteks 
hukum Indonesia tidak termasuk aspek Constitutional Review. 

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, judicial review adalah 
pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan 
terhadap kebenaran suatu norma.379 Pengujian peraturan perundang-
undangan pada hakikatnya inheren dengan kekuasaan kehakiman dan 
merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan 
fungsi mengadili. Menurut Harun Alrasyid, selama tidak diingkari, 
hak pengujian itu dimiliki oleh hakim, yang bukan saja merupakan 
hak tetapi juga merupakan kewajiban. Sementara itu, menurut Moh. 
Koesno, kekuasaan kehakiman bukan sekadar mempertahankan 
berlakunya undang-undang, melainkan mempertahankan dan 
mewujudkan hukum dasar.380 Terdapat dua tugas pokok Judicial 
review: Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam 
hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu 
cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya; Kedua, 
melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar 
yang dijamin dalam konstitusi.381 

Ada dua model utama dari Judicial Review. Pertama adalah 
model Amerika, yaitu negara-negara dengan tradisi common 
law yang menggunakan decentralised model. Pada model ini 
semua pengadilan memiliki kewenangan melakukan pengujian 
konstitusionalitas. Mulai dari The Supreme Court dan badan 
peradilan yang ada dibawahnya. Kedua adalah model Eropa, 
yaitu negara-negara dengan tradisi civil law yang menggunakan 
centralized model. Yaitu fungsi pengujian undang-undang terhadap 

378  Asshddiqie 2010: 6-7. 
379  Kusumasari, 2011.
380  Bachtiar 2015: 120.
381  Ibid.  
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undang-undang dasar yang dipisahkan dan dipusatkan secara 
tersendiri dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terpisah 
dari Mahkamah Agung. Model kedua ini terpengaruhi oleh Hans 
Kelsen.382 Sehingga model ini juga dikenal sebagai Kelsenian 
model.383 Saat ini, Indonesia menganut Kelsenian model dengan 
adanya dualism of Judicial Review. 

Mengenai hal ini, Tim Perumus lebih sependapat dengan 
Hamid Chalid yaitu untuk meringkas permasalahan dalam sistem 
dualisme dari Judicial Review yang diadopsi Indonesia, karena 
permasalahan-permasalahan di bawah ini: Pertama, penerapan 
sistem dualism ini berpotensi mengganggu penegakan norma 
hukum.384 Hans Kelsen mengemukakan suatu teori hukum yang 
disebut sebagai Hierarki Norma Hukum (stufentheorie). Menurut 
Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-
lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), sehingga norma yang lebih 
rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih 
tinggi, norma yang lebih tinggi tersebut juga berlaku, bersumber 
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu 
norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis 
yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar tersebut merupakan 
gantungan bagi norma yang ada dibawahnya sehingga Norma 
Dasar itu dikatakan presupposed.385 Dari situ dapat diketahui bahwa 
hukum merupakan suatu hirarki dengan sistem terpadu, yang terdiri 
dari tingkat legislasi terendah hingga tertinggi. Oleh karena itu, 
fakta bahwa ada dua lembaga yudisial yang memiliki kewenangan 
untuk melakukan peninjauan hukum, yaitu Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi akan menghambat penegakan norma hukum 
tersebut karena tidak adanya keselarasan dalam menggandeng seluruh 
hukum positif yang ada ke dalam suatu tuntutan konstitusi. Karena 
kini, Mahkamah Agung melakukan peninjauan dalam kerangka 
hukum, sedangkan yang lain, Mahkamah Konstitusi melakukan 
peninjauan dalam kerangka peninjauan konstitusi.386 Dengan 
adanya penempatan badan yudisial dalam melakukan pengujian, 

382  Kelsen 1942: 183-200. 
383  Bezemek 2012: 115-128. 
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penerapan dari hirarki legislasi akan memasuki area abu-abu yang 
tidak efisien. Kedua, pembagian kewenangan peninjauan yudisial 
ke dalam dua badan yudisial berpotensi menyebabkan masalah di 
tingkat implementasi. Dengan dualisme sistem peninjauan yudisial, 
pada suatu saat mungkin saja Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi terlibat dalam proses peninjauan kembali dua jenis aturan 
yang berbeda tetapi memiliki hubungan atau hubungan vertikal 
dimana keputusan kedua lembaga tersebut berbeda dan bahkan 
saling bertentangan.387 Situasi seperti ini tentu saja merupakan ironi 
dan kontradiksi dalam penegakan hierarki hukum dan peraturan. Itu 
tidak akan terjadi jika penegakan hukum dilakukan di bawah sistem 
peninjauan yudisial terintegrasi dan dilaksanakan oleh satu badan, 
yaitu Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan untuk membangun 
peninjauan yudisial yang tersentralisasi dan eksklusif (tidak dibagi 
dengan lembaga lain).388

Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 15/P/HUM/2009 pada tanggal 18 Juni 2008 mengenai 
judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 
2009. Problematika muncul dikarenakan Mahkamah Agung 
memberikan interpretasi yang berbeda terhadap putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam perkara yang sama. Implikasinya adalah terciptanya 
inkonsistensi interpertasi dalam memutuskan suatu kasus. Pada 
akhirnya Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan lagi di 
Parliamentary Seats Phase III (2009) untuk mengkoreksi interpretasi 
Mahkamah Agung yang menimbulkan kontroversi secara nasional. 

Ketiga, dengan dualisme sistem peninjauan yudisial yang 
dianut oleh UUD 1945 yang memisahkan peninjauan yudisial 
tentang legalitas peraturan dan peninjauan yudisial terhadap 
konstitusionalitas hukum, dapat dipastikan bahwa ada kekosongan 
kontrol konstitusional untuk peraturan yang berada di bawah 
hukum. Singkatnya, tidak ada mekanisme peninjauan konstitusi 
oleh badan peradilan untuk regulasi yang berada di bawah undang-
undang. Karena menurut UUD 1945 hanya undang-undang yang 
dapat ditinjau ulang untuk konstitusionalitasnya.389

387  Hoessein 2009: 318-319. 
388  Kelsen 1961: 157
389  UUD NRI 1945: Ps. 24C ayat (1).
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Jika kita kembali pada dasar filosofi dari adanya judicial 
review, tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan pemeriksaan 
semua hukum dan peraturan terhadap konstitusi sehingga konstitusi 
tidak diinjak-injak oleh aturan di bawahnya.390 Jika aturan tumpang 
tindih dengan konstitusi maka tidak akan ada ketertiban dan struktur 
dalam sistem hukum.391 Begitu pula dengan kenyataan bahwa lebih 
banyak peraturan di bawah hukum dibandingkan hukum itu sendiri. 
Oleh karena itu, Tim Perumus berargumen bahwa kewenangan 
judicial review sudah seharusnya diletakan di pintu yang sama. 
Sehingga seluruh bentuk produk hukum mulai dari undang-undang 
sampai peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
dapat dilakukan pengujian tanpa menimbulkan permasalahan-
permasalahan hukum yang timbul di atas dan menuntaskan dualisme 
judicial review di Indonesia dengan sentralisasi kewenangan judicial 
review ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, konsistensi 
menegakkan hierarki undang-undang dari level (konstitusi) terendah 
ke tertinggi akan lebih aman karena hanya akan ada satu lembaga 
yang dapat mengimplementasikannya.392

4.5.2. Upaya Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi

 Sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 
ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan 
bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan 
Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap 
sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”.393 
Ketentuan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi yuridis dimana 
putusan Mahkamah Konstitusi yang selesai diucapkan dalam sidang 
pleno yang terbuka untuk umum mempunyai akibat hukum yang 
jelas dan tegas.394 Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga 
tidak hanya mengikat bagi pihak yang sedang berperkara, melainkan 
mengikat juga terhadap semua pihak (erga omnes). 395 

 Permasalahan muncul ketika melihat sifat final and binding 
390  MD 2007: 99.
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putusan Mahkamah Konstitusi dari aspek law in action dimana masih 
ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan 
secara konsekuen sebagaimana diamanatkan (non-executiable).396 
Akibatnya, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
hanya mengambang atau yang sering disebut sebagai floating 
execution.397 Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa tidak 
sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh 
pihak yang seharusnya menindaklanjuti isi dari putusan tersebut, 
baik itu cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun cabang 
kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung. Hal ini menciptakan 
suatu fenomena dimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah 
Konstitusi hanya bersifat tegas secara on paper, namun tidak pada 
implementasinya secara nyata. 

Adapun terdapat beberapa contoh kasus dimana Putusan MK 
telah secara nyata tidak diindahkan oleh lembaga yang seharusnya 
menindaklanjutinya. Pertama, Putusan MK Nomor 003/PUU-
IV/2006 tentang penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun sifat melawan 
hukum materiil telah dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah 
Agung dalam salah satu putusannya masih tetap menerapkan sifat 
melawan hukum dalam arti materiil dengan alasan bahwa telah 
terdapat beberapa yurisprudensi yang menerapkan hal tersebut.398 
Kedua, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dimana berdasarkan 
putusan tersebut seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
yang telah mereduksi kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah 
harus dinyatakan inkonstitusional. Namun, faktanya substansi 
yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam putusan MK tersebut 
dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

396  Maulidi 2019: 342.  
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166

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.399 Ketiga, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang 
memutuskan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat dimana putusan tersebut telah mempertegas bahwa upaya 
peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli 
warisnya. Putusan tersebut telah menimbulkan banyak perdebatan 
yang berimplikasi pada tidak dipatuhinya putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut.400 Bahkan, Jaksa Yudi Kristiana secara eksplisit 
menyatakan bahwa putusan tersebut tidak akan diikuti oleh jaksa 
yang diutarakan pada diskusi praktisi dan akademisi yang digelar 
Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Pidana 
Fakultas Hukum UI. 401

Padahal, implementasi putusan MK merupakan suatu 
tahap yang krusial dan penting dalam menghindari abuse of power 
terhadap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga dan aktor-aktor 
negara. Dalam hal ini, diperlukan adanya suatu reformasi untuk 
merestorasi kembali kekuatan mengikat putusan Mahkamah 
Konstitusi secara praktik yang nyata dan tidak sekedar secara 
hitam diatas putih. Adapun reformasi tersebut dapat dilakukan 
dengan dibentuknya ketentuan formal yang mengatur implementasi 
putusan final Mahkamah Konstitusi.  402 Putusan final dan mengikat 
Mahkamah Konstitusi harus disertai dengan adanya Judicial Order 
yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara. 
Judicial Order tersebut dilakukan dengan cara pasca putusan final, 
MK-RI boleh meminta pembuat undang-undang untuk merevisi 
produk hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional  sehingga 
terdapat revisi yang korektif (corrective revision). Adapun revisi 
tersebut harus tetap dikawal dan diawasi oleh putusan dan selaras 
dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi.403 Di sini, 
diperlukan suatu kerja sama antarlembaga negara dalam rangka 
menyelaraskan segala persoalan yang terkait dengan putusan final. 
Studi di beberapa negara menunjukan bahwa putusan final terkait 

399  Maulidi 2019: 342.   
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dengan pembatalan ketentuan pajak, tidak serta merta menghentikan 
upaya kolektibilitas pemerintah terhadap para wajib pajak meskipun 
ketentuan tersebut telah dipangkas dari UU Perpajakan. 404 Oleh 
karena itu, diperlukan suatu desain baru, yakni inkorporasi dari 
judicial order dimana MK turut ikut dalam mengawasi pelaksanaan 
dari putusan MK tersebut sehingga implementasinya lebih terjamin. 

4.5.3.  Penguatan Komisi Yudisial Dalam Peningkatan Mutu 
Independensi Pengadilan

Di Indonesia, eksistensi Komisi Yudisial dalam rumpun 
kekuasaan kehakiman dilatarbelakangi oleh reaksi kekecewaan dari 
masyarakat terhadap independensi peradilan di Indonesia.405 Komisi 
Yudisial pada prinsipnya merupakan amanah reformasi terutama 
dalam rangka reformasi peradilan.406 Kedudukan Komisi Yudisial 
dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukan hanya 
semata-mata sebagai ‘aksesoris’ demokrasi, melainkan merupakan 
sebuah komitmen politik untuk membangun sistem saling awas 
dan saling imbang (check and balances) dalam sistem kekuasaan 
kehakiman. 407 Dasar dari kewenangan Komisi Yudisial terdapat 
di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. 408 Komisi Yudisial merupakan salah satu 
komponen dari strategi reformasi peradilan yang luas, yang juga 
mencakup berbagai isu, termasuk di dalamnya memperluas akses 
keadilan, mengefektifkan penegakan hukum dan memberantas 
praktik mafia peradilan dan anti korupsi. 409

Namun, eksistensi kewenangan lembaga Komisi Yudisial 
menuai cukup banyak resistensi dari Mahkamah Agung maupun 
Mahkamah Konstitusi karena dianggap terlalu intervensionis 
terhadap kebebasan hakim. Selain itu, terdapat kontradiksi antara 

404  Ibid.  
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konstruksi norma yang terdapat dalam UUD 1945 dengan Pasal 13 
UU Nomor 22 Tahun 2004 mengenai rumusan objek terkait dengan 
yurisdiksi pengawasan KY terhadap para hakim yang kurang jelas 
yang sering kali overlap dengan fungsi pengawasan yang melekat 
pada MA. 410 Hal tersebut mendorong MA untuk ingin mematahkan 
peran KY karena dianggap mengganggu peranan MA dalam 
menjalankan tugasnya . Bahkan kenyataan di lapangan sampai 
saat ini menunjukan bahwa beberapa staf penegak hukum dan juga 
pengacara masih tetap berusaha agar KY ditiadakan dari UUD 1945 
karena dinilai telah mempengaruhi kebebasan dan independensi 
hakim dalam membuat keputusan.411 Padahal, posisi KY di negara-
negara seperti Perancis, Italia, Portugal, dan Spanyol justru penting 
untuk melindungi peradilan dari eksekutif, KY diberi kekuasaan 
yang luas dalam karir peradilan, termasuk seleksi, promosi, 
dan disiplin hakim, dalam upaya untuk membatasi intervensi 
eksekutif.412 Karena, perlu diingat bahwa KY merupakan suatu 
lembaga independen, sehingga keberadaan KY justru mendukung 
adanya independensi pengadilan, karena independensi tidaklah 
berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun check and 
balances justru harus ada sehingga kebebasan itu tidak digunakan 
maupun diselewengkan, termasuk terkait dengan promosi dan 
mutasi hakim. Maka dari itu, Tim Perumus berpandangan bahwa 
posisi KY di Thailand memiliki posisi yang strategis dan dapat 
diimplementasikan di Indonesia, yaitu KY memiliki  hak untuk 
“Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, hukuman 
administrasi hakim”.413

Di Indonesia, resistensi terhadap kewenangan KY setidak-
tidaknya termanifestasi melalui empat putusan uji materi yang 
secara signifikan berdampak pada model dan kewenangan Komisi 
Yudisial. 414 Pertama, pada tahun 2006, diterbitkan Putusan MK 
Nomor 005/PUU-IV/2006 dimana MK melepaskan diri dari subjek 
pengawasan KY. 415 Kedua, di tahun 2011, terdapat Putusan MA 

410  Thontowi 2011: 297.
411  Ibid.
412  Komisi Yudisial 2014: 13.
413  Komisi Yudisial 2014: 74.
414  Rishan dan Pangaribuan 2017: 368.
415  Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.
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Nomor 36/PUU/2011 yang pada isinya membatalkan beberapa 
butir kode etik pengawasan perilaku hakim sebagaimana yang telah 
disepakati oleh KY dan MA.416 Ketiga, pada tahun 2013, dikeluarkan 
Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dimana putusan tersebut 
telah membatalkan seluruh materi muatan dalam Perppu MK yang 
menganulir kewenangan KY dalam membentuk panel ahli seleksi 
hakim konstitusi dan pelibatan KY dalam pembentukan majelis 
kehormatan hakim konstitusi.417 Keempat, di tahun 2014, terdapat 
Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dimana MK menganulir 
kewenangan KY dalam melakukan seleksi bersama dengan MA 
dalam hal proses seleksi hakim karir. 418

Setelah melewati proses ajudikasi konstitusional secara 
berturut-turut yang dilayangkan oleh MK maupun MA, saat ini 
kewenangan KY menjadi relatif kecil.419 Karena itulah, perlu 
adanya pengaturan secara konstitusional agar kewenangan KY 
tidak dapat di degradasi dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, 
penguatan KY juga harus disertai dengan modifikasi, karena salah 
satu alasan yang melatarbelakangi resistensi dari pihak MA dan 
MK tersebut disebabkan karena model komposisi keanggotaan KY 
tidak melibatkan keterwakilan golongan hakim, melainkan hanya 
melibatkan mantan hakim. Seharusnya, Indonesia mencontoh 
sistem yang dianut di Bulgaria, Afrika Selatan, Argentina dan 
Mongolia dimana meskipun keanggotaan KY secara kelembagaan 
bersifat partisan, terdapat keterwakilan golongan hakim sebagai 
unsur komisioner judicial council. 420 Oleh karena itu diperlukan 
suatu upaya pembaharuan model dan kewenangan Komisi Yudisial 
RI yang dapat dilakukan melalui restrukturisasi terhadap komposisi 
keanggotaan KY. Misalnya, dengan cara membentuk suatu 
kesetimbangan keterwakilan golongan yang terdiri dari hakim, 
akademisi, dan praktisi hukum yang dapat membentuk sinergi yang 
efektif dalam menjaga pilar independensi dan akuntabilitas peradilan. 
421Adanya keterwakilan golongan yang berasal dari background 

416  Putusan MA Nomor 36/PUU/2011.
417  Putusan MK Nomor 12/PUU-XII/2014.
418  Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015.
419  Rishan dan Pangaribuan 2017: 368.
420  Ibid.
421  Ibid.
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yang berbeda juga dapat memberikan input multidimensional 
yang konstruktif dalam berbagai macam pemecahan masalah dan 
efektifitas fungsi pengawasan KY. Di sisi lain, hal ini juga dapat 
meminimalisir tension serta resistensi dari pihak Mahkamah 
Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Reformasi dan pemulihan 
ulang kedudukan KY dalam tatanan peradilan di Indonesia dapat 
dimulai dengan pengaturan ulang hubungan antara KY, MA, dan 
MK dalam RUU Jabatan Hakim yang juga disertai dengan revisi 
UU Komisi Yudisial. Dengan demikian, akan terbentuk suatu 
shared responsibility yang diharapkan dapat merevitalisasi prinsip 
check and balances dalam sistem peradilan di Indonesia. Dari sini 
Tim perumus berharap adanya penguatan wewenang KY, namun 
juga disertai dengan modifikasi dari komposisi keanggotaan KY 
sehingga penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan 
adil.

4.6. Aturan Dasar Tata Negara dalam Keadaan Bahaya

“The State of Emergency [is] a Political Gesture which show[s] that the 
Government Prefers a Law-and-Order Response to a Critical Problem”

 Indonesia sebagai negara hukum modern dalam rangka mewujudkan 
tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan 
melindungi hak-hak asasi warga negaranya, harus menganut prinsip 
utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan 
dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, 
asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, 
asas demokrasi dan asas konstitusional.422 Artinya Pemerintah (bestuur) 
selaku pelaksana kebijakan politik negara hanya mempunyai wewenang 
sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, 
memimpin atau mengatur warga negaranya, memberi petunjuk, 
menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, 
mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakatnya.423 Aturan negara 
hukum itu berlaku secara universal, artinya bahkan dalam keadaan 
bahaya sekalipun, Indonesia akan tetap merupakan sebuah negara hukum. 
Oleh karena itu konstitusi sebagai dasar hukum negara Indonesia yang 
422  Juhaefah 2011 : 2. 
423  Fahmal 2008 : 100.
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merupakan sumber utama kewenangan pemerintah harus bisa memberikan 
tataran norma dasar tentang ketatanegaraan dalam keadaan bahaya.

 Terlebih lagi dalam praktik penyelenggaraan negara atau 
pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata 
kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak 
mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga 
memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi 
negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan 
kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.424 Oleh karena 
itu konstitusi sebagai a living document dirasa harus bisa mengantisipasi 
berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara 
dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam 
pembahasan tentang keadaan bahaya permasalahan yang seringkali menjadi 
bahan perdebatan di sejumlah kalangan ahli hukum maupun politik adalah 
parameter dari suatu keadaan yang dapat dikualifikasi sebagai “keadaan 
bahaya”.425 Pada sistematika konstitusi perubahan terakhir, perihal keadaan 
‘tidak normal’ terdapat dua kategori yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal 
kegentingan yang memaksa sebagai dasar dari tindakan pemerintah untuk 
membentuk Perppu dalam rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan 
negara yang landasan hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 12 dan Pasal 
22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, maka dapat 
diketahui adanya 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya 
(luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (state of emergency) 
yakni Pertama, keadaan bahaya, dan Kedua, hal ihwal kegentingan yang 
memaksa. 

Meskipun kedua kategori keadaan yang tidak biasa tersebut 
mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara (state of 
emergency), namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya 
yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor 
eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa 
lebih menekankan pada isinya (faktor internal).426 Pasal 12 UUD 1945 
lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk 
menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara atau secara 
sederhana dari ancaman perang, sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 
424  Nuh 2011 : 232
425  Nuh 2011 : 233
426  Nuh 2011 : 233
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1945 berada pada ranah (domain) pengaturan yaitu berkenaan dengan 
kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu. Dengan demikian lebih 
menekankan dari aspek internal negara berupa kebutuhan hukum yang 
bersifat mendesak.427 Itulah sebabnya maka apabila dicermati ketentuan 
UUD 1945 maka terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama 
(kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara 
(state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, 
yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (dangerous 
threat); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (reasonable 
neccesity), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (limited time) 
yang tersedia.428 Apabila dapat ditemukan unsur-unsur yang harus dipenuhi 
untuk memenuhi keadaan luar biasa dalam kategori “hal ihwal kegentingan 
yang memaksa,” lantas tentunya dirasa perlu untuk juga memberikan 
rumusan mengenai keadaan luar biasa dalam kategori “keadaan bahaya.” 

Dalam semangat tersebut, Tim Perumus hendak memberikan 
gambaran perbandingan tentang aturan keadaan bahaya negara lain. 
Apabila kita melihat pada negara republik lain seperti Perancis, 
konstitusinya memiliki dua pengertian keadaan bahaya dengan unsur dan 
dampak yang berbeda. Pasal 36 Konstitusi Perancis menyatakan bahwa 
“Keadaan Siaga dapat dinyatakan oleh Kabinet Menteri. Perpanjangannya 
yang melebihi dua belas hari hanya bisa dilakukan dengan  persetujuan 
parlemen,”429 Pasal 16 Konstitusi Perancis menyatakan bahwa kekuasaan 
eksekutif dapat melakukan tindakan-tindakan yang hanya bisa dilakukan 
oleh Parlemen apabila dirasa ada keadaan  yang mengancam wilayah 
Perancis, kedaulatannya, pelaksanaan komitmen internasionalnya, 
maupun halangan terhadap lembaga negara konstitusionalnya.430 Apabila 
kita merujuk kepada praktik negara federal di Malaysia, konstitusinya 
memberikan kewenangan berbeda pada parlemen dan kepala negara 
federal untuk definisi keadaan bahaya  yang berbeda. Terjemahan Pasal 
149 Konstitusi Malaysia menyatakan bahwa:431

“(1) If an act of parliament recites that action has been taken or 
threatened by any substantial body of persons, whether inside or 

427  Juhaefah 2011 : 11-12. 
428  Asshidiqie 2007 : 207.
429  Terjemahan Bebas Constitution of October 4 1958.
430  Terjemahan Bebas Constitution of October 4 1958.
431  The Federal Constitution of Malaysia 2007.
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outside the Federation:
(a) to cause, or to cause a substantial number of citizens to fear, 
organised violence against persons or property; or
(b) to excite disaffection against the Yang di-Pertuan Agong or any 
Government in the Federation; or
(c) to promote feelings of ill-will and hostility between different 
races or other classes of the population likely to cause violence; or
(d) to procure the alteration, otherwise than by lawful means, of 
anything by law established; or
(e) which is prejudicial to the maintenance or the functioning of 
any supply or service to the public or any class of the public in the 
Federation or any part thereof; or
(f) which is prejudicial to public order in, or the security of, the 
Federation or any part thereof, any provision of that law designed 
to stop or prevent that action is valid notwithstanding that it is 
inconsistent with any of the provisions of Article 5, 9, 10 or 13, or 
would apart from this Article be outside the legislative power of 
Parliament; and Article 79 shall not apply to a Bill for such an Act 
or any amendment to such a Bill.
(2) A law containing such a recital as is mentioned in Clause (1) 
shall, if not sooner repealed, cease to have effect if resolutions 
are passed by both Houses of Parliament annulling such law, but 
without prejudice to anything previously done by virtue thereof or 
to the power of Parliament to make a new law under this Article.”

 Pasal tersebut memberikan pemahaman kepada kita tentang 
bagaimana Parlemen Malaysia diberikan keluwesan  dalam merumuskan  
suatu undang-undang ketika terjadi keadaan di mana Parlemen nyatakan 
dalam undang-undangnya merupakan hal-hal yang  mengancam aspek 
penting negara. Sekarang dapat kita bandingkan dengan keadaan bahaya 
yang konstitusi berikan kewenangannya kepada kepala negara federal 
pada Pasal 150 Konstitusi Malaysia yang terjemahannya menyatakan:432

“(1) If the Yang di-Pertuan Agong is satisfied that a grave emergency 
exists whereby the security, or the economic life, or public order in 
the Federation or any part thereof is threatened, he may issue a 

432  The Federal Constitution of Malaysia 2007.
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Proclamation of Emergency making therein a declaration to that 
effect.
(2) A Proclamation of Emergency under Clause (1) may be issued 
before the actual occurrence of the event which threatens the 
security, or the economic life, or public order in the Federation or 
any part thereof if the Yang di-Pertuan Agong is satisfied that there 
is imminent danger of the occurrence of such event.
(2A) The power conferred on the Yang di-Pertuan Agong by this 
Article shall include the power to issue different Proclamations 
on different grounds or in different circumstances, whether or not 
there is a Proclamation or Proclamations already issued by the 
Yang di-Pertuan Agong under Clause (1) and such Proclamation or 
Proclamations are in operation.”

 Pada ketiga ayat tersebut tergambar bagaimana kepala negara 
federal Malaysia memiliki kewenangan untuk menyatakan berlakunya 
keadaan bahaya dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernyataan 
tersebut. 

Rujukan konstitusi Prancis dan Malaysia dalam menanggapi 
negara dalam keadaan bahaya memberikan dorongan bagi Tim Perumus 
untuk merumuskan semangat serupa dalam Perubahan Kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apalagi setelah melihat 
bahwa terdapat definisi yang jelas pada kedua negara tersebut tentang 
apa yang mereka anggap sebagai syarat atau unsur menyatakan negara 
dalam keadaan bahaya,  terutama pada negara Malaysia yang tidak hanya 
menganggap ancaman perang sebagai syarat keadaan bahaya tetapi juga 
bahkan keadaan ekonomi negara. Oleh karena itu dalam perubahan kali 
ini Tim Perumus menggagas adanya dua kategori besar keadaan  bahaya 
dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, yaitu Keadaan Bahaya Perang dan 
Keadaan Bahaya Bukan Perang. Untuk Bahaya Perang maka dapat 
diberikan keterangan yang tegas bahwa ancaman bahaya yang dihadapi 
berasal dari kemungkinan atau keadaan perang, sedangkan untuk Bahaya 
Bukan Perang maka ancaman bahaya  dapat timbul dari keadaan seperti 
depresi ekonomi, pandemi, maupun kerusuhan massal yang dianggap 
mengancam ketertiban umum. Kewenangan untuk menyatakan keadaan 
tersebut tetap Tim Perumus berikan kepada Presiden selaku pemegang 
kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dalam hal ini, presiden dapat 
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menyatakan kedua keadaan tersebut terhadap seluruh maupun 
sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tergantung 
pada intensitas dan cakupan wilayah dari keadaan bahaya yang sedang 
dihadapi. Untuk akibat hukum dari pernyataan keadaan bahaya itu sendiri 
Tim Perumus rasa cukup diberikan kesempatan bagi pembuat undang-
undang untuk memberikan pengaturan lebih lanjut, hal ini agar konstitusi 
yang lebih sukar diubah memberikan fleksibilitas pengaturan hal-hal yang 
bersifat terlalu  teknikal dan dinamis kepada undang-undang yang relatif 
lebih mudah bila hendak diubah.

4.7. Legitimasi Kedaulatan Udara Indonesia

“Nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku insan dirgantara”

-Marsekal Tentara Nasional Indonesia (Purn), Chappy Hakim.

 Di dalam hukum internasional, tepatnya pada Pasal 1 Konvensi 
Montevideo, wilayah merupakan salah satu kualifikasi/persyaratan bahwa 
suatu entitas dapat disebut sebagai negara. Konvensi tersebut menggunakan 
istilah “a defined territory”,433 dari sana dapat diketahui bahwa wilayah 
suatu negara haruslah ditentukan. Berdasarkan risalah rapat BPUPKI yang 
disunting oleh Floriberta Aning, dapat diketahui bahwa para “founding 
fathers” juga memahami betapa pentingnya penentuan wilayah dalam 
suatu negara. Muh.Yamin pada tanggal 31 Mei 1945, membicarakan 
mengenai penentuan wilayah ini dengan mengatakan:434

“daerah Indonesia sebagai daerah negara lebih sukar menentukannya 
daripada Indonesia sebagai batasan menurut ilmu bangsa, ilmu 
bahasa, atau menurut sejarah. Kesukaran yang kedua, karena 
Indonesia itu ialah suatu benua kepulauan, yang dipersatukan oleh 
selat yang lebar - atau selat yang sangat sempit, sehingga batas 
negara dengan sendirinya mesti ditentukan oleh aturan-laut 
dan aturan-daratan.”

Berdasarkan penjelasan Muh.Yamin tersebut, dapat diketahui bahwa urgensi 
pengaturan wilayah pada tahun 1945 memang sebatas daerah daratan dan 
daerah lautan, penentuan kedaulatan daratan dan lautan pun pada masa itu 
telah sukar untuk dilakukan. Namun kini, keadaan dan urgensi pengaturan 

433  Montevideo Convention 1933: Art.1.
434  Aning 2019: 80.
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kewilayahan telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi 
yang semakin cepat dan menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan. 
Kenyataan inilah yang mendorong Tim Perumus untuk berkontemplasi 
lebih jauh dalam diskursus kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

4.7.1. Kedaulatan Udara dari Sisi Perekonomian dan Kesejahteraan 
Sosial

Pembahasan kedaulatan wilayah Indonesia pada abad 
sekarang tidak hanya bisa bertumpu pada kedaulatan daratan 
dan lautan, perkembangan teknologi telah menunjukan kepada 
bangsa Indonesia bahwa udara merupakan sebuah aspek krusial 
yang harus diperhitungkan dalam konfigurasi wilayah Indonesia 
dan hal tersebut mendorong Tim Perumus untuk menuangkan 
dalam perubahan kelima Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa 
Indonesia memiliki wilayah atas daratan, lautan, dan ruang udara 
yang akan ditentukan batasan serta haknya dalam undang-undang. 
Karena pada masa ini, guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang 
optimal harus juga diperhatikan bahwa pergerakan zaman bergerak 
pada eksplorasi yang lebih jauh dari sekedar daratan dan lautan 
menjadi mencangkup udara bahkan hingga ruang angkasa. Hal 
tersebut mendorong lebih jauh Tim Perumus untuk menuangkan 
wilayah udara Indonesia dalam konstitusi. Ketika bangsa ini 
mengakui adanya udara sebagai bagian dari wilayahnya maka 
Indonesia telah mengambil satu langkah lebih jauh dalam menjaga 
kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Jika 
kerangka persatuan telah ditegakkan, maka pembangunan untuk 
mensejahterakan kehidupan rakyat dapat segera dilaksanakan.435

Tim Perumus berpandangan bahwa pengakuan terhadap 
kedaulatan wilayah udara dapat berkontribusi dalam memaksimalkan 
eksplorasi kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat yang lahir 
karena sebuah urgensi perkembangan teknologi. Negara-negara 
yang telah melihat betapa pentingnya kedaulatan udara dapat 
memaksimalkan upayanya untuk mengeksplorasi wilayah udaranya 
sehingga hal ini patut untuk diikuti dengan menciptakan landasan 
konstitusional bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan 

435  Rahardjo dan Herdianto 2001: xi.
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kemajuan eksplorasi udara yang sudah berjalan di negara-negara 
lain. Kedaulatan udara merupakan landasan yang mendasari 
seluruh konsep dan sistem hukum udara,436 tidak adanya landasan 
konstitusional menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan 
untuk memiliki dasar untuk menguasai konsep dan menciptakan 
sistem hukum udara di Indonesia. Hal tersebut didasari pada prinsip 
yang ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang 
mengakui adanya kedaulatan udara pada setiap negara,437walaupun 
adanya kebiasan bahwa kedaulatan udara yang dimaksudkan 
dalam konvensi tersebut masih bertitik berat pada kedaulatan 
politik daripada kedaulatan untuk memanfaatkan ruang udara suatu 
negara.438 Kebiasan ini semakin mendorong Tim Perumus untuk 
menciptakan landasan pada level konstitusional untuk memberikan 
penegasan bagi Indonesia bahwa udara merupakan wilayah 
Indonesia yang dapat juga dikuasai untuk eksplorasi dengan tujuan 
kemakmuran rakyat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan negara atas 
wilayah udara berbeda dengan kepemilikan wilayah lainnya yaitu 
daratan dan lautan. Dalam wilayah darat dan laut, pemanfaatannya 
tidak begitu memerlukan perkembangan teknologi secanggih wilayah 
udara, sementara kepemilikan wilayah udara lebih membutuhkan 
penguasaan teknologi kedirgantaraan yang mumpuni agar negara 
dapat menguasai wilayah udaranya dengan efektif. Wilayah udara 
kemudian memiliki nilai ekonomis dan strategis ketika negara-
negara menemukan teknologi pesawat udara.439 Keuntungan 
ekonomi dan strategis pun dirasakan Indonesia ketika Indonesia 
mulai memanfaatkan teknologi kedirgantaraan untuk kebutuhan 
transportasi, pertahanan dan keamanan nasional.440Namun kondisi 
ini dapat berubah manakala bangsa Indonesia tidak mampu 
menguasai teknologi kedirgantaraan sebagai penopang ekonomi 
dan pertahanan nasional.441 Indonesia akan menjadi bangsa lemah 
dan konsumtif saja manakala kebutuhan teknologi kedirgantaraan 

436  Zlicz 1992: 58.
437  Abdurrasyid 1972: 97.
438  Wiradipradja 2012: 231.
439  Wiradipradja 2009:498-499.
440  Supriyadi 2015: 17-18.
441  Martono 2011:158.
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dikuasai oleh negara-negara lain. Melihat dari kenyataan di 
lapangan, akhir-akhir ini banyak pesawat asing yang melintas di 
wilayah udara Indonesia tanpa seizin menara pengawas yang ada 
di darat. Kebanyakan dari pesawat asing yang melintas tanpa izin 
tersebut adalah pesawat militer.442

Kenyataan bahwa konsep kedaulatan negara di ruang udara 
yang bersifat complete and exclusive telah terdegradasi dengan 
lahirnya berbagai perjanjian internasional yang meliberalisasi 
perdagangan jasa penerbangan, meningkatkan urgensi pengaturan 
kedaulatan udara. Kebijakan open sky policy membuka era 
perdagangan jasa penerbangan untuk dimasuki oleh penyedia jasa 
penerbangan dari negara-negara lain secara bebas. Itu artinya, 
kedaulatan negara atas sumber daya alam berupa ruang udara tidak 
dapat lagi disebut complete and exclusive milik bangsa Indonesia, 
karena telah terbagi kepada negara-negara lain. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada masa kini 
kedaulatan negara merupakan sisa dari kekuasaan yang dimiliki 
dalam batas-batas yang ditetapkan melalui hukum internasional. 
Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya harus merebut 
kesempatan ini untuk melakukan deklarasi level konstitusi bahwa 
ruang udara di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan 
dan lautannya. Karena meskipun pada saat ini telah terdapat tiga 
UU yang mengakui kedaulatan udara di Indonesia yaitu: Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun, 
ketiadaan pengakuan kedaulatan udara pada level konstitusi, telah 
menjadikan keberadaan UU tersebut inkonstitusional. Di sisi lain, 
dengan diberikannya sebuah landasan konstitusional, pengelolaan 
dan pemanfaatan ruang udara wilayah negara Indonesia menjadi 
sebuah hak konstitusional negara, yang memiliki norma mendasar. 
Negara pun dianugerahi yurisdiksi atas ruang udara yang krusial 
bagi kepentingan nasional. Pengelolaan wilayah udara kedaulatan 
sebuah negara harus ditangani terpadu di tingkat strategis yang 
melekat pada kekuasaan di tingkat pusat Pemerintahan. Karena, 

442  Setiani 2017: 492.
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pengelolaan wilayah udara akan menentukan eksistensi sebuah 
bangsa yang melekat erat di dalamnya martabat sebagai sebuah 
negara.443

4.7.2. Kedaulatan Udara dari Sisi Pertahanan dan Keamanan

Selain dari segi perekonomian nasional, pengaturan 
mengenai kedaulatan udara ini juga penting dalam hal pertahanan 
dan keamanan. Karena, pada era sekarang ini potensi sengketa 
kedaulatan seringkali tidak dapat dihindarkan. Bahkan wilayah 
penerbangan di Kepulauan Riau (Kepri) hingga kini masih diatur 
oleh Singapura sejak tahun 1946, karena pada masa itu peralatan 
Indonesia belum memadai. Untungnya, sebagaimana disampaikan 
oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, 
kerangka kesepakatan pengalihan sudah dibuat pada 12 September 
2019 untuk pengambilalihan pengelolaan blok penerbangan 
Kepri kembali ke pangkuan Indonesia.444 Namun keberhasilan 
untuk pengambilalihan tersebut tidaklah mengurangi urgensi dari 
pengaturan kedaulatan udara di Indonesia, bahkan meningkatkan 
urgensinya karena menunjukan besarnya potensi sengketa sehingga 
ketika pengaturan mengenai legitimasi kedaulatan udara di 
Indonesia telah diatur pada level konstitusi, kedudukan Indonesia 
dalam sengketa juga akan semakin kuat. Karena kedaulatan 
berkaitan erat dengan yurisdiksi. Sebagaimana dikatakan oleh 
Mochtar Kusumaatmadja bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat 
atau ciri hakiki dari negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi 
mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan 
tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di 
luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan 
demikian.445 Dari penjelasan tersebut, erat kaitan antara kedaulatan 
dengan yurisdiksi, dan dengan adanya yurisdiksi, negara yang 
bersangkutan mempunyai wewenang dan tanggung jawab di ruang 
udara untuk melaksanakan penegakkan hukum di ruang udara. 
Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, 
salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan 

443  Chappy Hakim 2017.
444  Paskalis 2019.
445  Kusumaatmadja 2010: 7.
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nasional, yang harus didayagunakan sebaik-baiknya.446 Berkenaan 
dengan dunia penerbangan, kedaulatan negara dicerminkan dalam 
pemberian hak penguasaan dan pembinaan penerbangan kepada 
Pemerintah oleh Undang-Undang. Hak penguasaan negara atas 
dunia penerbangan tertuang dalam ketentuan yang berkaitan dengan 
angkutan udara, sementara pembinaan penerbangan meliputi aspek 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.447

4.7.3. Proyeksi dan Penjelasan dalam Perubahan Kelima UUD NRI 
1945

Tim Perumus dalam Perubahan Kelima UUD NRI 1945 ini akan 
memasukan komponen udara ke dalam pengaturan mengenai penguasaan 
negara Indonesia yang saat ini hanya mencantumkan “bumi” dan “air”. 
Untuk itu, Tim Perumus akan menegaskan dalam konstitusi bahwa 
Indonesia memiliki wilayah atas daratan, lautan, dan ruang udara yang 
akan ditentukan batasan serta haknya dalam undang-undang.

446  Supancana 2003:271.
447  Tatang 2006:186.



181

TABEL PERBANDINGAN MATERI MUATAN RANCANGAN 
PERUBAHAN KELIMA UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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.***) 

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.***) 

PEMBAHASAN
Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada bab ini. 
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BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan 

Rakyat terdiri atas 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 2
(1) Majelis Permusyawaratan 

Rakyat terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur 
lebih lanjut dengan undang-
undang.****) 

(2) Majelis Permusyawaratan 
Rakyat bersidang sedikitnya 
sekali dalam lima tahun di Ibu 
Kota Negara. 

(3) Segala putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
ditetapkan dengan suara yang 
terbanyak. 

Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat 

berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang 
Dasar.***) 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.***/****) 

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang 
Dasar.***/****) 

Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat 

berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang 
Dasar.***) 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.***/****) 

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang 
Dasar.***/****) 

 3 

PEMBAHASAN
Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada bab ini. 
 

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 4 
(1) Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya 
Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden. 

 

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan sebagai 
Kepala Pemerintahan dan 
Kepala Negara menurut 
Undang-Undang Dasar. *****) 

(2) Dalam melakukan 
kewajibannya Presiden dibantu 
oleh satu orang Wakil 
Presiden.      

Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat.*) 

(2) Presiden menetapkan peraturan 
pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang
 sebagaimana mestinya. 

Pasal 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 

Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon 

Wakil Presiden harus warga 
negara Indonesia sejak 
kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan 
lain karena kehendaknya 
sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta 
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PEMBAHASAN
Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada bab ini. 
 

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 4 
(1) Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya 
Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden. 

 

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan sebagai 
Kepala Pemerintahan dan 
Kepala Negara menurut 
Undang-Undang Dasar. *****) 

(2) Dalam melakukan 
kewajibannya Presiden dibantu 
oleh satu orang Wakil 
Presiden.      

Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat.*) 

(2) Presiden menetapkan peraturan 
pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang
 sebagaimana mestinya. 

Pasal 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 

Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon 

Wakil Presiden harus warga 
negara Indonesia sejak 
kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan 
lain karena kehendaknya 
sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta 
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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.***) 

mampu untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagai 
Presiden dan Wakil 
Presiden.***/*****) 

(2) Syarat-syarat untuk menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden 
diatur lebih lanjut dengan 
undang- undang.***) 

Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat. ***) 

(2) Pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilihan umum 
sebelum pelaksanaan pemilihan 
umum.***) 

(3) Pasangan calon Presiden dan 
wakil Presiden yang mendapatkan 
suara lebih dari lima puluh persen 
dari jumlah suara dalam 
pemilihan umum dengan 
sedikitnya dua puluh persen suara 
di setiap provinsi yang tersebar di 
lebih dari setengah jumlah 
provinsi di Indonesia, dilantik 
menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden.***) 

(4) Dalam hal tidak ada pasangan 
calon Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih, dua pasangan 
calon yang memperoleh suara 
terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum dipilih 
oleh rakyat secara langsung dan 
pasangan yang memperoleh suara 
rakyat terbanyak dilantik sebagai 
Presiden dan Wakil 

Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh 
rakyat.***) 

(2) Pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilihan 
umum legislatif periode yang 
sama dengan pemilihan umum 
eksekutif. ***/*****) 

(3) Pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden yang 
mendapatkan suara lebih dari 
lima puluh persen dari jumlah 
suara dalam pemilihan umum 
eksekutif dengan sedikitnya 
dua puluh persen suara di 
setiap provinsi yang tersebar di 
lebih dari setengah jumlah 
provinsi di Indonesia, 
merupakan pasangan calon 
terpilih untuk dilantik menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden. 
*****) 

(4) Dalam hal terdapat dua 
pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden serta tidak ada 
pasangan calon terpilih, 
pasangan yang memperoleh 



185

 5 

Presiden.****) 
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden lebih 
lanjut diatur dalam undang- 
undang.***) 

suara rakyat terbanyak dilantik 
sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden.*****) 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 
dua pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden serta tidak 
ada pasangan calon terpilih, 
dua pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum eksekutif 
dipilih oleh rakyat secara 
langsung dan pasangan yang 
memperoleh suara rakyat 
terbanyak dilantik sebagai 
Presiden dan Wakil 
Presiden.*****) 

(6) Tata cara pelaksanaan 
pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden lebih lanjut diatur 
dalam undang- undang.*****) 

Pasal 6B
Presiden dan Wakil Presiden harus 
melepaskan diri dari jabatan partai 
politik setelah dinyatakan terpilih 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih. *****) 

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 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 baik berturut-
turut maupun tidak.*****) 

Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 

Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden 
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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.***) 

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 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.***) 

(2) Pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum tersebut 
ataupun telah tidak lagi memenuhi 

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 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.***) 

(2) Pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah 
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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 Dewan Perwakilan 
Rakyat tersebut paling lama 
sembilan puluh sidang untuk 
memutuskan usul Dewan 
Perwakilan Rakyat tersebut paling 
lambat tiga puluh hari sejak 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menerima usul tersebut.***) 

(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 

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 Dewan 
Perwakilan Rakyat tersebut 
paling lama sembilan puluh 
sidang untuk memutuskan usul 
Dewan Perwakilan Rakyat 
tersebut paling lambat tiga 
puluh hari sejak Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
menerima usul tersebut.***) 

(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; 



188

 8 

paripurna untuk meneruskan usul 
pemberhentian Presiden dan/atau 
WakilPresiden 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 yang 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
3⁄4 dari jumlah anggota dan 
disetujui oleh sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota yang 
hadir, setelah Presiden dan/atau 
Wakil Presiden diberi kesempatan 
menyampaikan penjelasan dalam 
rapat paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.***) 

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 WakilPresiden 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 yang 
dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3⁄4 dari jumlah 
anggota dan disetujui oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota yang hadir, 
setelah Presiden dan/atau 
Wakil Presiden diberi 
kesempatan menyampaikan 
penjelasan dalam rapat 
paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.***) 

Pasal 7C Pasal 7C
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Presiden tidak dapat membekukan 
dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat.***) 

Presiden tidak dapat membekukan 
dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya, ia digantikan 
oleh Wakil Presiden sampai habis 
masa jabatannya.***) 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan 
Wakil Presiden, selambat- 
lambatnya dalam waktu enam 
puluh hari, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh 
Presiden.***) 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan, 
pelaksanaan tugas Kepresidenan 
adalah Menteri Luar Negeri, 
Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pertahanan secara 
bersama-sama. Selambat-
lambatnya tiga puluh hari setelah
 itu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dari dua pasangan calon 
Presiden dan wakil Presiden yang 
diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik yang 
pasangan calon Presiden dan 

Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan atau 
tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa 
jabatannya, ia digantikan oleh 
Wakil Presiden sampai habis 
masa jabatannya.***) 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan 
Wakil Presiden, selambat- 
lambatnya dalam waktu enam 
puluh hari, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang 
untuk memilih Wakil Presiden 
dari dua calon yang diusulkan 
oleh Presiden.***) 

(3) Jika Presiden dan Wakil 
Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya 
dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, pelaksanaan tugas 
Kepresidenan adalah Menteri 
Luar Negeri, Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Pertahanan 
secara bersama-sama. 
Selambat-lambatnya tiga puluh 
hari setelah itu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang 
untuk memilih Presiden dan 
Wakil Presiden dari dua 
pasangan calon Presiden dan 
wakil Presiden yang diusulkan 
oleh partai politik atau 
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Wakil Presidennya meraih suara 
terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum 
sebelumnya, sampai berakhir 
masa jabatannya.****) 

gabungan partai politik yang 
pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih 
suara terbanyak pertama dan 
kedua dalam pemilihan umum 
sebelumnya, sampai berakhir 
masa jabatannya.****) 

Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, 

Presiden dan wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau 
berjanji dengan sungguh-sungguh 
di hadapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai berikut: 

 

Sumpah Presiden (Wakil 
Presiden): 

“Demi Allah saya bersumpah 
akan memenuhi kewajiban 
Presiden Republik Indonesia 
(Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik- 
baiknya dan seadil-adilnya, 
memegang teguh Undang-Undang 
Dasar dan menjalankan segala 
undang-undang dan peraturannya 
dengan selurus- lurusnya serta 
berbakti, kepada Nusa dan 
Bangsa.” 

 

Janji Presiden (Wakil Presiden): 

“Saya berjanji dengan sungguh-
sungguh akan memenuhi 
kewajiban Presiden Republik 
Indonesia (Wakil Presiden 

Pasal 9
(1) Sebelum memangku 

jabatannya, Presiden dan Wakil 
Presiden bersumpah menurut 
agama, atau berjanji dengan 
sungguh-sungguh di hadapan 
Majelis Permusyawaratan 
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 
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Republik Indonesia) dengan 
sebaik – baiknya dan seadil – 
adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar dan 
menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan 
selurus-lurusnya serta berbakti, 
kepada Nusa dan Bangsa”.*) 

(2) Jika Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak dapat mengadakan 
sidang, Presiden dan Wakil 
Presiden bersumpah menurut 
agama, atau berjanji dengan 
sungguh-sungguh di hadapan 
pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dengan 
disaksikan oleh Pimpinan 
Mahkamah Agung.*) 

memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) 
dengan sebaik – baiknya dan 
seadil – adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar 
dan menjalankan segala 
undang-undang dan 
peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti, kepada 
Nusa dan Bangsa”.*) 

 

(2) Jika Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tidak dapat 
mengadakan sidang Presiden 
dan Wakil Presiden bersumpah 
menurut agama, atau berjanji 
dengan sungguh-sungguh 
dihadapan 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 10
Presiden dalam kedudukannya sebagai 
Kepala Negara 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 

Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat 
menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain.****) 

(2) Presiden dalam membuat 
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yang menimbulkan akibat yang 
luas dan mendasar bagi 
kehidupan rakyat yang terkait 
dengan beban keuangan negara, 
dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan 
undang-undang harus dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang 
perjanjian internasional diatur 
dengan undang- undang.***) 

perjanjian internasional lainnya 
yang menimbulkan akibat yang 
luas dan mendasar bagi 
kehidupan rakyat yang terkait 
dengan beban keuangan 
negara, dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan 
undang-undang harus dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang 
pernyataan perang, pembuatan 
perdamaian dan perjanjian 
internasional diatur dengan 
undang-undang.*****) 

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. 
Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 
bahaya ditetapkan dengan undang-
undang.

Pasal 12 

(1) Presiden dapat menyatakan 
keadaan bahaya perang atau 
keadaan bahaya bukan perang 
terhadap seluruh maupun 
sebagian wilayah Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia.*****) 

(2) Keadaan bahaya mensyaratkan 
adanya ancaman yang 
membahayakan, kebutuhan 
yang mengharuskan, dan 
adanya keterbatasan waktu 
yang tersedia.*****) 

(3) Akibat dari keadaan bahaya 
ditetapkan dengan undang-
undang.*****) 

Pasal 12A*****) 
(1) Presiden menyatakan keadaan 

bahaya perang apabila terdapat 
keadaan yang membahayakan 
seluruh maupun sebagian 
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wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang 
disebabkan oleh konflik 
bersenjata berskala 
internasional atau bukan 
internasional. 

(2) Presiden menyatakan keadaan 
bahaya bukan perang apabila 
memenuhi syarat-syarat 
keadaan bahaya namun tidak 
disebabkan oleh konflik 
bersenjata. 

(3) Hak konstitusional penduduk 
kecuali hak-hak yang tidak 
dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun, dapat 
dikesampingan dalam keadaan 
bahaya.  

Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan 

konsul. 
(2) Dalam hal mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat.*) 

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

Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan 

konsul. 
(2) Dalam hal mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan 
pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat.*) 

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

Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan 

rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah agung.*) 

(2) Presiden memberi amnesti dan 
abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan 

Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan 

rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah agung.*) 

(2) Presiden memberi amnesti dan 
abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan 
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Rakyat.*) Perwakilan Rakyat.*) 

Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan 
lain-lain tanda kehormatan yang diatur 
dengan undang-undang.*) 

Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, 
dan lain-lain tanda kehormatan yang 
diatur dengan undang-undang.*) 

Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan 
pertimbangan yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada 
Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 
undang- undang.****) 

Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan 
pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan 
kepada Presiden, yang selanjutnya 
diatur dalam undang- undang.****) 

PEMBAHASAN: 

Tim Perumus menambah frasa “Kepala Pemerintahan” dan “Kepala Negara” di 
dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai bentuk penegasan konsekuensi dari pemberlakuan 
sistem presidensial di Indonesia, yang membebankan Presiden dengan dua tugas dan 
fungsi, yakni sebagai Kepala Pemerintahan dan juga selaku Kepala Negara. 

Tim Perumus menghapuskan frasa secara rohani dan jasmani pada Pasal 6 ayat 
(1) dikarenakan Tim Perumus melihat frasa secara rohani dan jasmani tersebut tidak 
dapat mengakomodir hak-hak kaum difabel dalam mencalonkan diri sebagai 
Presiden Republik Indonesia. Tim Perumus mendorong kesetaraan hak-hak bagi 
kaum difabel dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengenai kedudukan 
warga negara dalam pemerintahan. Tim perumus melihat bahwa penggunaan frasa 
secara rohani dan jasmani membatasi hak-hak kaum difabel, sehingga perlu 
dihapuskan.

Perubahan juga di lakukan ada Pasal 6A ayat (2) dimana Tim Perumus 
menambahkan “frasa pemilihan umum legislatif periode yang sama dengan 
pemilihan eksekutif”. Pada pembahasan telah dibahas bahwa Tim Perumus 
membedakan antara Upemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutifU. 
Sehingga, maksud dari frasa tersebut ialah Pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan 
umum legislatif yang akan diselenggarakan sebelum pemilihan umum eksekutif 
pada periode pemilihan umum yang sama. Tim Perumus menegaskan adanya 
pembedaan antara pemilihan umum legislatif  dan pemilihan umum eksekutif serta 
antara kedua pemilihan tersebut tidak dilakukan secara serentak. Sehingga hasil dari 
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pemilihan umum legislatif yang akan diselenggarakan sebelum pemilihan umum 
eksekutif pada periode yang sama akan digunakan untuk pemilihan eksekutif pada 
periode yang sama.

Tim Perumus melakukan perubahan lainnya dengan menambah pasal baru yakni 
Pasal  6B sebagai bentuk komitmen seorang Presiden untuk melaksanakan secara 
utuh dan menyeluruh tugas dan amanahnya, yaitu untuk melayani dan mengatur 
rakyat yang dipimpinnnya. Salah cara untuk menuju hal tersebut adalah dengan 
kewajiban Presiden untuk melepas jabatannya di Partai Politik. 

Pada Pasal 9 ayat (1) perubahan dilakukan dengan menghapus frasa “atau Dewan 
Perwakilan Rakyat” dengan tujuan agar presiden dalam mengucapkan sumpahnya 
harus didepan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan ini juga bertujuan untuk 
menguatkan kewenangan dari DPD, dimana pada amandemen ke IV pembacaan 
sumpah presiden tersebut dapat dilakukan dihadapan MPR atau DPR. Dengan 
penghapusan frasa tersebut maka pembacaan sumpah presiden harus dihadapan 
MPR, implikasinya ialah DPD pun harus hadir dalam pembacaan sumpah tersebut. 
Dengan menghapus frasa tersebut maka berimplikasi pada menguatnya kewenangan 
DPD.

Perubahan kali ini juga ditunjang dengan dilengkapinya aturan dasar tentang 
persetujuan DPR terhadap pernyataan perang dan pembuatan perdamaian oleh 
Presiden pada Pasal 11 Ayat (3). Penambahan aturan tersebut tentunya 
diproyeksikan akan bisa menjadi dasar bagi pembuat undang-undang untuk 
menciptakan peraturan mengenai tata cara maupun persyaratan bagi Presiden dalam 
menyatakan peperangan maupun membuat perdamaian. Hal ini sesuai dengan 
semangat Tim Perumus yang hendak memberikan aturan lebih jelas terhadap 
ketatanegaraan dalam keadaan bahaya.

Pada Pasal 12 Tim Perumus menuangkan norma mengenai keadaan bahaya yang 
telah Tim Perumus ulas pada bab sebelumnya. Pembagian keadaan bahaya perang 
dan bukan perang mengimplikasikan asal ancaman yang dihadapi, juga akibat dari 
pernyataan keadaan bahaya. Tentu saja kewenangan pemerintah dalam menghadapi 
keadaan bahaya perang dan bukan perang akan berbeda, namun keduanya tunduk 
pada sebuah batasan yang Tim Perumus tuangkan pada ayat (2). Adapun akibat dari 
penetapan keadaan bahaya perang dan bukan perang tetap Tim Perumus berikan 
kepada pembuat undang-undang agar mudah beradaptasi bila dibutuhkan  
perubahan, hal ini mengingat bahwa akibat penetapan keadaan bahaya sangat erat 
hubungannya dengan teknis jalannya pemerintahan. Oleh karena itu dalam 
pandangan Tim Penulis lebih baik apabila pengaturan teknikal dari akibat keadaan 
bahaya diatur dengan undang-undang.

Meskipun demikian Tim Perumus merasa bahwa karena keadaan bahaya 
menuntut pemerintah untuk bertindak secara tegas dan tanggap dalam menjalankan 
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tugasnya, maka tentunya akan ada situasi di mana pemerintah akan 
mengenyampingkan hak-hak penduduk demi kepentingan keamanan. Tentunya 
aturan tentang kompromi atas hak-hak penduduk yang diberikan oleh konstitusi juga 
harus dipaparkan dalam konstitusi itu sendiri, sehingga Tim Perumus memberikan 
pembatasan yang jelas pada Pasal 12A tentang kebolehan pemerintah untuk 
mengenyampingkan hak konstitusional penduduk selain non-derogable rights secara 
sementara. Artinya apabila pernyataan keadaan bahaya telah dicabut, pemerintah 
harus kembali aktif dalam melakukan pemenuhan hak-hak yang telah 
dikesampingkan pada saat keadaan bahaya. Pada Pasal 12A juga diberikan definisi 
dari kedua jenis keadaan bahaya sebagai perimeter sebab bahaya bagi Presiden 
dalam menyatakan keadaan bahaya.

 

BAB IV 
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

DIHAPUS****)

 

BAB V
KEMENTERIAN 

NEGARA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh 

menteri- menteri negara. 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden.*) 
(3) Setiap menteri membidangi 

urusan tertentu dalam 
pemerintahan.*) 

(4) Pembentukan, pengubahan, 
 dan pembubaran 
kementerian negara diatur dalam 
undang-undang.***) 

Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh 

menteri- menteri negara. 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden.*) 
(3) Setiap menteri membidangi 

urusan tertentu dalam 
pemerintahan.*) 

(4) Pembentukan, pengubahan, 
 dan pembubaran 
kementerian negara diatur dalam 
undang-undang.***) 

 17 

PEMBAHASAN:
Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada bab ini. 
 

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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-

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 
eksekutif.**/*****) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih 
melalui pemilihan umum 
eksekutif dengan 
mempertimbangkan kekhususan 
daerah dan asas otonomi 
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PEMBAHASAN:
Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada bab ini. 
 

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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-

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 
eksekutif.**/*****) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih 
melalui pemilihan umum 
eksekutif dengan 
mempertimbangkan kekhususan 
daerah dan asas otonomi 
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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. **) 

daerah.**/*****) 
(5) Pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah.**) 

(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 dengan memperhatikan 
kekhususan daerah dan asas 
otonomi daerah.**/*****) 

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 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.**) 

(3)  

Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan 

Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan 
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menghormati satuan- satuan 
pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan 
undang-undang.**) 

(2) Negara mengakui dan 
menghormati 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.**) 

menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan 
undang-undang.**) 

(2) Negara mengakui dan 
menghormati masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak 
tradisionalnya yang masih hidup 
dan berkembang di masyarakat 
sesuai dengan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-
undang.**/*****) 

PEMBAHASAN:

Tim Perumus melakukan perubahan pada Pasal 18 ayat (4) dengan merubah frasa 
“secara demokratis” menjadi “melalui pemilihan umum dengan mempertimbangkan 
kekhususan daerah dan asas otonomi daerah”. Perubahan frasa ini berimplikasi pada 
pengintegrasiannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke dalam mekanisme 
Pemilihan Umum (Pemilu) dengan mempertimbangkan kekhususan dan otonomi 
masing-masing daerah. Penggunaan frasa secara demokratis pada amandemen ke IV 
membuka peluang untuk diadakannya pemilihan kepala daerah melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berangkat dari semangat equal opportunity, 
Tim Perumus semakin menegaskan prinsip bahwa setiap orang berhak untuk dipilih 
dan memilih , bahwa selain daerah yang diberikan otonomi khusus, sistem 
pemilihannya harus melebur menjadi satu sistem yang berkesinambungan. 
Pengintegrasian ini juga berimplikasi pada semakin kuatnya sistem politik 
demokrasi, yakni dengan ditegaskannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung 
oleh rakyat. Namun, Tim Perumus mempertimbangkan bahwa otonomi daerah juga 
harus dihormati sehingga harus tetap mempertimbangkan kekhususan otonomi 
daerah tertentu seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, DKI Jakarta, serta Papua 
Barat.

Tim Perumus juga melakukan perubahan pada Pasal 18 ayat (7) dengan 
menambah frasa “dengan memperhatikan kekhususan daerah dan asas otonomi 
daerah.” Penambahan frasa ini merupakan implikasi dari diterapkannya sistem 
pemilihan umum dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga, dalam pendelegasian 
dari UUD 1945 ke Undang- undang tetap memperhatikan kekhususan daerah serta 
asas otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan pada bab pembahasan.

Tim Perumus juga melakukan perubahan pada Pasal 18B ayat (2) dengan 
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merubah frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan” dengan “yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai 
dengan.” Tim Perumus juga menghapuskan diksi “kesatuan” yang tertera pada 
amandemen ke IV, dengan tujuan agar masyarakat hukum adat tidak terpolarisasi. 
Tim Perumus melihat frasa pada amandemen ke IV kurang mengakomodir dan 
mengakui hak-hak dari masyarakat hukum adat, dimana penggunaan frasa sesuai 
dengan perkembangan masyarakat tidak memiliki indikator yang jelas. Sebagaimana 
telah dijelaskan pada bab pembahasan, masyarakat hukum adat harus diberikan 
pengakuan serta pengakomodasian kebutuhan hukum adat tanpa menuntutnya untuk 
mengikuti perkembangan zaman dan kepentingan nasional Negara Indonesia. 
Meskipun, tetap terdapat batasan yang mengikat masyarakat hukum adat untuk tetap 
tunduk pada sistem kesatuan yang dianut oleh Indonesia. Oleh karena itu, Tim 
Perumus mendorong adanya pendirian agar masyarakat hukum adat dapat 
menentukan nasibnya sendiri dengan secara sadar dan otonom mempraktikan 
kepentingan hukum yang mereka kehendaki selama tidak mencapai suatu tingkatan 
untuk memisahkan diri dari Indonesia.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dipilih melalui pemilihan 
umum legislatif.**/*****) 

(2) Susunan Dewan Perwakilan 
Rakyat diatur dengan undang-
undang.**) 

(3) Dewan Perwakilan Rakyat 
bersidang sedikitnya sekali 
dalam setahun.**) 

(4) Susunan Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana diatur pada 
ayat (2) mempertimbangkan 
keterwakilan perempuan.*****) 
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Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang.*) 

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

(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 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) Setiap rancangan undang-
undang yang dimaksud dalam 
ayat (2) dibahas bersama DPD 
untuk mendapatkan persetujuan 
bersama apabila 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.*****) 

(4) Jika rancangan undang-undang 
yang dimaksud dalam ayat (2) 
dan (3) tidak mendapat 
persetujuan bersama, rancangan 
undang-undang itu tidak boleh 
diajukan lagi dalam persidangan 
Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Daerah masa 
itu.*/*****) 

(5) Persidangan mengesahkan 
rancangan undang-undang yang 
telah disetujui bersama untuk 
menjadi undang-
undang.*/*****) 

(6) Dalam rancangan undang-
undang yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan 
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oleh Presiden dalam waktu tiga 
puluh hari semenjak rancangan 
undang-undang tersebut 
disetujui, rancangan undang-
undang tersebut sah menjadi 
undang-undang dan wajib 
diundangkan.**/*****) 

Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat 

memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi 
pengawasan.**) 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, 
selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak 
interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat.**) 

(3) Selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, 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 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat 

memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi 
pengawasan.**) 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, 
selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak 
interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat.**) 

(3) Selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, 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 21 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berhak mengajukan usul rancangan 
undang- undang.*) 
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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 22
(1) Dalam hal keadaan bahaya 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 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 
pembentukan undang- undang diatur 
dengan undang-undang. **)

Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat diberhentikan dari jabatannya, 
yang syarat- syarat dan tata caranya 
diatur dalam undang- undang.**)

Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat diberhentikan dari jabatannya 
oleh rakyat dengan persetujuan Partai 
Politik, yang syarat- syarat dan tata 
caranya diatur lebih lanjut dalam 
undang- undang.**)

PEMBAHASAN : 

Tim Perumus berpandangan bahwa rumusan Pasal 22 yang saat ini berlaku, 
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apa yang dimaksud dengan “hal 
ihwal kegentingan yang memaksa”, ketidakpastian hukum dan penafsiran yang 
bersifat karet tersebut memberikan konsekuensi penyalahgunaan wewenang 
Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu). Karena itu, Tim Perumus berpandangan untuk menyatukan syarat 
dikeluarkannya Perppu akan lebih baik jika disatukan dengan parameter yang ada di 
dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu mensyaratkan adanya ancaman yang membahayakan, 
kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya keterbatasan waktu yang tersedia. Inilah 
mengapa, Tim Perumus mengubah frasa “Dalam hal ihwal kegentingan yang 
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memaksa” dengan “Dalam hal keadaan bahaya” sehingga terdapat kesatuan 
pengaturan dan kepastian hukum, kapan Presiden berhak mengeluarkan suatu 
produk hukum berupa Perppu. 

Terkait dengan Bab Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dipisahkan 
pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Daerah, maka pembahasan akan 
perubahan kelima akan di bahas di pembahasan Bab VIIA tentang Dewan 
Perwakilan Daerah.  

 

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah dipilih dari setiap 
provinsi melalui pemilihan 
umum legislatif. 
***/*****) 

(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.***) 

(5) Susunan Dewan Perwakilan 
Daerah sebagaimana diatur 
pada ayat (4) 
mempertimbangkan 
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keterwakilan perempuan dan 
golongan daerah.*****) 

(6) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud ayat (5) diatur lebih 
lanjut dalam undang-
undang.*****) 
 

Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat 

mengajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat rancangan 
undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah.***) 

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

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 
untuk dibahas dan disetujui 
bersama.***/*****) 

(2) Dewan Perwakilan Daerah 
memberikan pertimbangan 
rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan 
belanja negara serta yang 
berkaitan dengan pajak dan 
pendidikan. ***/*****) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah 
mengawasi pelaksanaan 
undang- undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, 
pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, 
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agama.***) 
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat 

melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-
undang mengenai: otonomi 
daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara, pajak, pendidikan, dan 
agama serta menyampaikan hasil 
pengawasannya itu kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai bahan pertimbangan
untuk ditindaklanjuti.***) 

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

 

pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi 
lainnya, perimbangan keuangan 
pusat dan daerah, pajak, 
pendidikan, dan agama, serta 
undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara 
untuk ditindaklanjuti bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
***/*****) 

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

PEMBAHASAN:

Perubahan yang dilakukan oleh Tim Perumus pada dasarnya terkait dengan 
penguatan kewenangan DPD terutama dalam fungsi legislasi, baik perubahan pada 
Bab Dewan Perwakilan Rakyat maupun pada Bab Dewan Perwakilan Daerah. 
Dengan semangat mempertahankan bentuk dan struktur asli UUD NRI 1945, Tim 
perumus tetap mempertahankan kedua bab ini secara terpisah. Perubahan yang lebih 
radikal dan mendasar terhadap UUD NRI 1945 bisa menempatkan DPR dan DPD 
pada bab yang sama karena pada pola pikir yang menempatkan DPD sebagai mitra 
dan lembaga negara yang setara dengan DPR.

Pada pasal 19 dan 22C ayat (5), Tim Perumus menambahkan 2 ayat yang 
merupakan implementasi dari keterwakilan perempuan yang sudah dijelaskan pada 
bab pembahasan. Keterwakilan perempuan merupakan bagian dari Affirmative 
Action dan bentuk dari reverse discrimination. Dan dalam susunan DPD 
mempertimbangkan keterwakilan golongan daerah. Golongan daerah yang 
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dimaksud ialah demi mempertahankan esensi kedaerahan yang mana masyarakat 
memang benar-benar kenal dan dekat dengan tokoh DPD. Diharapkan DPD dapat 
mengoptimalkan kewenangan yang sudah ada, lebih responsif dan fokus pada 
persoalan yang menyangkut akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan keterwakilan golongan daerah di DPD juga dapat berperan aktif untuk 
meredam potensi separatis yang kemungkinan timbul di daerah untuk menuntut 
pemisahan diri.

Kemudian perubahan juga dilakukan pada Bab VII Pasal 20 ayat (3). Yang mana 
menyatakan bahwa setiap rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan summer daya ekonomi 
lainnya, sert petimbangan keuangan pusat dan daerah, akan dibahas dan disetujui 
bersamaan dengan DPD.

Hal ini mengakibatkan DPD memegang fungsi legislasi yang lebih kuat dari 
sebelumnya walaupun tidak sekuat DPR. Sebagai kamar legislatif kedua di parlemen 
Indoneisa, penambahan ini debut karena pembentukan peraturan perundang-
undangan diatur pada Bab Perwakilan Rakyat sebagai upaya penguatan posisi 
Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
selanjutnya akan diatur pada Bab sendiri.

Dihapuskannya juga kata “dapat” yang semula ada di pasal 22D ayat (3) menjadi: 
“Dewan Perwakilan Daerah mengawasi pelaksanaan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran…” Perubahan ini 
dibuat untuk memperkuat posisi DPD. Sebelumnya secara gramatikal kata “dapat” 
adalah membuka opsi untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga perubahan ini 
memberikan suatu tugas tambahan bagi DPD untuk mengawasi pelaksanaan 
undang-undang yang berkaitan dengan hal kedaerahan yang mana telah dijelaskan di 
dalam Pasal.

Juga menghilangkan frasa “menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”. 
Perubahan ini didasari oleh undang-undang yang diawasi pelaksanaannya oleh DPD 
berkaitan erat dengan kepentingan daerah yang diwakilinya. Maka perubahan ini 
mengimplikasikan penguatan kewenangan DPD dalam fungsi pengawasan. DPD 
diharap akan lebih memahami secara menyeluruh dan komprehensif pelaksanaan 
undang-undang ini di  serial daerah-daerah. Dengan perumusan pasal yang 
demikian, DPD diharapkan nutuk menindaklanjuti hasil pengawasannya bersama-
sama dengan DPR dengan sistem penindaklanjutan yang lebin jelas. Sehingga 
pertimbangan yang dilakukan DPD tidak hanya akan menjadi bahan evaluasi 
setengah hati yang tidak terselesaikan oleh DPR. 
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BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil setiap 
lima tahun sekali.***) 

(2) Pemilihan umum 
diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.***) 

(3) Peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik.***) 

(4) Peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah 
perseorangan.***) 

(5) Pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.***) 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang 
pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang.***) 

Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil 
setiap lima tahun sekali.***) 

(2) Pemilihan umum terdiri dari 
pemilihan umum legislatif 
dan pemilihan umum 
eksekutif.***/*****) 

(3) Pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.*****) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang 
pemilihan umum diatur 
dengan undang-
undang.*****) 
 

 
 

 

Pasal 22F*****)
(1) Pemilihan umum legislatif 

diselenggarakan sebelum 
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pemilihan umum eksekutif 
untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Daerah.*****) 

(2) Peserta pemilihan umum 
legislatif untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah partai politik.*****) 

(3) Peserta pemilihan umum 
legislatif untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan 
yang berdomisili di daerah 
yang diwakili dan bukan 
merupakan anggota partai 
politik.*****) 

(4) Sistem pemilihan umum 
legislatif dilaksanakan dengan 
menjunjung nilai-nilai 
demokrasi, akuntabilitas, dan 
representatif. *****) 

 Pasal 22G*****)
(1) Pemilihan umum eksekutif 

diselenggarakan untuk 
memilih presiden dan wakil 
presiden, Gubernur, Bupati,  
Walikota, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
masing- masing sebagai 
kepala pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten,  kota dan 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah .*****) 

(2) Peserta pemilihan umum 
eksekutif presiden adalah 
pasangan calon presiden dan 
wakil presiden yang diajukan 
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oleh partai politik atau 
gabungan partai politik yang 
memenuhi ambang batas 
pencalonan presiden.*****) 

(3) Peserta pemilihan umum 
eksekutif kepala daerah adalah 
pasangan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota yang 
diajukan oleh partai politik 
atau mengajukan
secara mandiri.*****) 

(4) Ketentuan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota 
sebagaimana diatur pada pasal 
(3) mempertimbangkan 
kekhususan daerah dan asas 
otonomi daerah.*****) 

PEMBAHASAN: 

Pada Bab Pemilihan Umum, Tim Perumus menambahkan beberapa pasal dan 
ayat baru beserta perubahan-perubahannya. Mendasari perubahan ini adalah dalam 
hal sistematika Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  mengintegrasikanya  ke dalam  
rezim  Pemilihan Umum.

Sebelumnya pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
yang menuliskan frasa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” 
Adanya frasa “dipilih secara demokratis” dalam rumusan pemilihan kepala daerah 
membuktikan bahwa walaupun terdapat perbedaan nomenklatur, pemilihannya 
tetaplah demokratis jika disandingkan dengan Pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebenarnya secara historis bila berkaca pada 
Risalah Sidang MPR pada saat amandemen UUD 1945 yang merumuskan frasa 
“dipilih secara demokratis” ini adalah sebuah bentuk keinginan untuk memberi 
kesempatan bagi para pembentuk Undang-Undang untuk mengatur pemilihan 
kepala daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah, situasi daerah, 
serta kondisi daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. 
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Tim Perumus pun menggali fakta dan pertimbangan yang telah dijabarkan di 
dalam landasan teori maupun pembahasan, dan menemui bahwa demokrasi tidak 
hanya sekedar proses memperoleh informasi dari mereka yang memerintah, tetapi 
juga berfokus pada keikutsertaan atau partisipasi bagi rakyat. Hal ini didasarkan 
pada pertimbangan yuridis bahwa dalam amandemen UUD NRI 1945 sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” hal ini menunjukan bahwa 
pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dapat diartikan 
bahwa pemerintah harus bersumber dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang 
kedaulatan dalam menentukan sikap yang harus menjadi kepala daerahnya. Hal ini 
berlandaskan dari dampak amandemen UUD NRI 1945 terhadap Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Undang yang menjelaskan bahwa DPRD hanya diberi peran minimal 
yakni sebatas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.

Tim Perumus membagi pemilihan umum kedalam dua macam, yaitu Pemilihan 
Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif. Sebagaimana dalam perubahan 
kelima di Pasal 22F dirumuskan bahwa: “Pemilihan umum legislatif 
diselenggarakan sebelum pemilihan umum eksekutif untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.” Berarti pemilihan 
umum legislatif adalah pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang harus diadakan sebelum 
pemilihan umum eksekutif. Lalu, pemilihan umum eksekutif diatur pada Pasal 22G 
ayat (5) yang berbunyi: “Pemilihan umum eksekutif diselenggarakan untuk 
memilih presiden dan wakil presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten, kota dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah” 
Pemisahan ini dilakukan dengan harapan mengembalikan perhatian masyarakat 
pada masing-masing pemilihan umum. Seringkali isu pemilihan eksekutif lebih 
dominan dibandingkan isu pemilihan legislatif, yang notebenenya sama-sama 
memegang kekuasaan yang penting untuk masyarakat. Pemilihan umum dengan 
sistem yang diusung Tim Perumus juga mempertimbangkan efisiensi anggaran 
serta waktu, juga dalam memperkuat sistem presidensil. Dengan itu diharapkan 
dalam masa jabatan masing-masing kekuasaan eksekutif dan legislatif bisa 
terfokus dalam menjalankan tugasnya. Diatur juga tentang anggota DPD yang 
harus bersifat perseorangan yang berdomisili di daerah yang diwakilinya dan 
bukan anggota partai politik. Sebagai perwakilan dari daerah, DPD seyogyanya 
bebas dari keanggotaan partai politik yang cenderung akan mengutamakan 
kepentingan partai politik dibanding kepentingan daerah yang diwakili. 
Kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan partai politik ialah karena pada 
dirinya melekat jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan pengurus 
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partai politik tertentu. Tim Perumus pun menegaskan agar ketermurnian 
keterwakilan wilayah atau teritorial, berbeda dengan keanggotaan DPR, yang 
notabene perwakilan partai politik. Berangkat dari pemahaman tersebut, Tim 
Perumus sepakat untuk menegaskan DPD sebagai wadah aspirasi daerah dan sudah 
seharusnya tidak dijembatani oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Setelah 
mana dirumuskan juga oleh Tim Perumus untuk menormakan sistem pemilu  
dengan mengutamakan demokrasi internal partai politik yang akuntabel dan 
representatif. Hal ini mengacu pada tendensi Tim Perumus dalam membarui sistem 
pemilihan umum proporsional terbuka terbatas (semi tertutup), yang telah 
dijelaskan di pembahasan.

 

BAB VIIC*****)
PARTAI POLITIK

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 22H*****)
(1) Negara mengakui partai politik 

sebagai organisasi yang bersifat 
nasional atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk 
mendidik, memperjuangkan, 
dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, 
bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Undang- Undang 
Dasar.*****) 

(2) Fungsi-fungsi partai politik 
dilaksanakan secara demokratis 
dan terbuka.*****) 

(3) Anggota partai politik berperan 
sebagai manifestasi semangat 
cita- cita partai politik.*****) 

(4) Ketentuan mengenai Partai 
Politik ditentukan lebih lanjut 
dalam undang-undang.*****) 
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PEMBAHASAN: 

Perubahan yang dibuat oleh Tim Perumus selanjutnya adalah penambahan 
Bab VIIC dan Pasal 22H. Bab ini menjelaskan mengenai garis besar orientasi 
partai politik di Indonesia dan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki dalam 
penjalanannya. Mengingat pentingnya peran dan fungsi partai politik dalam 
kehidupan bernegara, dianggap Tim Perumus sebagai suatu urgensi yang cukup 
untuk menambahkan Bab ini. Negara demokrasi pada dasarnya tidak terletak 
pada negara atau pemerintahannya, tetapi pada warga negaranya. Kehidupan 
demokrasi negara sangat bergantung pada hidup dan berkembangnya partai 
politik. Sebagaimana partai politik tidak hanya sebuah jalur untuk 
memanifestasikan suara dan kepentingan rakyat, tetapi juga sebagai komponen 
perekat negara. 

Pada Pasal 22H ayat (1), ditambahkan pengakuan negara terhadap partai 
politik. Frasa “Negara mengakui partai politik sebagai organisasi yang bersifat 
nasional..” dipilih oleh Tim Perumus sebagaimana sejalan dengan proyeksi 
penyederhanaan spektrum politik di Indonesia. Begitu juga dengan menimbang 
pembahasan dalam revitalisasi sistem kepartaian dimana digali fakta dan 
pengalaman dari berbagai negara untuk menempatkan partai politik di dalam 
ketentuan hukum berkedudukan paling tinggi di Indonesia. 

Dengan diberikannya status konstitusional maka partai politik diakui 
hubungan dan peran pentingnya dalam kelembagaan demokrasi. Kemudian 
dengan ditambahnya Bab baru ini menunjukkan bahwa partai politik telah 
dipahami sebagai utilitas publik, yang mana berperan sebagai mekanisme penting 
untuk merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. 

Mengingat salah satu fungsi dasar dari eksistensi partai politik adalah untuk 
memberikan edukasi politik, maka dimuat pula penegasan dari cita-cita yang 
diamini oleh bangsa Indonesia untuk partai politik. Tentu didapati bahwa partai 
politik bukanlah pemeran tunggal dalam mensukseskan pendidikan politik, tetapi 
penambahan ini dapat dilihat sebagai sarana nasional yang kuat dan sistematis 
dalam pelaksanaan pendidikan politik strategis. Pendidikan politik yang ingin 
dituruntukan ini juga akan menjadi dasar memperkuat prinsip-prinsip Pancasila 
dan nasionalisme. 

Eksistensi partai politik sejatinya menjadi garda terdepan bagi pemberdayaan 
politik yang merekatkan keragaman warga. Hal ini akan ditentukan oleh platform 
partai dan visibilitas aktualisasinya. Maka dari itu pada ayat (2) dari Pasal 22H, 
ini dituliskan bahwa fungsi- fungsi partai politik dilaksanakan secara demokratis 
dan terbuka. Demokratis yang dimaksud disini adalah dalam hal pemilihan calon 
anggota-anggotanya hingga persoalan internal politik. Dikarenakan telah 
tertanamnya ketokohan pada partai politik, Tim Perumus berpendapat bahwa hal 
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ini membuktikan inefektivitas strategi dalam memegang ideologi partai politik. 
Sehingga, demi keberlangsungan jangka panjang dari partai-partai politik maka 
prinsip demokratis yang harus dipegang akan membuahkan landasan yang kokoh 
untuk partai politik. Landasan kuat tersebut akan terwujud dengan terbentuknya 
ketulusan pribadi dan mengedepankan kepentingan bangsa dalam keterlibatannya 
di partai politik. Terbuka yang dicanangkan disini ialah sistem yang memberikan 
transparansi kepada rakyat agar rakyat ikut mengawal pengawasan kegiatan partai 
melalui kemampuan anggota-anggotanya. Sebagaimana ini juga merupakan 
pijakan bangsa agar keterwakilan setiap aspek masyarakat dapat disuarakan. 
Menginklusifkan keterwakilan seperti contoh perempuan, minoritas etnik, 
penyandang difabel. Pengaturan partai politik di dalam konstitusi diharapkan 
dapat membangun partai politik yang dipercaya rakyat. Dikarenakan peran dan 
fungsi yang dipegang oleh partai politik, diproyeksikan perkembangan partai 
politik yang lebih artikulatif dan mengarusutamakan kualitas dalam perekrutan 
serta pendistribusian anggota-anggotanya. 

Berangkat dari pemikiran partai politik yang demokratis dan terbuka, 
menuntun pada pasal selanjutnya yang mendukung agar anggota partai politik 
berperan sebagai manifestasi semangat cita-cita partai politik. Tim Perumus 
merumuskan frasa tersebut agar tetap terakomodirnya ideologi rakyat Indonesia 
yang sangat beragam. Hanya saja sekali lagi menegaskan bahwa pentingnya 
peran partai politik dalam demokrasi harus tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur 
yang telah dari dahulu menjadi arah bidikan bangsa Indonesia. Diamini juga 
dengan kesamaan semangat dari setiap keanggotaan partai politik, maka hal ini 
tidak akan menimbulkan kekurangan dari praktek ketokohan oleh partai politik. 
Harapan Tim Perumus bahwa nantinya partai politik tidak hanya berdasarkan 
pemimpin partai saja, tapi tetap ideologi dan cita-cita partai berada di atas para 
anggota bahkan pemimpin partai. Hal tersebut akan menciptakan ideologi partai 
sebagai komando yang dapat dijalankan oleh siapapun dalam partai tersebut, 
tidak hanya ketua partai politik yang bisa mengomandoi partai. Sebagaimana 
Bung Hatta pernah kemukakan bahwa anggota partai tidak boleh hanya 
‘membebek’ ketuanya saja, tetapi harus bisa menjadi garda dari partai tersebut 
juga.  
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BAB VIII
HAL KEUANGAN 

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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 23 
(4) 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.***) 

(5) Rancangan       undang-undang 
anggaran pendapatan dan 
belanja Negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memperhatikan         
 pertimbangan Dewan 
Perwakilan Daerah.***) 

(6) 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 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan Negara diatur 
dengan undang-undang. 

Pasal 23B Pasal 23B
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Macam dan harga mata uang ditetapkan 
dengan undang-undang.***) 

Macam dan harga mata uang ditetapkan 
dengan undang-undang.***) 

Pasal 23C 
Hal-hal lain mengenai keuangan negara 
diatur 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, 
tanggungjawab dan independensinya 
diatur dengan undang-undang.***) 

Pasal 23D 
Negara memiliki suatu bank sentral 
yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggungjawab dan independensinya 
diatur dengan undang-undang.***) 

PEMBAHASAN: 

Tim Perumus tidak melakukan perubahan terhadap perihal keuangan 
negara.  

  



217

 37 

BAB VIIIA***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan suatu Badan 
Pemeriksa Keuangan yang bebas 
dan mandiri.***)  

(2) Hasil pemeriksa keuangan negara 
diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai 
dengan kewenangannya.***) 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut 
ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/atau badan sesuai 
dengan undang-undang.***) 

Pasal 23E
(4) Untuk memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan suatu 
Badan Pemeriksa Keuangan 
yang bebas dan mandiri.***)  

(5) Hasil pemeriksa keuangan 
negara diserahkan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya.***) 

(6) Hasil pemeriksaan tersebut 
ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/atau badan 
sesuai dengan undang-
undang.***) 

Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan 
memperhatikan 
 pertimbangan Dewan 
Perwakilan Daerah dan 
diresmikan oleh Presiden.***) 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa 
Keuangan dipilih dari dan oleh 
anggota.***) 

Pasal 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 

Pasal 23G
(3) Badan Pemeriksa Keuangan 

berkedudukan di ibu kota 
negara, dan memiliki 
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provinsi.***) 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Badan Pemeriksa Keuangan 
diatur dengan undang-
undang.***) 

perwakilan di setiap 
provinsi.***) 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Badan Pemeriksa 
Keuangan diatur dengan 
undang-undang.***) 

PEMBAHASAN: 

Tim Perumus tidak melakukan perubahan terhadap bab ini.  

 

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan 
keadilan.***) 

(2) Kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.***) 

(3) Badan-badan lain yang 
fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang- undang.****) 

Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan 
keadilan.***) 

(2) Kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, 
sebuah Mahkamah Konstitusi 
dan sebuah Mahkamah Pemilu. 
***/*****) 

(3) Badan-badan lain yang 
fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang- undang.****) 
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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, 
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 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang 

mengadili pada tingkat kasasi 
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.***) 

Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat 

mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan 
hakim agung, memberikan 
persetujuan terhadap promosi 
dan mutasi hakim di seluruh 
lingkungan peradilan 
Mahkamah Agung, dan 
mempunyai wewenang lain 
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(2) Anggota Komisi Yudisial harus 
mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum 
serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak 
tercela.***) 

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

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

dalam mengawasi, menjaga dan 
menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta 
perilaku seluruh hakim dalam 
kekuasaan 
kehakiman.***/*****) 

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

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

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

Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang 
dan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang 
terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil 

Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final 
dan mengikat untuk menguji 
undang-undang dan peraturan 
pemerintah pengganti undang- 
undang terhadap Undang- 
Undang Dasar, menguji 
peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang 
memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh 
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pemilihan umum.***) 

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

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

 

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

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

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

(6) Pengangkatan dan 
pemberhentian hakim 
konstitusi, hukum acara serta 
ketentuan lainnya tentang 
Mahkamah Konstitusi diatur 
dengan undang-undang.***) 

(7) Wewenang Mahkamah 
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Konstitusi dalam rangka 
menguji undang-undang dan 
peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, 
menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-
undang disertai dengan hak 
untuk mengeluarkan perintah 
pengadilan kepada pembuat 
undang-undang untuk 
mengubah produk hukum yang 
telah dinyatakan 
inkonstitusional.*****) 

PEMBAHASAN: 

Tim Perumus menambahkan frasa “Mahkamah Pemilu” ke dalam Pasal 24 
ayat (2) dengan penjelasan dan implikasi yang akan di jelaskan dalam pembahasan 
Pasal 24D perubahan kelima UUD NRI 1945. Terkait dengan restrukturisasi 
Kekuasaan Kehakiman, Tim Perumus membawa semangat penyatupintuan 
kewenangan peninjauan hukum (judicial order) sebagai perwujudan dan 
penyempurnaan dari pemisahan court of law dan court of justice. Pemisahan ini 
berimplikasi pada kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang 
ada di dalam BAB IX ini, khususnya terhadap Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C 
ayat (1). Tim Perumus menghapus kewenangan dari Mahkamah Agung untuk 
“menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang” yang sebelumnya ada di dalam Pasal 24A ayat (1) dan 
menambahkan frasa tersebut ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada 
dalam Pasal 24C ayat (1). Sehingga, kini terjadi pemisahan antara Mahkamah 
Konstitusi yang bertindak sebagai mahkamah hukum, yaitu untuk menguji, 
memeriksa, dan mengadili hal-hal yang berkaitan dengan sistem hukum, dan 
Mahkamah Agung, selaku mahkamah keadilan, yang berkonsentrasi menangani 
perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warga 
negara.  

Kemudian, selaras dengan perubahan lainnya mengenai pembatasan hak bagi 
beberapa jabatan, Hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat rangkap jabatan 
sebagai anggota partai politik. Hal serupa juga disuarakan oleh Jimly Asshiddiqie 
agar hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak berasal dari partai politik demi 
menghindari bias keputusan dan konflik kepentingan.  
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Tim Perumus juga menambahkan kata “mengikat” bagi putusan Mahkamah 
Konstitusi yang ada dalam Pasal 24C ayat (1) untuk semakin menekankan atribusi 
kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Mahkamah 
Konstitusi memiliki produk hukum yang bersifat final and binding (final dan 
mengikat). Selain itu, ke dalam pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi, Tim 
Perumus juga mencantumkan ayat baru yaitu Pasal 24C ayat (7) yang dilandasi 
adanya urgensi mengenai tidak dijalankannya putusan Mahkamah Konstitusi secara 
konsekuen sebagaimana diamanatkan. Akibatnya, keberadaan putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut hanya mengambang atau yang sering disebut sebagai floating 
execution. Oleh karena itulah Tim Perumus merasa perlu untuk melengkapi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan peninjauan hukum (judicial 
review) dengan hak untuk mengeluarkan perintah pengadilan (judicial order) kepada 
pembuat undang-undang untuk mengubah produk hukum yang telah dinyatakan 
inkonstitusional sehingga terdapat revisi yang bersifat korektif (corrective revision).

Mengenai Komisi Yudisial (KY), Tim Perumus memiliki semangat untuk 
menguatkan KY dalam upaya peningkatan mutu independensi pengadilan. Karena 
Tim Perumus berpandangan bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem 
kekuasaan kehakiman di Indonesia bukan hanya semata-mata sebagai aksesoris 
demokrasi, melainkan merupakan sebuah komitmen politik untuk membangun 
sistem saling awas dan saling imbang (check and balances) dalam sistem kekuasaan 
kehakiman. Karena itulah, Tim Perumus melakukan dua perubahan terhadap Pasal 
24B ayat (1): Pertama, penambahan frasa “memberikan persetujuan terhadap 
promosi dan mutasi hakim di seluruh lingkungan peradilan Mahkamah Agung”, 
disini Tim Perumus akan menekankan bahwa lembaga peradilan memang harus 
dipisahkan dari intervensi eksekutif namun tidak berarti lembaga peradilan khusus 
dalam lingkungan peradilan Mahkamah Agung dapat bebas sebebasnya apalagi 
terkait dengan promosi dan mutasi hakim. Karena itulah KY yang merupakan 
lembaga yang independen dapat melakukan evaluasi dan berhak untuk memberikan 
persetujuan maupun menolak promosi dan mutasi hakim di seluruh lingkungan 
peradilan Mahkamah Agung. Tidak berarti KY akan mengganggu independensi 
MA, namun perubahan ini justru untuk menjaga dan menupervisi independensi MA, 
jangan sampai terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya mafia 
pengadilan yang akan merusak martabat dan independensi pengadilan. Kedua, 
perubahan dari kata “hakim” menjadi frasa “seluruh hakim dalam kekuasaan 
kehakiman” guna menekankan bahwa wewenang KY dalam mengawasi, menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, merupakan 
wewenang KY terhadap seluruh hakim dalam kekuasaan kehakiman. Dengan 
pengaturan pada taraf konstitusional ini, maka seluruh hakim ada dalam pengawasan 
KY sehingga resistensi-resistensi yang selama ini dilakukan oleh MA maupun MK 
untuk mendegradasi kewenangan KY dapat dihentikan. Namun, penguatan 
wewenang KY tersebut menurut Tim Perumus juga perlu untuk disertai dengan 
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adanya modifikasi dalam keanggotaan KY. Oleh karena itu, Tim Perumus 
menambahkan frasa “dengan memperhatikan keterwakilan hakim” ke dalam Pasal 
24B ayat (4). Dalam hal ini, banyak negara-negara di dunia misalnya Bulgaria, 
Afrika Selatan, Argentina dan Mongolia yang memasukan keterwakilan golongan 
hakim sebagai unsur komisioner judicial council ke dalam keanggotaan KY mereka 
masing-masing, sehingga dalam melakukan penilaian terhadap hakim terdapat pula 
pandangan seorang hakim juga. Sehingga, penilaian yang dilakukan KY dapat 
dilakukan dengan lebih komprehensif dan adil. 

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN 

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 24D*****)
(1) Mahkamah Pemilihan Umum 

berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final 
dan mengikat untuk seluruh 
sengketa terkait pemilihan 
umum eksekutif dan legislatif. 

(2) Mahkamah Pemilihan Umum 
mempunyai sembilan orang 
hakim yang ditunjuk masing-
masing tiga orang oleh 
Mahkamah Agung, tiga orang 
oleh Mahkamah Konstitusi, dan 
tiga orang oleh Komisi 
Yudisial. 

(3) Hakim pemilihan umum harus 
memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela, 
adil, negarawan, dan bukan 
merupakan anggota partai 
politik.  

(4) Pengangkatan dan 
pemberhentian hakim 
pemilihan umum serta 
ketentuan lainnya tentang 
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Mahkamah Pemilihan Umum 
diatur dengan undang-undang.  

Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk 
diperhentikan sebagai hakim ditetapkan 
dengan undang-undang. 

Pasal 25 
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk 
diperhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang-undang.  

PEMBAHASAN: 

Tim Perumus membawa semangat dan konsep besar dari tatanan cabang kekuasaan 
yang padu. Berangkat dari permasalahan penyelesaian sengketa pemilu yang sporadis 
dan berbelit-belit sehingga menumbalkan kepastian dan akses pada hukum, maka 
diperlukanlah perubahan ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis pada Bab 4, 
urgensi dibentuknya Mahkamah Pemilu ini didasarkan kepada: 1) penyatupintuan 
perkara pemilu, 2) pengharmonisasi putusan penyelesaian sengketa pemilu, 3) 
meminimalisir tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelesaian pemilu yang 
ada sebelumnya, dan 4) menjamin kepastian hukum. Mahkamah Pemilu ini pun 
merupakan suatu pembaharuan hukum yang diperlukan. Konsekuensi dari 
dibentuknya suatu lembaga baru negara adalah merubah konfigurasi pemerintahan 
yang sudah ada serta memberikan alokasi dana untuk lembaga tersebut. Tim Perumus 
memaknai bahwa dengan adanya perubahan ini bukan berarti dikorbankannya 
birokrasi pemerintahan atau pembengkakkan budget negara. Melainkan suatu upaya 
proaktif agar jalannya pesta demokrasi di Indonesia dapat memenuhi tujuannya.

Pemilihan frasa pun menjadi penting dalam merumuskan perubahan ini. Kata yang 
dipilih adalah “Mahkamah” sebagaimana berarti suatu forum yang memutus perkara 
dari para pihak terkait. Pihak disini adalah mereka yang merasa adanya kesalahan dari 
jalannya pemilu. Kekhususannya yang mengadili sengketa pemilu pun menjadikan 
nama Mahkamah Pemilihan Umum (Mahkamah Pemilu) yang juga memancarkan 
kejelasan fungsinya. Mahkamah Pemilu diatur untuk mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir serta memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini 
meniadakan adanya suatu upaya hukum.

Pada ayat (2) dijelaskan mengenai mekanisme pemilihan hakim. Hakim 
Mahkamah Pemilu dianggap lebih baik jika ditunjuk oleh Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hal ini pun tidak berarti menempatkan 
Mahkamah Pemilu sebagai subordinat dari petunjuknya, melainkan sebagai bentuk 
keharmonisan yang berujung kemandirian.

Sifat dari hakim juga dirincikan agar menyaring kualitas-kualitas terbaik demi 
pentingnya keadilan pemilu dalam negara demokrasi ini. Tetapi juga diatur mengenai 
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ketidakikutsertaan hakim sebagai bagian dari partai politik. Pengaturan ini 
sebagaimana dibahas dalam pembahasan berkaitan dengan pembatasan HAM.
 

BAB IXA**)
Wilayah Negara

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 25A****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah sebuah negara kepulauan yang 
berciri Nusantara dengan wilayah yang 
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 
dengan undang-undang.**)

Pasal 25A****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah sebuah negara kepulauan 
yang berciri Nusantara yang 
wilayahnya mencakup daratan, 
lautan, dan udara di atasnya dengan 
batas-batas dan hak-hak yang 
ditentukan dalam undang-
undang.**/*****)

PEMBAHASAN: 

Tim Perumus menggagas adanya penegasan dalam hal pengakuan wilayah negara. 
Tim Perumus dalam pasal ini memberi penegasan dan pengakuan dalam wilayah 
daratan, lautan, dan ruang udara. Sebelumnya, pada Pasal 25A dan 33 ayat (3) belum 
mengakui wilayah udara, sementara Tim Perumus melihat adanya urgensi pengakuan 
wilayah udara Indonesia. Pengakuan pada level konstitusional memberikan penegasan 
bagi Indonesia bahwa udara merupakan wilayah Indonesia yang dapat juga dikuasai 
untuk eksplorasi dengan tujuan kemakmuran rakyat. Selain itu, pengakuan wilayah 
udara juga merupakan ditegaskannya landasan hukum yang kukuh terlebih untuk 
memayungi peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi serta menjadi jaminan 
untuk mengelola ruang udara beserta sumber dayanya demi mencapai tujuan negara 
Indonesia. Pengakuan wilayah udara juga memberikan implikasi pada pelaksanaan 
kedaulatan atas ruang udara dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan. 
Dengan adanya pengakuan wilayah udara ini, maka Indonesia mempunyai wewenang 
dan tanggung jawab di ruang udara untuk melaksanakan penegakkan hukum di ruang 
udara. Oleh karena itu, Negara wajib mengelola sumber daya alam yang dapat 
dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat. 

Ditegaskannya kekuasaan Indonesia terhadap ruang udara di atas wilayahnya akan 
berdampak pada hal-hal seperti sanksi dan kewajiban Negara untuk meningkatkan 
pengawasan ruang udara sebagai tindak lanjut diakuinya ruang udara Negara dalam 
konstitusi. Kondisi status quo sekarang masih terdapat wilayah udara negara yang 
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didelegasikan kepada negara lain sesuai dengan aturan dari ICAO. Proyeksi setelah 
diakuinya ruang udara oleh konstitusi, Indonesia dapat mengoptimalisasi lintasan 
kendaraan udara. Optimalisasi lintasan kendaraan udara ini tidak akan tercapai jika 
masih belum tercapainya kepentingan keselamatan penerbangan. Pada akhirnya, 
Indonesia diproyeksikan tidak lagi memberikan delegasi navigasi udara tetapi malah 
menjadi negara yang dititipkan pendelegasian. 

 

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara 

adalah 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 26
(1) Yang menjadi warga negara 

adalah 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 

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 
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pembelaan negara.**) pembelaan negara.**) 

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang. 

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang.

PEMBAHASAN
Dalam bab ini, Tim Perumus tidak melakukan perubahan apapun, Tim 

Perumus merasa bahwa ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk di dalam 
konstitusi masih sejalan dengan gagasan-gagasan dalam revisi kelima maupun 
dengan masyarakat Indonesia. 

BAB XA**) 
HAK ASASI MANUSIA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta 
berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya. **) 

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta 
berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya. **) 

Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan 
yang sah. **) 

(2) Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.**) 

Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan 
yang sah. **) 

(2) Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.**) 

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapat pendidikan dan 

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapat pendidikan 
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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.**) 

dan memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya 
dan demi kesejahteraan umat 
manusia.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa,
 dan negaranya.**) 

Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja.**) 

(3) Setiap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan.**) 

(4) Setiap orang berhak atas status 
kewarganegaraan.**) 

Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan 
hukum.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja.**) 

(3) Setiap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan 
dengan tidak ada 
kecualinya.**/*****) 

(4) Setiap orang berhak atas status 
kewarganegaraan.**) 

Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk 

agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan
 dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkanya, serta berhak 

Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk 

agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih
 pendidikan dan 
pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, 
memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan 
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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.**) 

meninggalkanya, serta berhak 
kembali.**) 

(2) Setiap orang berhak atas 
kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan 
hati nuraninya.**) 

(3) Setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.**) 

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia.**) 

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.**)

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, 
dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas 
dari penyiksaan atau perlakuan 
yang merendahkan derajat 
martabat manusia dan berhak 
memperoleh suaka politik dari 
negara lain.**) 

Pasal 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 Pasal 28H
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(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 
sebagaimanusia yang 
bermartabat.**) 

(4) Setiap orang berhak mempunyai 
hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih 
secara sewenang- wenang oleh 
siapa pun.**) 

(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 
siapa pun.**) 

Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di 
hadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut, adalah HAM 
yang tidak dapat dikurangi
 dalam keadaan apa 
pun.**) 

(2) Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun 
dan berhak mendapatkan 

Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk 

tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut, adalah HAM yang 
tidak dapat dikurangi dalam
 keadaan apa pun.**) 

(2) Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun 
dan berhak mendapatkan 
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perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.**) 

(3) Identitas budaya dan hak 
masyarakat dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan 
peradaban.**) 

(4) Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan HAM 
adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah.**) 

(5) Untuk menegakkan dan 
melindungi HAM sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang 
demokratis, maka pelaksanaan 
HAM dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan.**) 

perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif 
itu.**) 

(3) Identitas budaya dan hak 
masyarakat dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman 
dan peradaban.**) 

(4) Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan 
HAM adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah.**) 

(5) Untuk menegakkan dan 
melindungi HAM sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang 
demokratis, maka pelaksanaan 
HAM dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan.**) 

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati 

HAM 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.**) 
 

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati 

HAM 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.**) 
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PEMBAHASAN: 

Tim Perumus melakukan perubahan pada Pasal 28D Ayat (3), hal ini 
mengingat urgensi sebagaimana dibahas di atas oleh Tim Perumus untuk 
menegaskan kesetaraan akses dan kesempatan bagi penyandang difabel untuk 
berpartisipasi dalam pemerintahan. Frasa “dengan tidak ada kecualinya” digunakan 
untuk menggaris bawahi pentingnya non- discriminatory dalam pemerintahan, 
penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi dalam pelaksanaan 
hak asasi manusia dapat juga dicermati dalam instrumen hukum internasional 
tentang hak asasi manusia antara lain adalah The International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights yang telah diratifikasi oleh Negara Republik 
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005  dan 
juga The International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi 
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.808 Pemberian kesetaraan akses 
dalam pemerintahan kepada siapapun akan menunjukan komitmen Indonesia dalam 
rangka menghapus diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam pemerintahan  
sebagai  salah  satu  agenda  untuk  menciptakan  Indonesia  yang  adil dan 
demokratis, karena untuk menyukseskan sebuah gagasan hukum diperlukan 
political will untuk merubah orientasi politik dan bahkan masyarakat untuk menjadi 
lebih inklusif. 

 

BAB XI 
AGAMA

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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. 

Pasal 29
(3) Negara berdasar atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(4) Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 

PEMBAHASAN: 
Menurut Tim Perumus pengaturan mengenai jaminan kebebasan beragama 

dalam bab ini sudah cukup sehingga tidak perlu lagi dilakukan perubahan dalam 
revisi kelima UUD 1945. 
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BAB XII
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan 
negara.**) 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan 
negara dilaksanakan melalui 
sistem pertahanan dan keamanan 
rakyat semesta oleh Tentara 
Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai 
kekuatan pendukung.**) 

(3) entara 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 

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan 
negara.**) 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan 
negara dilaksanakan melalui 
sistem pertahanan dan keamanan 
rakyat semesta oleh Tentara 
Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai 
kekuatan pendukung.**) 

(3) entara 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 
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Indonesia di dalam menjalankan 
tugasnya, syarat-syarat 
keikutsertaan warga negara 
dalam usaha pertahanan dan 
keamanan diatur dengan undang- 
undang.**) 

 

Indonesia di dalam menjalankan 
tugasnya, syarat-syarat 
keikutsertaan warga negara 
dalam usaha pertahanan dan 
keamanan diatur dengan undang- 
undang.**) 

 

PEMBAHASAN: 
Menurut Tim Perumus pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan 

negara dalam bab ini sudah cukup sehingga tidak perlu lagi dilakukan perubahan 
dalam revisi kelima UUD 1945.

BAB XIII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

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 

Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan****) 
(2) Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayai 
serta menjamin kesetaraan 
aksesnya.****/*****) 

(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 
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penyelenggaraan pendidikan 
nasional.****) 

(5) Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dengan menunjang tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa 
untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat 
manusia.****) 

untuk memenuhi kebutuhan
 penyelenggaraan 
pendidikan nasional.****) 

(5) Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dengan menunjang tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa 
untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat 
manusia.****) 

Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan 
menjamin kebebasan masyarakat 
dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai 
budayanya.**** ) 

(2) Negara menghormati dan 
memelihara bahasa daerah 
sebagai kekayaan budaya 
nasional.**** ) 

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.**** ) 

PEMBAHASAN:
Tema pendidikan tidak luput dari perhatian Tim Perumus, sebagaimana 

telah dikemukakan mengenai kelompok rentan, anak-anak menjadi salah satu 
korban yang akses pendidikannya terestriksi sebagai kelompok rentan. Tim 
Perumus menganalisis implementasi wajib belajar dari pemerintah yang 
mewajibkan sekolah, namun sayangnya Tim Perumus merasa bahwa ketentuan 
tersebut masih bersifat sangat-sangat pasif yang memaksa warga negara untuk 
mencapai pemerintah agar dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Anak-anak 
sebagai kelompok rentan tentunya memiliki kekuatan yang terlimitasi untuk 
mencapai pemerintah ketika kewajibannya mengenyam pendidikan terestriksi, 
oleh karena itu Tim Perumus dalam revisi kelima UUD 1945 menambahkan frasa 
“serta menjamin kesetaraan aksesnya”. Frasa tersebut akan mengikat pemerintah 
untuk turut serta aktif untuk menjangkau target pendidikan, negara wajib 
menyediakan akses setara bagi setiap subjek yang berkewajiban mendapatkan 
pendidikan. Dalam hemat Tim Perumus, ketentuan ini akan membuat approach 
dua arah, dari sisi warga negara dan pemerintah yang dikenal dengan pendidikan 
inklusif. Pendidikan inklusif adalah adalah sebuah konsep atau pendekatan 
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pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali, prinsip dasar 
pendidikan inklusif adalah bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan 
untuk besama-sama belajar dalam satu komunitas yang menitik beratkan pada 
tertolongnya anak-anak dalam hak akademik dan sosial.813 Harapan Tim 
Perumus dengan adanya ketentuan ini adalah bahwa negara tidak hanya 
membiayai dan mewajibkan warga negara, tetapi juga menjangkau warga negara 
dalam pendidikan yang inklusif.

BAB XIV 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian  nasional 
diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan,
 berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi 
nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang- undang.****) 

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian  nasional 
diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan,
 berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang- undang.****) 

Pasal 34 Pasal 34
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(1) Fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh 
negara.****) 

(2) Negara mengembangkan sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat 
yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat 
kemanusiaan.****) 

(3) Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak.****) 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang- undang.****) 

(1) Fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh 
negara.****) 

(2) Kelompok rentan diperhatikan 
oleh negara.*****) 

(3) Negara mengembangkan sistem 
jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat 
kemanusiaan.****/***** ) 

(4) Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak.****/*****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang- 
undang.****/*****) 

PEMBAHASAN:
Tim Perumus membawa perubahan baru pada Bab XIV dengan menambah 

ayat pada pasal 34, mengenai kelompok rentan. Pencantuman ayat baru dilandasi 
urgensi untuk menambah perhatian bagi kelompok rentan. Dalam rumusan 
konstitusi yang dilakukan Tim Perumus, yang dimaksud kelompok rentan adalah 
penyandang disabilitas, anak- anak, perempuan rentan, dan orang lanjut usia, 
sesuai dengan definisi yang dirumuskan oleh Pasal 5 ayat (3) UU no 39 tahun 
1999.814 Tim Perumus tidak memasukan fakir miskin sebagai golongan dari 
kelompok rentan karena ketetapan yang mengatur fakir miskin telah dituangkan di 
ayat sebelumnya, dan oleh karenanya, tidak ada suatu urgensi untuk membuat 
pengaturan baru di konstitusi.

Dengan memperhatikan kondisi faktual yang ada, Tim Perumus melihat 
kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah kepada kelompok rentan. 
Meskipun setelah reformasi pemerintah mulai memperhatikan kelompok rentan, 
namun Tim Perumus melihat perlu adanya penegasan kembali mengenai 
pentingnya perhatian lebih yang diberikan oleh negara terhadap kelompok rentan. 
Tim Perumus juga beranggapan bahwa hak konstitusional dari kelompok rentan 
masih kurang diperhatikan oleh negara. Kenyataan hukum ini menunjukkan bahwa 
dibutuhkan authority yang lebih kuat untuk menegaskan semangat pemenuhan 
hak-hak kelompok rentan. Tim Perumus merasa bahwa pemenuhan hak 
konstitusional ini dapat dituangkan secara luas ketika negara memperhatikan 
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kesejahteraan kelompok rentan, perhatian dan pertimbangan lebih dapat 
dikerahkan dalam pemberian hak setara bagi kelompok rentan. Pemberian 
perhatian bagi kelompok rentan ini juga memberikan kepastian hukum bagi 
kelompok rentan dan juga masyarakat yang telah berkembang untuk menyadari 
bahwasannya kelompok  rentan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.

Tim Perumus mendukung dan menggagas adanya perhatian lebih dari 
pemerintah terhadap kelompok rentan demi mengakomodir hak-hak serta 
kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok rentan tersebut. Meskipun telah ada 
undang-undang yang mengatur mengenai kelompok rentan dan membawa 
semangat untuk memberikan akses hak yang setara, namun berdasarkan 
pengimplementasiannya masih jauh dari harapan yang diharapkan perumus 
undang-undang tersebut. Ketentuan di ayat baru ini adalah perwujudan semangat 
Tim Perumus dalam menuangkan gagasan yang akan menegaskan pentingnya 
pemerataan akses hak pada kelompok rentan dalam rumusan revisi kelima UUD 
1945. 

Tim Perumus merasa bahwa dengan mempertegas perhatian kepada 
kelompok rentan nantinya diharapkan bahwa segala institusi pemerintah menjadi 
lebih melek dalam isu pemenuhan hak-hak dan pemberian akses setara kepada 
hak-hak kelompok ini. Terutama, mengingat kenyataan bahwa pemerintah dan 
perangkatnya masih kurang reaktif dalam menanggapi kasus-kasus pengaduan 
pelanggaran hak. 

 

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 

KEBANGSAAN**)

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang 
merah Putih. 

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang 
merah Putih.

Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.  

Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila 
dengan semboyan Bhineka Tunggal 
Ika.**) 

Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda 
Pancasila dengan semboyan Bhineka 
Tunggal Ika.**)
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Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 
**) 

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.**) 

Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara 
serta Lagu Kebangsaan diatur dengan 
undang-undang.**)

PEMBAHASAN: 
Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan adalah atribut 

negara Indonesia yang merupakan perwujudan identitas dari keberadaan Bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibangun berlandaskan asas 
persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, ke-bhineka tunggal ika-an, 
ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Pencantuman Bab ini di dalam batang tubuh Konstitusi Negara Republik Indonesia 
merefleksikan ideologi, karakteristik, dan perjuangan Bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan persatuan di bawah payung kebhinekaan. Sebagai konsekuensi 
hukumnya, Tim Perumus berpendapat bahwa perubahan pada bab ini membawa 
perubahan baru pada jiwa dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat 
Indonesia.Sementara itu, Tim Perumus berpendirian untuk tetap mempertahankan 
ruh bangsa Indonesia yang telah ada dari dahulu kala, yang berakar dari semangat 
para pendiri Bangsa. Tim Perumus melihat bahwa jiwa dan nilai yang Bangsa 
Indonesia pegang pada saat ini adalah komponen kenegaraan yang abadi  dan harus 
tetap dijunjung tinggi. Oleh karenanya, Tim Perumus tidak melakukan perubahan 
pada Bab XV UUD 1945.
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BAB XVI 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal 37 
(1) Usul perubahan pasal-pasal 

Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
apabila diajukan oleh sekurang-
kurangnya 1/3 dari jumlah 
anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.****) 

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

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

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

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

Pasal 37

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

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

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

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

(5) Khusus mengenai bentuk 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tidak dapat dilakukan 
perubahan.****) 
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PEMBAHASAN: 
Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada Bab ini.  

 

ATURAN PERALIHAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan 
yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar ini.****) 

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 
menuut 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 menuut Undang-Undang 
Dasar ini.****)

Pasal III 
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-
lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 
dan sebelum dibentuk segala 
kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung.****) 

Pasal III 
Mahkamah Konstitusi dibentuk 
selambat-lambatnya pada tanggal 17 
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk 
segala kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung.****)

Pasal IV*****)
Mahkamah Pemilihan Umum dibentuk 
selambat-lambatnya 17 Agustus 2021 
dan sebelum dibentuk segala 
kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi.*****) 

PEMBAHASAN:

Secara konsep, dalam ketentuan aturan peralihan terdapat keragaman dan 
kerancuan. Fungsinya dalam suatu perundang-undangan pun diperdebatkan antara 
Ketentuan Peralihan (Transitional Provision-Overgangs Bepalingen) atau dalam 
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PEMBAHASAN: 
Tim Perumus tidak melakukan perubahan pada Bab ini.  

 

ATURAN PERALIHAN

UUD NRI 1945 PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 
1945

Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan 
yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar ini.****) 

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 
menuut 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 menuut Undang-Undang 
Dasar ini.****)

Pasal III 
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-
lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 
dan sebelum dibentuk segala 
kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung.****) 

Pasal III 
Mahkamah Konstitusi dibentuk 
selambat-lambatnya pada tanggal 17 
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk 
segala kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung.****)

Pasal IV*****)
Mahkamah Pemilihan Umum dibentuk 
selambat-lambatnya 17 Agustus 2021 
dan sebelum dibentuk segala 
kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi.*****) 

PEMBAHASAN:

Secara konsep, dalam ketentuan aturan peralihan terdapat keragaman dan 
kerancuan. Fungsinya dalam suatu perundang-undangan pun diperdebatkan antara 
Ketentuan Peralihan (Transitional Provision-Overgangs Bepalingen) atau dalam 
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Ketentuan Penutup (Closing Provision-Slot Bepalingen). Ketentuan Peralihan 
(Transitional Provision–Overgangs Bepalingen) dalam suatu Peraturan 
Perundang- undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk 
menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya 
perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Namun, pada 
dasarnya dikarenakan adanya penambahan cabang lembaga negara baru berupa 
Mahkamah Pemilu, maka sepatutnya dimasukkan ke dalam Aturan Peralihan 
guna menjamin pelaksanaan tindakan hukum yang akan kemudian hari terjadi. 
Pasal-pasal dari apa yang sudah dilaksanakan di Aturan Peralihan pun 
menunjukkan penggambaran historis dari perjalanan sebuah bangsa, oleh sebab 
itu agar dipertahankan. 
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Ketentuan Penutup (Closing Provision-Slot Bepalingen). Ketentuan Peralihan 
(Transitional Provision–Overgangs Bepalingen) dalam suatu Peraturan 
Perundang- undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk 
menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya 
perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Namun, pada 
dasarnya dikarenakan adanya penambahan cabang lembaga negara baru berupa 
Mahkamah Pemilu, maka sepatutnya dimasukkan ke dalam Aturan Peralihan 
guna menjamin pelaksanaan tindakan hukum yang akan kemudian hari terjadi. 
Pasal-pasal dari apa yang sudah dilaksanakan di Aturan Peralihan pun 
menunjukkan penggambaran historis dari perjalanan sebuah bangsa, oleh sebab 
itu agar dipertahankan. 
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BAB V 
KESIMPULAN

Di dalam suatu negara demokrasi, rakyat bukanlah subjek yang 
dikontrol oleh sesuatu yang di luar dirinya, melainkan rakyat bersama-sama 
turut ke dalam proses pemerintahan tersebut. Akomodasi dari kehendak 
rakyat merupakan syarat utama bagi berlakunya sistem demokrasi, 
karena itu perkembangan masyarakat juga seharusnya diikuti dengan 
perkembangan hukum positif. Demikian pula di Indonesia, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma 
dasar (grundnorm) merupakan manifestasi kontrak sosial antara Negara 
Indonesia dengan warga negaranya. Dengan berpedoman kepada Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara menempati kedudukan 
hukum tertinggi di Indonesia, yang berperan sebagai pedoman warga 
negara dalam bernegara. Konstitusi juga harus bisa ikut menyesuaikan 
diri agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Inilah yang menjadi 
alasan bagi Tim Perumus untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat 
Indonesia dengan perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945, dalam 
rangka:

1. Menciptakan kedudukan yang lebih jelas bagi kelompok marjinal 
yang selama ini mendapatkan diskriminasi secara sistematis, 
termasuk:

a. Penyandang disabilitas terkait dengan kedudukannya di dalam 
perangkat negara dalam hukum, pemerintahan, dan politik;

b. Mengakomodir kebutuhan Masyarakat Hukum Adat dan 
Kelompok Rentan;

c. Memperkuat keterwakilan perempuan dan daerah dalam 
lembaga perwakilan;

Sejatinya telah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak 
dari setiap lapisan masyarakat terutama bagi mereka yang tergolong ke 
dalam kelompok rentan, terutama dalam pemberian akses pada sarana-
sarana negara. Hal ini diharapkan agar terciptanya masyarakat yang 
setara sehingga dapat memahami kepentingan satu sama lain, sehingga 
mampu membangun masyarakat demokratis yang mampu membela 
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kebutuhannya dan mengerti kebutuhan warga negara lain. Diskursus 
tentang kepentingan tentunya menyangkut kepentingan-kepentingan 
yang esensial yang akan lebih efektif diwakili oleh orang itu sendiri, 
berhubungan dengan hal tersebut tentunya muncul sebuah urgensi untuk 
mengutamakan keterwakilan perempuan dan daerah yang lebih kuat 
dalam parlemen agar dapat lebih efektif mengutarakan kepentingan dari 
perspektif golongannya dengan juga memperhatikan golongan lain. 

2. Mewujudkan peran partai politik yang demokratis dan transparan 
dalam kehidupan demokrasi di Indonesia;

Peran partai politik sebagai salah satu infrastruktur politik sangatlah 
vokal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan karenanya, telah 
menjadi cita semangat perubahan kelima UUD NRI 1945 untuk 
mengatur dan menciptakan partai politik yang demokratis dan akuntabel. 
Sebagaimana Bung Hatta pernah membicarakan bahwa partai politik 
seharusnya merupakan manifestasi dari cita-cita partai yang sejalan 
dengan cita-cita bangsa, anggota partai politik merupakan individu 
yang diberikan kebebasan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejalan 
dengan hal tersebut tentunya harus dibuat sebuah mekanisme bahwa 
partai politik bukan milik perseorangan semata, tetapi juga seluruh 
individu di dalamnya. Oleh karena itu setiap anggota termasuk ketua 
partai politik hanya menjalankan peran sebagai manifestasi dari cita-
cita partai politik untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dianut oleh 
partai politik tersebut.

3. Membentuk sistematika Pemilihan Umum yang menjamin 
representasi dan penguatan sistem presidensial Indonesia;

Tim Perumus mengambil langkah untuk mengintegrasikan pemilihan 
umum kepala daerah ke dalam rezim Pemilu, hal ini Tim Perumus 
putuskan demi memberi kepastian hukum serta demi memperkuat sistem 
presidensial di Indonesia. Kemudian, Tim Perumus juga membentuk 
dua Pemilu, yakni Pemilu Legislatif dan juga Pemilu Eksekutif. Pemilu 
Legislatif dilaksanakan serentak untuk memilih Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, Pemilu Eksekutif 
dilaksanakan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 
Gubernur, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu 
Legislatif akan dilaksanakan serentak beberapa bulan sebelum Pemilu 
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Eksekutif, hal ini dilakukan demi tetap menjaga adanya Parliamentary 
threshold dan juga Presidential threshold.

4. Membentuk Mahkamah Pemilu sebagai lembaga peradilan 
tunggal yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil 
Pemilihan Umum;

Pemilu merupakan suatu fokus penting bagi negara demokrasi. Tidak 
dipungkiri pun di Indonesia mengadakan pesta demokrasi terbesar 
karenanya. Namun dalam penyelenggaraannya tidak dapat dihindari 
dari sengketa-sengketa pemilu. Di mulai dari permasalahan hasil hitung, 
registrasi suara, kecurangan dalam pengadaan, dan banyak hal lainnya. 
Sekarang ini, karena tidak diakomodir oleh Konstitusi, terdapat banyak 
cabang penyelesaian Pemilu. Hal ini menghasilkan tumpang tindih 
kewenangan dan disharmonisasi putusan. Oleh sebab itu, gagasan 
Mahkamah Pemilu sebagai cabang kekuasaan mandiri khusus untuk 
Pemilu pun dicetuskan. 

5. Melakukan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 
dalam rangka mengefektifkan sistem check and balances dalam 
rumpun kekuasaan kehakiman.

a. Menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya 
lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan 
peninjauan hukum

Pertama, Tim Perumus hendak menyelesaikan persoalan yang 
timbul dari dualisme judicial review. Dualisme dari judicial review 
yang dipisahkan secara tersendiri dalam kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dari Mahkamah Agung berpotensi mengganggu 
penegakan norma hukum dan juga menimbulkan permasalahan di 
tingkat implementasinya. Misalnya, bilamana Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses peninjauan 
kembali dua jenis aturan yang berbeda tetapi memiliki hubungan 
atau hubungan vertikal dimana keputusan kedua lembaga tersebut 
berbeda ataupun saling bertentangan sehingga menciptakan suatu 
kontradiksi dalam hierarki hukum dan peraturan. Oleh karena 
itu, sebaiknya peninjauan yudisial dilaksanakan oleh satu badan, 
yakni Mahkamah Konstitusi sehingga mekanisme judicial review 
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menjadi lebih efektif dan tersentralisasi serta dapat meminimalisir 
potensi kontradiksi hukum.

b. Mengefektifkan Implementasi Keputusan MK

Kedua, permasalahan terkait dengan sifat final and binding putusan 
Mahkamah Konstitusi dari aspek law in action yang seringkali belum 
mendapat respon yang kooperatif dari lembaga yang seharusnya 
menanggapinya. Dalam hal ini, perlu diadakannya suatu reformasi 
yang dapat ditempuh dengan dibentuknya ketentuan formal 
yang mengatur mengenai implementasi putusan final Mahkamah 
Konstitusi melalui eksistensi Judicial Order. Putusan final dan 
mengikat tersebut harus disertai dengan adanya Judicial Order 
yang diarahkan kepada perorangan atau institusi negara, misalnya 
MK boleh meminta mayoritas DPR dan pemerintah untuk merevisi 
produk hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional (corrective 
revision). 

c. Menguatkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial

Ketiga, penguatan Komisi Yudisial dalam peningkatan mutu 
independensi pengadilan di Indonesia. Saat ini, kedudukan Komisi 
Yudisial dapat dikatakan cukup lemah akibat banyaknya resistensi 
dari pihak MA dan MK dengan dikeluarkannya berbagai macam 
putusan yang secara langsung maupun tidak langsung memangkas 
kewenangan dari KY. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan KY 
pada tingkat konstitusi sehingga upaya-upaya resistensi tersebut 
tidak akan melemahkan posisi KY yang mendapatkan atribusi 
kewenangan dari konstitusi. Namun penguatan KY tersebut perlu 
juga disertai dengan modifikasi dalam keanggotaan KY. Karena, 
salah satu penyebab timbulnya resistensi tersebut adalah karena 
banyak lembaga yang mempertanyakan kredibilitas keanggotaan 
KY. Karena sekarang ini, model komposisi keanggotaan KY 
tidak melibatkan keterwakilan golongan hakim, melainkan hanya 
melibatkan mantan hakim. Oleh karena itu, pembaharuan model 
dan kewenangan KY dapat dilakukan melalui restrukturisasi 
komposisi keanggotaan KY dengan adanya kesetimbangan 
keterwakilan golongan yang terdiri dari hakim (tidak hanya mantan 
hakim), akademisi, dan praktisi hukum yang dapat membentuk 
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suatu sinergi yang efektif dalam menjaga pilar independensi dan 
akuntabilitas peradilan. 

6. Menetapkan parameter keadaan bahaya serta konsekuensinya 
terhadap sistematika ketatanegaraan;

Konstitusi sebagai a living document harus mampu mengantisipasi 
berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar 
negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 
Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, terdapat dua 
kategori dari adanya keadaan yang tidak biasa (luar biasa), yakni (1) 
Keadaan Bahaya; dan (2) Ihwal kegentingan yang memaksa. Adapun 
berdasarkan ketentuan UUD 1945, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) 
unsur penting yang secara kumulatif membentuk pengertian keadaan 
darurat bagi negara (state of emergency), yakni: (1) unsur adanya 
ancaman yang membahayakan (dangerous threat); (2) unsur adanya 
kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); (3) unsur 
adanya keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia. Berdasarkan 
studi analisis perbandingan yang dilakukan oleh Tim Perumus, dapat 
diketahui tentang bagaimana Parlemen Malaysia diberikan keluwesan 
dalam merumuskan suatu undang-undang ketika terjadi keadaan yang 
mana Parlemen nyatakan dalam undang-undangnya merupakan hal-hal 
yang mengancam aspek penting negara. Dalam hal ini, negara Malaysia 
tidak hanya menganggap ancaman bahaya berupa ancaman perang 
saja, melainkan juga mencakup ancaman terhadap keadaan ekonomi 
negara. Oleh karena itu, Tim Perumus menggagas adanya dua kategori 
besar keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, yaitu Keadaan 
Bahaya Perang dan Keadaan Bahaya Bukan Perang. Dalam Bahaya 
perang, maka dapat diberikan penjelasan bahwa ancaman bahaya yang 
dihadapi berasal dari kemungkinan atau keadaan perang, sedangkan 
untuk Bahaya Bukan Perang, maka ancaman bahaya dapat timbul dari 
keadaan seperti depresi ekonomi, pandemi, maupun kerusuhan massal 
yang dianggap mengancam ketertiban umum. Kewenangan untuk 
menyatakan keadaan tersebut tetap Tim Perumus serahkan kepada 
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dimana 
presiden dapat menyatakan kedua keadaan tersebut terhadap seluruh 
maupun sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tergantung daripada intensitas dan cakupan wilayah dari keadaan 



250

bahaya yang sedang dihadapi. 

7. Memasukkan elemen udara di dalam konstitusi guna memperkuat 
legitimasi kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara terbentuk dari batasan-batasannya, sebagaimana dijelaskan pada 
Konvensi Montevideo. Indonesia yang melintang di Nusantara ini pun 
memiliki batasan negaranya yang dikitari oleh laut dan daratan. Namun, 
seiring berkembangnya sarana dan teknologi, maka semakin luas pula 
cakupan batasan suatu negara yang secara semu tidak dapat digarisi. 
Hal ini berangkat dari kekhawatiran kedaulatan udara Indonesia yang 
beberapa kali diusik oleh pihak lain. Oleh karena itu, penegasan elemen 
udara di UUD NRI 1945 dapat menjadi mula penguatan kedaulatan 
batas negara Indonesia, baik dari sisi perekonomian dan kesejahteraan 
sosial, maupun dari sisi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.
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PERUBAHAN KELIMA 
UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan 
saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang 
dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan 
kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia menetapkan:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, 
keempat, dan perubahan kelima ini adalah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 
18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 
pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada yanggal 
22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

(b) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 4 ayat (1); Pasal 6 ayat (1); 
Pasal 6A ayat (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 6B; Pasal 7; Pasal 9 ayat 
(1) dan (2); Pasal 10; Pasal 11 ayat (3); Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3); 
Pasal 12A; Pasal 18 ayat (3), (4), dan (7); Pasal 18B ayat (2); Pasal 19 
ayat (1) dan (4); Pasal 20 ayat (3), (4), (5), dan (6); Pasal 22 ayat (1); 
Pasal 22B; Pasal 22C ayat (1), (5), dan (6); Pasal 22D ayat (1), (2), dan 
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(3); Pasal 22E ayat (2), (3), dan (4); Pasal 22F; Pasal 22G; Pasal 22H; 
Pasal 24 ayat (2); Pasal 24A ayat (1); Pasal 24B ayat (1) dan (4); Pasal 
24C ayat (1) dan (7); Pasal 24D; Pasal 25A; 28D ayat (3); Pasal 31 ayat 
(2); dan Pasal 34 ayat (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal IV; 
Aturan Tambahan Pasal III Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala 
Pemerintahan dan Kepala Negara menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 
legislatif periode yang sama dengan pemilihan umum eksekutif.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan 
suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan 
umum eksekutif dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap 
provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di 
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum eksekutif dipilih oleh 
rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara 
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rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6B

Presiden dan Wakil Presiden harus melepaskan diri dari jabatan partai 
politik setelah dinyatakan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih.

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 baik berturut-turut maupun tidak.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh 
di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan 
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa 
dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-
Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti 
kepada Nusa dan bangsa”.
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(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan 
sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, 
atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan 
Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara memegang 
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara. *****)

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau 
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang 
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pernyataan perang, pembuatan 
perdamaian dan perjanjian internasional diatur dengan undang-
undang.*****)

Pasal 12

(1) Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya perang atau keadaan 
bahaya bukan perang terhadap seluruh maupun sebagian wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2) Keadaan bahaya mensyaratkan adanya ancaman yang 
membahayakan, kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya 
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keterbatasan waktu yang tersedia.

(3) Akibat dari keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 12A

(1) Presiden menyatakan keadaan bahaya perang apabila terdapat 
keadaan yang membahayakan seluruh maupun sebagian wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebabkan oleh konflik 
bersenjata berskala internasional atau bukan internasional.

(2) Presiden menyatakan keadaan bahaya bukan perang apabila 
memenuhi syarat-syarat keadaan bahaya namun tidak disebabkan 
oleh konflik bersenjata.

(3) Hak konstitusional penduduk kecuali hak-hak yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pun, dapat dikesampingan dalam 
keadaan bahaya. 

Pasal 18

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum eksekutif.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui 
pemilihan umum eksekutif dengan mempertimbangkan kekhususan 
daerah dan asas otonomi daerah.

(5) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui 
pemilihan umum eksekutif dengan mempertimbangkan kekhususan 
daerah dan asas otonomi daerah.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah 
dan asas otonomi daerah.
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Pasal 18B

(2) Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan berkembang 
di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan 
umum legislatif.

(4) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur pada ayat 
(2) mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Pasal 20

(3) Setiap rancangan undang-undang yang dimaksud dalam Ayat (2) 
dibahas bersama DPD untuk mendapatkan persetujuan bersama 
apabila 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.

(4) Jika rancangan undang-undang yang dimaksud dalam ayat (2) 
dan (3) tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-
undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah masa itu.

(5) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.

(6) Dalam 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.
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Pasal 22

(1) Dalam hal keadaan bahaya yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.*****)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya 
oleh rakyat dengan persetujuan Partai Politik, yang syarat-syarat dan tata 
caranya diatur lebih lanjut dalam undang- undang.

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 
melalui pemilihan umum legislatif.

(5) Susunan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur pada ayat 
(4) mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan golongan 
daerah.*****)

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam 
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 untuk dibahas dan 
disetujui bersama.

(2) Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan rancangan 
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara serta 
yang berkaitan dengan pajak dan pendidikan.
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(3) Dewan Perwakilan Daerah mengawasi pelaksanaan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan, dan 
agama, serta undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara untuk ditindaklanjuti bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

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

Pasal 22E

(2) Pemilihan umum terdiri dari pemilihan umum legislatif dan 
pemilihan umum eksekutif.

Pasal 22F

(1) Pemilihan umum legislatif diselenggarakan sebelum pemilihan 
umum eksekutif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

(2) Peserta pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah partai politik.

(3) Peserta pemiihan umum legislatif untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan yang berdomisili di daerah 
yang diwakili dan bukan merupakan anggota partai politik.

(4) Sistem pemilihan umum legislatif dilaksanakan dengan menjunjung 
nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, dan representatif. 
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Pasal 22G

(1) Pemilihan umum eksekutif diselenggarakan untuk memilih 
presiden dan wakil presiden, Gubernur, Bupati,  Walikota, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing- masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten,  kota dan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah .

(2) Peserta pemilihan umum eksekutif presiden adalah pasangan calon 
presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan 
presiden.

(3) Peserta pemilihan umum eksekutif kepala daerah adalah pasangan 
calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh partai politik 
atau mengajukan secara mandiri.*****)

(4) Ketentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur 
pada pasal (3) mempertimbangkan kekhususan daerah dan asas 
otonomi daerah

BAB VIIC

PARTAI POLITIK

Pasal 22H

(1) Negara mengakui partai politik sebagai organisasi yang bersifat 
nasional atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.

(2) Partai politik berfungsi untuk mendidik, memperjuangkan, dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar.

(3) Fungsi-fungsi partai politik dilaksanakan secara demokratis dan 
terbuka.
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(4) Anggota partai politik berperan sebagai manifestasi semangat cita-
cita partai politik.

(5) Partai politik dapat memberhentikan anggotanya di Dewan 
Perwakilan Rakyat atas usulan rakyat.

(6) Ketentuan mengenai Partai Politik ditentukan lebih lanjut dalam 
undang-undang

Pasal 24

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, sebuah 
Mahkamah Konstitusi dan sebuah Mahkamah Pemilu.

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, dan 
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung, memberikan persetujuan terhadap 
promosi dan mutasi hakim di seluruh lingkungan peradilan 
Mahkamah Agung, dan mempunyai wewenang lain dalam 
mengawasi, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku seluruh hakim dalam kekuasaan kehakiman.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur oleh 
undang-undang dengan memperhatikan keterwakilan hakim.
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Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk 
menguji undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti 
undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan 
memutus pembubaran partai politik.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara 
ataupun anggota partai politik.

(7) Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-
undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 
disertai dengan hak untuk mengeluarkan perintah pengadilan 
kepada pembuat undang-undang untuk mengubah produk hukum 
yang telah dinyatakan inkonstitusional.

Pasal 24D

(1) Mahkamah Pemilihan Umum berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat 
untuk seluruh sengketa terkait pemilihan umum eksekutif dan 
legislatif.

(2) Mahkamah Pemilihan Umum mempunyai sembilan orang hakim 
yang ditunjuk masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, 
tiga orang oleh Mahkamah Konstitusi, dan tiga orang oleh Komisi 
Yudisial.

(3) Hakim pemilihan umum harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, adil, negarawan, dan bukan merupakan anggota 
partai politik. 
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(4) Pengangkatan dan pemberhentian hakim pemilihan umum serta 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Pemilihan Umum diatur 
dengan undang-undang.

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan 
berciri Nusantara yang wilayahnya mencakup daratan, lautan, dan ruang 
udara di atasnya dengan batas-batas dan hak-hak yang ditentukan dalam 
undang-undang.

Pasal 28D

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 31

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayai serta menjamin kesetaraan aksesnya.

Pasal 34

(2) Kelompok rentan diperhatikan oleh negara.

(3) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(4) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang- undang.
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