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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh Terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari 

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

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

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

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

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

Alauddin Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Jember, Universitas Katolik 

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

B), Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sebelas Maret.         

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

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

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

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

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

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

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

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

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

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

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

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

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

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

hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

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

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

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

 

 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 



x



xi

ABSTRAK

Konstitusi sebagai norma dasar dalam kehidupan bernegara terus 
mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman. Akan 
tetapi, perubahan tersebut selayaknya tetap merujuk pada fundamen 
dasar konstitusi serta nilai-nilai kebangsaan. Merujuk pada pendapat Sri 
Soemantri konstitusi merangkum tiga hal pokok persoalan yaitu jaminan 
perlindungan hak asasi manusia, persoalan pembagian kekuasaan dan 
adanya desain struktur ketatanegaraan. Mengacu pada sejumlah teori serta 
praktek empiris, ketiga persoalan tersebut belum sepenuhnya terkodifikasi 
secara sempurna dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 yang merupakan Staat gerundgezet (norma dasar) dalam sistem 
hukum Indonesia.  Ketidaksempurnaan tersebut menyebabkan banyak 
permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimulai dari tidak 
optimalnya penegakan Hak Asasi Manusia, minimnya checks and balances 
diantara ketiga kekuasaan ataupun didalam satu kekuasaan itu sendiri, serta 
struktur ketatanegaraan yang tidak seimbang antara satu lembaga dengan 
lembaga yang lain. Dengan sejumlah persoalan-persoalan tersebut, maka 
diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian dalam naskah 
akademik ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam naskah akademik 
ini adalah evaluasi menyeluruh diperlukan sebagai upaya menciptakan 
konstitusi di negara hukum yang demokratis serta sejalan dengan nilai-
nilai kebangsaan.

Kata kunci : Konstitusi, Indonesia, Kebangsaan
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah konstitusi di Indonesia terus menerus mengalami dinamika. 
Dinamika tersebut dimulai sejak diberlakukannya UUD 1945 sebagai 
konstitusi Indonesia untuk pertama kalinya di era kemerdekaan yang 
kemudian berganti Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 
pasca dekrit Presiden 1959, hingga UUD NRI 1945 hasil amandemen 
yang diterapkan sejak era reformasi.1 Dinamika tersebut disebabkan 
oleh transisi politik yang kerap kali  berimplikasi terhadap perubahan 
sejumlah hal mendasar dalam konstitusi.2 

Sejarah politik Indonesia mencatat, pergantian konstitusi tidak 
pernah didasarkan pada kebutuhan yang difikirkan secara matang, 
akan tetapi lebih pada kepentingan yang bersifat terburu-buru bahkan 
cenderung emosional. Hal tersebut bisa dilihat bilamana menilik sejarah 
konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dibuat 
pada era kemerdekaan dalam waktu yang singkat yaitu dua puluh hari 
kerja demi memberikan kepastian hukum untuk menjamin keberadaan 
konstitusi sebagai aturan dasar dalam bernegara.3 UUD 1945 kemudian 
digantikan oleh Konstitusi RIS 1949 untuk mengakomodir Konferensi 
Meja Bundar yang salah satu kesepakatannya adalah pembentukan 
Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS pada akhirnya hanya 
berlaku selama setahun dan digantikan oleh UUDS 1950 sebagai 
konsekuensi dikembalikannya bentuk negara Indonesia dari serikat 
menjadi kesatuan. UUDS 1950 pada dasarnya lebih demokratis 
manakala dibandingkan konstitusi-konstitusi sebelumnya, karena 
memuat nilai-nilai Hak Asasi Manusia, akan tetapi konstitusi tersebut 
hanya berlaku sementara.4 

1  Greg Barton, Indonesia’s Year Of Living Normally: Taking the Long View on Indonesia’s 
Progress, Southeast Asian Affairs (singapore, 2008) : 123-145.

2  Andrea J Nightingale et al., “Fragmented Public Authority and State Un/Making in the ‘New’ 
Republic of Nepal, Modern Asian Studies,” Modern Asian Studies; Cambridge 52, no. 3 (2018): 
849–82.

3  Denny Indrayana, Amandemen UUD NRI 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran (Bandung: , 
Mizan, 2007) : 305.

4  Denny Indrayana.
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Upaya untuk membentuk konstitusi secara perlahan serta hati-hati 
pada hakikatnya pernah dilakukan oleh Konstituante yang dibentuk 
pada Pemilu 1955, namun pada akhirnya lembaga tersebut dibubarkan 
oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan 
kemudian Presiden Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 
sebagai konstitusi Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950.5

 Peristiwa krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan 
jatuhnya pemerintahan Soeharto menyadarkan publik bahwa terdapat 
kekeliruan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.6 Kekeliruan 
tersebut disebabkan banyaknya norma dalam konstitusi yang berpotensi 
melahirkan sistem pemerintahan yang diktator atau otoritarian, sebuah 
sistem dimana kekuasaan terpusat pada satu-dua orang serta cenderung 
melahirkan konsep politik oligarki. Konsepsi tersebut sejalan dengan 
pendapat Lord Acton terkait kekuasaan yaitu Power tends to corrupt, 
absolute power corrupt absolutely atau kekuasaan mempunyai 
kecenderungan koruptif, akan tetapi kekuasaan yang absolut pasti 
melahirkan pemerintahan yang koruptif.7

Oleh karena itulah, amandemen UUD NRI 1945 pada periode 
tersebut mutlak perlu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan yang telah menjadi mimpi buruk bangsa 
Indonesia pada era orde baru. Akan tetapi perubahan yang dilakukan 
pada masa transisi politik kerap kali menghasilkan produk yang 
tidak maksimal, hal itu disebabkan perubahan dalam momen tersebut 
dibumbui oleh emosi politik balas dendam yang membuat nuansa 
kebatinan pelaksanaan amandemen konstitusi tidak murni lagi demi 
perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia.8

 Ketidakmurnian tersebut bisa diamati serta dibuktikan dengan 
memperhatikan secara seksama sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945 
hasil amandemen, yang mana dalam sejumlah pasal tersebut masih 

5  Yüksel Sezgin and Mirjam Künkler, “Regulation of ‘Religion’ and the ‘Religious’: The Politics of 
Judicialization and Bureaucratization in India and Indonesia,” Comparative Studies in Society 
and History; Cambridge 56, no. 2 (2014): 448–78.

6  Iis Gindarsah, “Reinventing Indonesia,” Contemporary Southeast Asia; Singapore 39, no. 1 
(2017): 226–28.

7  James S Bowman, “Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of 
At-Will Employment,” Journal of Business Ethics: JBE; Dordrecht 74, no. 2 (2007): 119.

8  Ruti Teitel, “Transitional Jurisprudence: The Role of Law in Political Transformation,” The Yale 
Law Journal; New Haven 106, no. 7 (1997): 2009–80.
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melahirkan ketidakjelasan yang kemudian secara tidak langsung 
berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengacu pada 
pendapat Sri Soemantri yang menyebutkan bahwa pada umumnya 
konstitusi sebagai hukum dasar (base norm) berisi 3 (tiga) hal pokok, 
yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, 
ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, 
adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga 
bersifat fundamental.9 Oleh karena itulah permasalahan ketidakjelasan 
norma dalam konstitusi haruslah dilihat berdasarkan ketiga aspek 
tersebut diatas.

Pertama, jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. 
Amandemen kedua UUD NRI 1945 menambahkan Bab baru dalam 
konstitusi yaitu Bab yang secara khusus membahas Hak Asasi Manusia. 
Pada awalnya, Indonesia tidak mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia, 
yang diakui adalah Hak Warga Negara sebagaimana tercantum dalam 
UUD 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Keberadaan 
Bab yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia pada hakikatnya 
merupakan suatu terobosan dalam amandemen konstitusi. Akan tetapi, 
sejak dicantumkannya ketentuan tersebut dalam konstitusi, sejarah 
penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia bergerak sangat lambat 
atau bahkan berjalan ditempat. Menurut data Setara Institute, terdapat 
sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum tersentuh oleh 
hukum sama sekali, yaitu kasus Marsinah, kasus Bulukumba, kasus 
Dukun Santet, peristiwa Malari dan kasus Wartawan Udin. Selain 
itu Setara Institute mencatat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang 
berkasnya terhenti di Kejaksaan dan Komnas HAM yaitu peristiwa 
pembunuhan massal 1965, peristiwa Talangsari Lampung 1989, 
penembakan mahasiswa Trisakti 1998, Tragedi Semanggi I dan II, 
kasus Wasior, kasus Wamena, kerusuhan Mei 1998, penembakan 
misterius 1982-1985. Di sisi lain terdapat pula pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang kasusnya telah sampai di Pengadilan, akan tetapi sanksi 
hukuman tidak menyentuh aktor intelektualnya yaitu kasus Timor 
Timur, 27 Juli 1996, penculikan aktivis 1998, Trisakti, Semanggi II, 
Abepura, Tanjung Priok, dan kasus Munir.10

9  Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen 
Menurut Islam,” Jurnal Selat 4, no. 1 (2016): 115–29.

10  Koalisi Masyarakat Sipil, “MoU TNI Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Agenda 
Reformasi Peradilan Militer Adalah Mandat Rakyat” (Jakarta, n.d.).
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Selain kasus-kasus tersebut diatas, pelanggaran Hak Asasi Manusia 
kerap kali terjadi dilingkungan masyarakat dan negara terkesan abai 
dalam pelanggaran tersebut, sebagai contoh adalah kasus pelanggaran 
kebebasan beragama yang terjadi pada Jamaah GKI Yasmin yang 
telah mengantongi izin mendirikan rumah ibadah namun ditentang 
oleh kelompok masyarakat mayoritas. Pada kasus tersebut, negara 
memilih sikap untuk diam serta melakukan pembiaran. Fakta ini 
memberikan gambaran bahwa pencantuman Bab baru yang secara 
khusus mengatur Hak Asasi Manusia belum memberikan jaminan 
perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Impotensi norma 
tersebut disebabkan konstitusi tidak mengatur secara khusus terkait 
keberadaan lembaga yang bertanggung jawab secara langsung 
menangani persoalan terkait Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (4) 
UUD NRI 1945 hanya menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah, hal ini tentu saja menjadi problematika 
manakala pelanggar HAM sebagian besar dari unsur Pemerintah 
yaitu TNI/Polri. Berbeda dengan Pemilu yang mana konstitusi secara 
langsung memberikan amanat pembentukan lembaga independen yang 
berfungsi untuk menyelenggarakan Pemilu.11 Sementara itu terkait 
penegakan Hak Asasi Manusia, keberadaan Komnas HAM hanya 
terlihat selayaknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani 
persoalan HAM, fungsi dan perannya tidak terlihat pada aspek 
perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Kedua, terkait susunan ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI 1945 
hasil amandemen menghasilkan susunan ketatanegaraan yang masih 
menyimpan sejumlah persoalan. Persoalan pertama terkait dengan 
kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Sejarah konstitusi 
mencatat bahwa MPR pada awalnya merupakan lembaga tertinggi 
negara yang berwenang memilih, melantik dan memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.12 Dikembalikannya 
filosofi dasar sistem pemerintahan Presidensial yang mana Presiden 
bertanggung jawab secara langsung pada rakyat bukan kepada MPR 

11  Lusy Liany, “Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum,” Jurnal Cita 
Hukum 4, no. 1 (2016): 51–72.

12  Putu Ayu Anastasia Wierdarini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan 
Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Yuridis 5, no. 1 (2018): 142–59.
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secara tidak langsung memposisikan MPR sebagai lembaga tinggi 
negara yang fungsi dan perannya tidak lagi maksimal dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Apabila mengacu pada Pasal 2 dan 3 UUD 
NRI 1945, MPR hanya mempunyai satu kewenangan yang bersifat 
reguler yaitu melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara 
itu kewenangan lainnya yaitu mengubah dan menetapkan UUD serta 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya 
merupakan kewenangan fakultatif yang jarang sekali dilakukan, dan 
fakta historis ketatanegaraan Indonesia mencatat sejak tahun 2002 
kedua kewenangan tersebut belum pernah dilakukan oleh MPR.13

Padahal diantara lembaga-lembaga lainnya yang diatur dalam 
konstitusi seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY hingga BPK, 
MPR merupakan lembaga yang mempunyai ciri khas Indonesia.14 Oleh 
karena itulah penguatan kewenangan perlu dilakukan sebagai upaya 
mewujudkan konsep kedaulatan rakyat yang dicita-citakan para pendiri 
bangsa (founding fathers). Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan 
memberikan kewenangan tambahan yang sebelumnya tidak diatur 
dalam konstitusi. Kewenangan tersebut adalah pencantuman kembali 
fungsi MPR sebagai pengawas pembangunan nasional. Sebagaimana 
yang diketahui, penghapusan GBHN telah membuat arah pembangunan 
berada dalam kekacauan.15 Hal tersebut disebabkan dasar hukum 
pelaksanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 
kemudian menjadi dasar pembentukan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
tidak mengikat pemerintah secara langsung. Kondisi itu dikarenakan, 
instrumen pelaksananya yang digunakan adalah Peraturan Presiden, 
yang mana bisa diubah kapanpun sepanjang Presiden menginginkan.16

 Berbeda halnya manakala ketentuan tersebut diatur dalam 
konstitusi, maka Presiden bisa dipaksa untuk tunduk serta patuh pada 

13  MPR Prayudi, “Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknya,” Politica 3, no. 1 (2012): 
19–40.

14  Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945 ; Sistem 
Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR RI (Bandung: Fokusmedia, 2009) : 19.

15  Imam Subkhan, “GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” Aspirasi 5, 
no. 2 (2014): 131–43.

16  Mei Susanto, “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensil Indonesia,” 
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 3 (2017): 427–45.
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arah pembangunan nasional, manakala Presiden tidak mengacuhkan 
hal tersebut, Presiden dapat dianggap melanggar konstitusi serta layak 
untuk diajukan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, 
ibarat sekali mendayung dua pulau terlampui, pemberian kewenangan 
kepada MPR untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan 
akan memberikan kejelasan terkait status hukum Ketetapan MPR yang 
saat ini masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia. 

Persoalan selanjutnya, terkait posisi Presiden dalam susunan 
ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 
yang dipilih secara langsung oleh rakyat, persyaratan untuk menjadi 
Presiden selayaknya tidak dibatasi secara ketat oleh konstitusi, 
karena pada dasarnya jabatan Presiden merupakan jabatan politik 
bukan jabatan karir. Kegagalan Gus Dur mencalonkan diri menjadi 
calon Presiden pada periode Pemilu 2004 menjadi salah satu catatan 
buram terhadap pengejawantahan norma yang tercantum dalam Pasal 
6 UUD NRI 1945. Padahal, salah satu prinsip negara hukum rule of 
law adalah setiap orang dianggap sama di depan hukum (equality 
before the law). 17 Namun dalam praktek yang terjadi dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, justru calon Presiden dihambat oleh 
ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Padahal, salah satu Presiden 
Amerika Serikat terpopuler sepanjang sejarah pemerintahan Amerika 
Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt merupakan sosok penyandang 
disabilitas.18 Oleh karena itulah, negara selayaknya harus memberikan 
peluang yang sama kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi 
calon Presiden tanpa memandang persoalan fisik. 

Terkait dengan sistem pemerintahan, para pendiri bangsa telah 
menyepakati secara bersama-sama bahwa sistem pemerintahan 
Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dalam artian 
Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala 
Pemerintahan.19 Akan tetapi, kewenangan Presiden sebagai Kepala 
Pemerintahan, seringkali dibatasi oleh DPR, baik dalam pengangkatan 

17  Christoph Sprich, “Equality before the Law and Its Role for Transition to Capitalism: Thoughts 
from Hayekian Epistemology and Social Theory,” Journal of Private Enterprise 24, no. 1 (2008): 
79–94.

18  Kirath Raj, “The Presidents’ Mental Health,” American Journal of Law and Medicine 31, no. 04 
(2005): 509–24.

19  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,(Depok : PT. Raja Grafindo, 
2007) : 71-72.
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pejabat negara atau pejabat pemerintahan yang selayaknya 
bertanggungjawab sepenuhnya kepada Presiden. Selain itu, masa 
jabatan Presiden yang lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan 
melahirkan sejumlah persoalan. 

Persoalan terjadi manakala Presiden tersebut mencalonkan diri 
kembali untuk menjadi calon Presiden pada periode kedua. Pengalaman 
calon Presiden petahana  Joko Widodo pada Pemilu 2019 yang mana 
kerap kali menggunakan fasilitas negara dalam masa kampanye 
menimbulkan perdebatan terkait status hukum calon Presiden 
petahana. Selain itu calon Presiden petahana juga dianggap mempunyai 
kapabilitas untuk menggerakkan pejabat-pejabat pemerintahan demi 
kepentingan politik. Padahal prinsip negara hukum rule of law secara 
jelas mengatakan bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan 
hukum (equality before the law).20 Dalam artian proses pemilihan 
calon Presiden selayaknya menghadirkan kompetisi yang sejajar, 
dalam artian tidak ada calon yang mendapatkan fasilitas serta privilege 
dari negara. 

Selain proses pemilihan, proses pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden juga menyimpan celah yang berpotensi melahirkan 
ketidak pastian hukum. Hal tersebut disebabkan ketentuan dalam 
Pasal 8 ayat (3) memberikan kesempatan untuk lahirnya kekosongan 
kekuasaan (vacuum of power). Hal tersebut manakala Presiden dan 
Wakil Presiden serta Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pertahanan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.21 
Meskipun kemungkinan hal tersebut kecil, akan tetapi konstitusi 
haruslah memberikan kepastian hukum manakala hal tersebut 
berpotensi terjadi untuk kedepannya.

20  Helen Rizzo et al., “The Relationship Between Gender Equality and Democracy: A Comparison 
of Arab Versus Non-Arab Muslim Societies,” Journal of the British Sociological Association 41, 
no. 6 (2007): 1151–70.

21  Syafri Hariansah and Anna Erliyana, “Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan 
Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis,” 
Palar | Pakuan Law Review 4, no. 2 (2018): 332–58, https://doi.org/10.33751/.v4i2.886.
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Persoalan selanjutnya,  terkait kedudukan lembaga-lembaga tinggi 
negara yang perlu diatur dalam konstitusi. Pembentukan lembaga 
tinggi negara yang didasarkan pada Undang-Undang terbukti kerap 
kali membuat lembaga negara tersebut berada dalam posisi terancam 
manakala mengambil kebijakan populis namun bertentangan dengan 
Pemerintah dan DPR. Hal tersebut dapat diamati dari semakin 
rapuhnya lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK. Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana 
Korupsi telah memposisikan KPK sebagai bagian dari kekuasaan 
eksekutif yang mana bertanggung jawab kepada Presiden.22 Padahal 
independensi merupakan sesuatu hal vital yang diperlukan sebagai 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan pemerintah 
dan DPR yang secara berani melawan arus publik dengan melakukan 
revisi Undang-Undang KPK secara tidak langsung memunculkan 
kekhawatiran akan lahirnya tindakan yang serupa untuk kedepannya. 
Oleh karena itulah, lembaga-lembaga yang vital dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia selayaknya harus ditegaskan kembali posisi 
serta kewenangannya dalam konstitusi. Hal tersebut penting sebagai 
upaya untuk menghindari lahirnya tindakan-tindakan serupa yang 
dilakukan oleh Presiden dan DPR sebagai pemegang kekuasaan 
pembentuk Undang-Undang.

Persoalan selanjutnya terkait otonomi daerah, pelaksanaan 
otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 UUD NRI 1945 kerap 
kali melahirkan perdebatan. Hal itu disebabkan masih belum jelasnya 
locus otonomi daerah, apakah berada di tingkat Provinsi ataukah di 
Kabupaten/Kota?. Ketidakjelasan tersebut acapkali menimbulkan 
gesekan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota.23 Konstitusi selayaknya harus memberikan kepastian hukum 
terkait permasalahan ini. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 18 ayat 
(4) yang menjadi dasar dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah, 
menjadi problematika baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Pada awalnya pembuat konstitusi memberikan garis demarkasi 
yang cukup jelas antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala 
Daerah, untuk pemilihan Presiden menggunakan pemilihan langsung 

22  Agus Suntoro, “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 25–37.

23  Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-
Pemerintah,” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 69–79.
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oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)) sementara itu untuk Kepala Daerah 
dilaksanakan secara demokratis.24 Akan tetapi, pembuat Undang-
Undang pada akhirnya menafsirkan kata “demokratis” dengan 
pemilihan secara langsung.25 Ketidakjelasan ini haruslah diperbaiki 
sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap kata 
“demokratis” yang tercantum dalam konstitusi.

Ketiga, terkait pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan 
yang bersifat fundamental. Salah satu permasalahan mendasar 
dalam UUD NRI 1945 adalah berkaitan dengan tumpang-tindihnya 
pembagian kekuasaan antara ketiga kekuasaan yaitu kekuasaan 
eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Terkait 
kekuasaan eksekutif sebagai contoh, Presiden yang merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif kerap kali harus meminta 
persetujuan kepada DPR dalam setiap pengambilan keputusan.26 Hal 
tersebut bisa dilihat dalam sejumlah ketentuan pada Pasal 11, Pasal 13 
dan Pasal 15 UUD NRI 1945. Selain hal-hal tersebut diatas, sejumlah 
hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Pejabat Negara yang tidak 
diatur secara kongkret dalam konstitusi, seperti Panglima TNI dan 
Kapolri yang harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu.27 
Hal tersebut disebabkan adanya norma yang meminta ketentuan terkait 
hal teknis diatur dalam Undang-Undang. Pembatasan kewenangan 
itulah yang kemudian membuat konsep pemisahan kekuasaan antara 
eksekutif dan legislatif belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. 

Selain tereduksinya kewenangan Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan pemerintahan negara, terdapat kerancuan dalam konsep 
pemisahan kekuasaan (separation of power) yang mana Presiden 
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif justru mempunyai peran 

24  H M Soerya Respationo, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral,” Pemilihan 
Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral 42, no. 3 (2013): 356–61, https://doi.org/10.14710/
mmh.42.3.2013.356-361.

25  Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada,” Jurnal Pancasila Dan 
Kewarganegaraan 2, no. 2 (2017): 36–48, https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48.

26  Saldi Isra, “Hubungan Presiden Dan DPR,” Jurnal Konstitusi 10, no. 3 (2013): 399–416, https://
media.neliti.com/media/publications/109222-ID-hubungan-presiden-dan-dpr.pdf.

27  Abdul Rahman Kanang, “Konstitusionalitas Persetujuan DPR Dalam Pengangkatan Kapolri 
Oleh Presiden (Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden Dalam Sistem Presidensial),” Al Daulah : 
Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 2 (2018): 305, https://doi.org/10.24252/
ad.v7i2.7245.
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penting dalam proses legislasi.28 Padahal mengacu pada makna 
legislastive itu sendiri adalah The legislative branch of government 
is responsible for enacting the laws of the state and appropriating the 
money necessary to operate the government.29 Dalam artian pembuatan 
undang-undang merupakan kewenanangan absolut kekuasaan 
legislatif. Hal itu tidak terlihat pada Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi 
“Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”, ketentuan 
tersebut secara jelas menyatakan bahwa Presiden adalah pemegang 
kekuasaan pembentuk Undang-Undang (legislatif). Oleh karena itulah 
terdapat kerancuan terkait konsep pemisahan kekuasaan dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu persoalan lainnya di bidang kekuasaan legislatif adalah 
terkait posisi DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Gagasan pembentukan DPD pada awalnya adalah sebagai upaya 
penegasan terkait sistem parlemen Indonesia yaitu bikameral.30 Akan 
tetapi pelaku amandemen UUD NRI 1945 nampak enggan memberikan 
kewenangan yang besar bagi DPD, yang berimplikasi menyebabkan 
kerancuan terkait sistem parlemen yang berlaku di Indonesia apakah 
unikameral, bikameral ataukah trikameral?.31 Perbedaan konsepsi 
tersebut disebabkan adanya disparitas kewenangan yang cukup besar 
antara DPR dan DPD sebagai dua kamar yang setara dalam sistem 
bikameral.32 Padahal menurut Felsehental sistem parlemen bikameral 
merupakan suatu sistem yang mana ketika dua kamar mempunyai 
peran yang sama dalam pengesahan undang-undang, consider a 
bicameral system, where a bill requires the approval of two separate 

28  Rahayu Prasetianingsih, “Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu 
Hukum (Journal of Law) 4, no. 2 (2017): 263–80, https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3.

29  National Conference of state legislature, “About State Legislatures Separation of Powers,” 
2020, https://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/separation-of-powers-
legislative.aspx.

30  Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,” 
Jurnal Cita Hukum 2, no. 1 (2014), https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1461.

31  Leonard C Sebastian, “The Paradox of Indonesian Democracy,” Contemporary Southeast Asia 
26, no. 2 (2004): 256–79.

32  Salmon E.M. Nirahua, “Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, no. 4 (2011): 585–603, 
https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art6.
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chambers to be passed.33 Akan tetapi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang diatur dalam UUD NRI 1945, terdapat perbedaan 
fungsi dan peran yang signifikan antara DPR dan DPD terutama 
dalam hal proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itulah 
diperlukan peninjauan kembali kedudukan kedua lembaga tersebut 
sebagai penegasan kepastian hukum sistem parlemen di Indonesia 
apakah unikameral, bikameral ataukah trikameral?.

Selain persoalan kepastian hukum terkait sistem parlemen, 
amandemen konstitusi juga melahirkan ketidakpastian hukum yang 
lain, yaitu terkait hak-hak DPR yang diatur dalam konstitusi seperti 
hak angket, hak interpelasi dan hak imunitas. Perdebatan tersebut 
disebabkan masih belum jelasnya tafsir terkait hak tersebut dalam UUD 
NRI 1945. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi  terhadap lahirnya 
hak angket yang dilakukan oleh DPR kepada lembaga independen 
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.34 Padahal filosofi hak angket 
selayaknya hanya mengikat kepada kebijakan-kebijakan pemerintah 
diluar lembaga-lembaga negara yang bersifat independen.35 Hal itu 
juga telah ditegaskan pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang 
menyebut “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan 
suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan 
dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.36 Dalam artian, pembuat 
undang-undang sendiri menyadari bahwa hak angket memang hanya 
dapat ditujukan kepada lembaga yang berada dibawah kekuasaan 
eksekutif. Selain hak angket, keberadaan hak imunitas yang melekat 
kepada setiap anggota DPR juga menimbulkan penafsiran yang 

33  Annick Laruelle and Federico Valenciano, “A Critical Reappraisal of Some Voting Power 
Paradoxes,” Public Choice, no. 1–2 (2005): 17–41.

34  Dasep Muhammad Firdaus, “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 
RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” Asy-Syari‘Ah 20, no. 2 (2018): 191–202, 
https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173.

35  Idul Rishan, “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,” Dialogia Iuridica: 
Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10, no. 1 (2018): 44–64, https://doi.org/10.28932/
di.v10i1.1031.

36  Mei Susanto, “, Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Integrita 4, no. 2 
(2018): 99–127.
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berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan adanya penafsiran bahwa hak 
imunitas juga berlaku untuk kasus pidana.37 Pada akhirnya kasus Viktor 
Laiksodat yang dianggap melakukan penghinaan serta pencemaran 
nama baik tidak dapat diproses hukum.38

Persoalan pembagian kekuasaan tidak hanya terjadi pada 
kekuasaan eksekutif dan legislatif, amandemen UUD NRI 1945 
juga menghasilkan inefisiensi dalam ranah kekuasaan kehakiman. 
Inefisiensi pertama adalah peran komisi yudisial yang posisinya dalam 
konstitusi sebagai lembaga kode etik hakim.39 Pada realitasnya peran 
tersebut tidak berjalan dengan maksimal, hal tersebut diakibatkan 
peran komisi yudisial terkait penegakan kode etik Hakim hanyalah 
sebatas pada pemberian rekomendasi bukan eksekusi.40 

Selain persoalan Komisi Yudisial, persoalan lain juga terdapat pada 
lembaga negara baru lainnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagai 
lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah 
Konstitusi dianggap mampu menjalankan kewenangannya dengan 
maksimal, meskipun disisi lain terdapat pula kewenangan Mahkamah 
Konstitusi yang tidak pernah dijalankan sama sekali yaitu memutus 
pembubaran partai politik.41 Kegagalan MK dalam menjalankan 
kewenangan tersebut disebabkan MK dibatasi oleh ketentuan yang 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibuat hukum acaranya melalui 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 
Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, yang mana 
Partai Politik hanya dapat dibubarkan manakala terdapat pertentangan 
ideologi, asas, tujuan, program partai politik, dan kegiatan partai 
politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

37  Jorawati Simarmata, “Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
( Analisis Surat Kemendagri Nomor 331 / 9914 / Otda,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1 
(2016): 1–10.

38  Audrey Santoso, “Ada Hak Imunitas, Kasus Viktor Laiskodat Tak Bisa Dilanjutkan Polri,” 2017, 
https://news.detik.com/berita/d-3736088/ada-hak-imunitas-kasus-viktor-laiskodat-tak-bisa-
dilanjutkan-polri.

39  A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan (Jakarta: Lembaga Studi dan 
Advokasi Masyarakat, 2004) : 24.

40  Jawahir Thontowi, “Kedudukan Dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia,” Jurnal Hukum 
Ius Quia Iustum 18, no. 2 (2011): 185–302, https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art8.

41  Widayati, “Widayati, “Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 
Jurnal Hukum XXVI, no. 2 (2011): 612–39.
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Indonesia Tahun 1945.42 Padahal pada hakikatnya, selayaknya partai 
politik dapat dibubarkan bilamana terdapat pelanggaran yang bersifat 
konstitusional.

Selain persoalan terkait kewenangan pembubaran partai politik, 
disparitas pengujian peraturan perundang-undangan memunculkan 
perbedaan perlakuan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. 
Ditambah lagi mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan 
di Mahkamah Agung kerap kali bersifat tertutup dan melanggar asas 
keterbukaan dalam proses peradilan. 43 Oleh karena itulah proses 
pengujian peraturan perundang-undangan selayaknya dilakukan 
melalui satu atap serta tidak dilakukan oleh dua lembaga yang 
terpisah.44

Dalam aspek keuangan negara, Pasal 23A menyatakan bahwa 
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 
negara diatur dengan undang-undang. Secara redaksi pada hakikatnya 
tidak ada persoalan dalam pasal ini. Akan tetapi dalam implikasinya, 
yang diatur dalam undang-undang hanyalah payung hukumnya 
bukan besaran nominal pungutannya. Hal tersebut bisa terlihat pada 
pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkait 
besaran nominalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini tentu 
saja mengingkari filosofi keterlibatan rakyat melalui lembaga legislatif 
dalam menentukan besaran nominal pungutan pajak. Berdasarkan 
latar belakang tersebut diatas, amandemen konstitusi urgen untuk 
dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan penataan 
ulang sistem ketatanegaraan Indonesia.

42  Herdianto H. Lalenoh, “Herdianto H. Lalenoh, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam 
Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945,” Lex 
Administratum 3, no. 2 (2018): 54–67, http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf.

43  Lusy Liany, “Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah Terhadap Peraturan 
Daerah: Studi Pasca-Adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/
PUU XIV/2016,” ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2016): 1689–99, https://doi.org/10.1017/
CBO9781107415324.004.

44  Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah 
Konstitusi,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 6, no. 1 (2019): 97–112, https://doi.
org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat 
berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penyusun 
sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik antara lain :

1. Bagaimana desain amandemen konstitusi yang paling ideal 
untuk memberikan kepastian hukum dan penataan ulang sistem 
ketatanegaraan Indonesia?

2. Apa landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis 
terkait dengan desain amandemen untuk memberikan kepastian 
hukum dan penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia?

3. Apa yang menjadi sasaran yang diwujudkan, jangkauan, arah 
pengaturan, dan materi muatan perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan desain 
amandemen untuk memberikan kepastian hukum dan penataan 
ulang sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah 
dipaparkan diatas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik terkait 
dengan Evaluasi Menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan permasalahan Perubahan atas Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem 
hukum Indonesia.

2. Merumuskan pertimbangan atau  landasan filosofis, sosiologis, 
yuridis, politis, dan historis terkait dengan desain amandemen 
untuk memberikan kepastian hukum dan penataan ulang sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan dan arah peraturan serta materi muatan 
dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar terkait 
dengan Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
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D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah 
akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum 
berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

 Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.45 
Dan bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti, Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.46 
Sedangkan bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 
menguatkan penjelasan baik bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedi, leksikon.47

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh 
akan disusun secara deskriptif dan sistematis, untuk memudahkan 
bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh 
perancang perundang-undangan (legal drafter). Penyusunan Naskah 
Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini juga didukung oleh 
studi perbandingan hukum dengan mengambil bahan hukum sekunder 
yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia, tetapi juga dari literatur 
asing. 

Dalam memperkaya substansi, maka Naskah Akademik tentang 
Evaluasi Menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 akan menggunakan analisis kualitatif 
yang terkait dengan Amandemen Konstitusi. Bahan-bahan hukum 
primer bukan saja peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga 
peraturan-peraturan terkait di tingkat Internasional.

45  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007) : 141.
46  Marzuki.
47  Hari Wahyono Suyanto, “Konflik Norma Peraturan Pemerintah No.78 Th 2015 Tentang 

Pengupahan Dan Undang-Undang No.3 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Justitia Jurnal 
Hukum 2, no. 2 (2018): 334.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Konsep Negara Hukum

lde negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan 
oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya 
“the Statesman” dan “the Law” menyatakan bahwa negara hukum 
merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna 
mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern 
di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah 
Jerman yaitu “rechtstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul 
Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi 
Anglo Saxon Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan 
sebutan “The Rule of Law” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain 
itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi 
(nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan 
kekuasaan.48

Dalam prinsip negara hukum berlaku doktrin bahwa yang 
memimpin sesungguhnya dalam suatu negara bukanlah orang, 
tetapi sistem norma. Oleh karena itu, muncul istilah yang biasa 
dijadikan semboyan, yaitu the rule of law, not of man. Maksudnya, 
kekuasaan tertinggi ada pada hukum, bukan pada orang. Pejabat atau 
orang yang menduduki jabatan hanyalah wayang dan teladan yang 
patut dicontoh apabila perilakunya mencerminkan norma hukum 
yang berlaku. Sebaliknya, janganlah dicontoh jika perilakunya 
tidak mencerminkan idealitas yang dituntut oleh norma tersebut.49

Ada beberapa istilah untuk mengartikan negara hukum 
yakni, rechtstaat dan rule of law. Sepintas hal ini menimbulkan 
keterkaitan dan kesamaan makna, tetapi apabila dikaji terdapat 

48  Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi,” in Memahami Hukum : Dari 
Kekuasaan Sampai Implementasi, ed. Satya Arinanto and Ninuk Triyanti (Jakarta: Rajawali 
Press, 2011) : 211.

49  Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Rajawali Press, 2010) : 110.
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perbedaan-perbedaan signifikan. Menurut Philipus M. Hadjon 
yang berpendapat bahwa konsep rechtstaat lahir dari suatu 
perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, 
sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner.50 
Selanjutnya konsep negara hukum tersebut berkembang dalam 
dua sistem hukum yaitu, sistem Eropa Kontinental dengan istilah 
rechtstaat yang berkembang di negara-negara Eropa seperti 
Inggris dan sistem anglo saxon dengan istilah rule of law yang 
berkembang di negara Amerika Serikat. Konsep negara Eropa 
Kontinental dengan rechtstaat dipelopori oleh Immanuel Kant dan 
Frederich Julius Stahl, dengan pendapat bahwa konsep rechtstaat 
ditandai dengan empat unsur pokok :51

a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
b) Negara didasarkan pada teori trias politica
c) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang 

(wetmatigheid van bestuur)
d) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani 

kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 
(onrechtmatigheid overheidsdaad)

Adapun konsep mengenai negara hukum anglo saxon rule of 
law dipelopori oleh A. V. Dicey, menurutnya konsep rule of law 
menekankan pada tiga tolok ukur, yaitu :52

a) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), 
50  Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan 

Konsepsi Negara Hukum,” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011): 79–91, https://doi.
org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0012.they stipulate elements of legal institutions, 
rules, and practices, and sometimes achievements, that are seen as adding up to the rule 
of law. Such accounts are contrasted with an expressly ‘teleological’ approach, which starts 
with reflection on immanent purposes and values of the rule of law, what it is for, and only 
then moves to spell out how such ends might be attained. That spelling out is likely to be 
more variable in content, and refer to many things besides legal institutions, than are familiar 
rule of law anatomies. It all depends on what is needed in particular places and times which 
themselves vary, to achieve the ends of the rule of law. The discussion here begins with some 
influential anatomies, and moves on to teleology.

51  Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan 
(Machtsstaat),” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 421, https://doi.org/10.25216/
jhp.6.3.2017.421-446.

52  Made Hendra Wijaya, “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam 
Teori Negara Hukum the Rule of Law,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law 
Journal) 2, no. 3 (2013): 1–14, https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p02.
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yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of 
arbitrary power)

b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality 
before the law). Hal ini berlaku untuk orang biasa maupun 
pejabat.

c) Terjaminya hak asasi manusia oleh undang-undang (di negara 
lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan 
pengadilan.

2. Negara Hukum Rechtstaat dan Rule of Law

a. Negara Hukum Rechtstaat 

Istilah rechtstaat, merupakan istilah yang digunakan 
sebagai konsep negara hukum bagi negara-negara Eropa 
Kontinental. Dengan demikian, ada juga pendapat lain yang 
menyamakan pemakaian konsep rechtstaat dan rule of law, 
di antaranya Lawrence W. Friedmann. Dalam anggapanya W. 
Friedmann mengatakan rechtstaat mengandung arti pembatasan 
kekuasaan negara oleh hukum. 53  Akan tetapi secara umum 
pemakaian istilah rechtstaat digunakan oleh kelompok negara 
Eropa Kontinental. Menurut Azhari, rechtstaat permulaanya 
merupakan negara penjaga malam (nachtwachterstaat), yakni 
mana negara hanya sebagai penjamin ketertiban dan pertahanan 
keamanan saja.54 Negara baru bertindak apabila ketertiban dan 
keamanan terganggu. Tetapi kemudian pemakaian rechtstaat 
digunakan sebagai konsep negara hukum formal.

Salah satu titik pembeda antara negara hukum rechtstaat 
dan rule of law adalah konsep administrasi, dimana negara 
hukum rechtstaat menempatkan peradilan administrasi untuk 
mengadili keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat 
tata usaha negara.55 Hal ini dijelaskan pula oleh Julian Nedelcu, 

53  (1960)
54  Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia ( Kajian Terhadap Pendapat 

Azhari ),” Nalar Fiqih 4, no. 2 (2011): 81–105.
55  Putera Astomo, “Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia,” 

Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia 43, no. 3 (2014): 
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menurutnya “Rechtstaat” means that administration not 
only that it cannot impose by its own force legal duties to its 
subjects, but also that it must be limited to the law application 
specifie and individual of the legal rules, being limited to 
the law application: to create norms, would mean, indeed, 
intromission upon the legislative function; despite all this, a 
contrario, administration has available a decision making and 
initial action power with regard to its own affairs, its internal 
organization – field in which it can take the specific or general 
required measures, without being necessary to be based on a 
law text. Trough this it is manifested the political force of the 
Rechtsstaat theory which at the same time represents a barrier 
in the way of random, requiring an intervention of Landtag for 
everything that cause prejudice to individual rights and keeps 
the administration prerogatives, placing the  state it self outside 
the law application.56

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen 
di sebutkan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 
(rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).57 
Persoalan yang kemudian timbul ialah perihal konotasi atau 
tafsir terminologi rechtstaat yang di anut oleh negara Indonesia 
saat ini, di mana negara Indonesia menganut rechtstaat 
berdasarkan Eropa Kontinental atau menganut model-model 
yang berkembang dalam negara anglo saxon.58

363–71, https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.363-371.
56  (2013)
57  Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia ( Kajian Terhadap Pendapat 

Azhari ).”
58  Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi,” 

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, no. 4 (2012): 489–505, https://doi.org/10.20885/iustum.
vol19.iss4.art1.but they changed the basis of social-economy from liberal economic system 
into planned economic system. The change was made by expediting the process of social-
economy decolonization and tradition reconstruction; as a result, the constitutional state of 
Indonesia exists on the basis of welfare state and Indonesian legal traditions. The aims are not 
only to ensure legal certainty for economic business but also to provide justice and welfare for 
all citizens. Although it was unclearly stated that the amendments to the 1945 Constitution of 
Indonesia rejected the free trade economic system, it has eliminated GBHN as the instrument 
to implement the planned economic system as regulated in Article 33 Verse (1
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Dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen, penegasan 
negara hukum bagi Indonesia dilakukan melalui pasal 1 ayat 
(3) UUD NRI 1945. Janpatar Simamora mengemukakan bahwa 
terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan 
dalam UUD NRI 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh 
proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar 
didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi. 
59

Sebagaimana dikemukan Janpatar Simamora tersebut, 
bahwa pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu 
berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu common 
law system dan civil law system.60 Kedua sistem hukum tersebut 
menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu rechtstaat dan 
the rule of law. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah 
rechtstaat juga disebut dengan istilah lain seperti concept of 
legality atau etat de droit.61 Adapun untuk istilah the rule of law 
menjadi populer setelah diterbitkannya buku A.V Dicey pada 
tahun 1885 dengan judul Introduction to Study of the Law of the 
Constitution.62 Kedua paham tersebut, yaitu rechtstaat dan the 
rule of law memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. 
Rechtstaat muncul sebagai upaya menentang absolutism raja 
atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada 
sistem hukum kontinental yang disebut civil law system.63 

59  (2016)
60  Jeffry Alexander Ch. Likadja, “Memaknai ‘Hukum Negara (Law Through State)’ Dalam Bingkai 

‘Negara Hukum (Rechtstaat),’” Hasanuddin Law Review 1, no. 1 (2015): 75, https://doi.
org/10.20956/halrev.v1n1.41.

61  Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” Sosiohumaniora 18, no. 
2 (2016): 131–37, https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947.

62  A.V Dicey, Intoduction to Study of the Law of the Constitution (London: Originally published, 
1885) : 107.

63  Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan 
Konsepsi Negara Hukum.”they stipulate elements of legal institutions, rules, and practices, 
and sometimes achievements, that are seen as adding up to the rule of law. Such accounts are 
contrasted with an expressly ‘teleological’ approach, which starts with reflection on immanent 
purposes and values of the rule of law, what it is for, and only then moves to spell out how such 
ends might be attained. That spelling out is likely to be more variable in content, and refer to 
many things besides legal institutions, than are familiar rule of law anatomies. It all depends 
on what is needed in particular places and times which themselves vary, to achieve the ends 
of the rule of law. The discussion here begins with some influential anatomies, and moves on 
to teleology.
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Sedangkan the rule of law berkembang secara evolusioner yang 
kemudian bertumpu atas common law system. Negara hukum 
rechtstaat mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :64

a) Hak asasi manusia;
b) Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika untuk 

menjamin HAM;
c) Pemerintah berdasarkan peraturan; dan 
d) Peradilan administrasi dalam perselisihan 

b. Negara Hukum Rule of Law

Konsep “Rule of Law” lahir dan berkembang secara evolusioner 
dan bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon (Common Law).65 
Salah satu hal yang menjadi fondasi dalam konsep negara hukum 
rule of law adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi 
manusia,  untuk melindungi HAM dari kebijakan atau tindakan 
sewenang-wenang penguasa, dalam konsep rule of law dilakukan 
dengan upaya mengedepankan prinsip equality before the law, 
adanya persamaan di depan hukum dengan tanpa membedakan 
status hukum seseorang, sedang dalam konsep rechtstaat yang 
diutamakan adalah rechmatigheid yang menonjolkan asas 
legalitas yang mengharuskan tindakan pemerintah harus sesuai 
dengan hukum.66

Penegasan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia dalam 
konsep negara hukum rule of law juga ditegaskan oleh Mark 
Tushnet, yang menyatakan bahwa a rule of law regime must 
respect fundamental human rights. 67 Oleh karena itulah suatu 
pemerintahan yang berdasarkan rule of law mempunyai kewajiban 
menempatkan hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang 
diatur oleh negara.

Sedangkan terkait dengan ciri-ciri negara hukum rule of law 
64  F. A. Hayek, The Constitution Of Liberty, The Definitive Edition, ed. Ronald Hamowy (Chicago: 

University of Chicago Press, 2011) : 300.
65  Aloysius R. Entah, “Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila,” Seminar Nasional 

Hukum 2, no. 1 (2016): 533–42.
66  Soeharno, “Ketertautan Rule of Law Dengan HAM,” Jurnal Pusham Unimed 6, no. 1 (2015): 

136–56.
67  (2014)
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sebagaimana yang dikemukakan oleh A.V Dicey adalah sebagai 
berikut.68

a) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), 
yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of 
arbitrary power);

b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality 
before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa 
maupun pejabat.

c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara 
lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan 
pengadilan.

3. Tentang Hak Asasi Manusia 

a. Sejarah Hak Asasi Manusia 

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XVII John Locke 
mencetuskan ide tentang Hak Asasi Manusia yang mana Hak 
Asasi Manusia ini adalah hak yang di bawa semenjak lahir yang 
melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat 
ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya 
gerakan pembelaan Hak Asasi Manusia di dunia barat.69 Dan 
muncul juga ide dari J. J Rousseau yang menyatakan bahwa 
Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang  dimiliki 
individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi 
hak-hak tersebut.70 Konsep HAM kontemporer sendiri muncul 
dan berkembang seusai Perang Dunia ke-II, dan menguat setelah 
Perang Dingin usai. Pengertian  baru tersebut masih tetap 
menggunakan sejumlah gagasan tentang kebebasan, keadilan 
dan hak-hak individu. Tidak begitu keliru untuk memandang naik 
daunnya kosa kata HAM belakangan ini sebagai penyebarluasan 
gagasan yang telah berkembang pada periode sebelumnya.71

68  James Kirby, “A. V. Dicey and English Constitutionalism,” History of European Ideas 45, no. 1 
(2019): 33–46, https://doi.org/10.1080/01916599.2018.1498012.

69  SR.Wilujeng, “Hak Asasi Manusia,” Jurnal Humanika 1, no. 1 (2018): 34.
70  SR.Wilujeng.
71  Suparman Marzuki, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia Pada Era Reformasi 

Studi Tentang Penegakan Hukum HAM Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu” 
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Secara etimologis Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga 
kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari 
bahasa Arab, yaitu haqq yang di ambil dari kata haqqa, yahiqqu, 
haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan 
wajib. Maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy 
yang di ambil dari kata assa, yaussu, asasaan yang artinya 
membangun, mendirikan, meletekan. Maka asasi adalah segala 
sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu 
melekat pada objeknya, sedangkan makna dari kata manusia 
berasal dari bahasa indonesia yang berarti mahluk hidup. Jadi 
di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada 
Manusia.72

Sedangkan menurut Tascon dan Ife Hak Asasi Manusia 
adalah bagian integral dari era pencerahan yang terjadi di Eropa, 
This can be further understood by a consideration of the ‘human’ 
part of ‘human rights’. The discourse of human rights emerged 
with the Enlightenment, and hence it is an Enlightenment ‘human’ 
who has the rights, and who is at the heart of the Western human 
rights discourse. As suggested above, the ideal Enlightenment 
human is individual, autonomous, young, able-bodied, male, 
secular and disconnected from the natural world.73

Dalam konteks hukum nasional, pengertian HAM 
mengacu pada Pasal 1 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 
bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk 
Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, 
hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia.74 Hak Asasi Manusia 
yang merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sebagai 

(Universitas Islam Indonesia, 2010) : 688.
72  Mahrus Ali and Syarif Nur Hidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (Jakarta: Gramata 

publishing, 2011) : 3.
73  Ife et al., “Human Rights and Critical Social Work: Competing Epistemologies for Practice, 

Social Alternatives,” Social Alternatives 35, no. 4 (2016): 27–31.
74  Muhamad Ashri, Hak Asasi Manusia (Makasar: SIGn, 2018) : 18.
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makhluk ciptaan tuhan. Hak Asasi Manusia merupakan sebuah 
tiang yang sangat penting dalam menopang tegaknya sebuah 
negara demokrasi. Pemahaman Hak Asasi Manusia bagi bangsa 
Indonesia sangatlah penting di tanamkan bagi semua masyarakat 
yang ada di Indonesia. Hak Asasi Manusia sebagai anugerah 
dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat 
universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat 
dan martabat manusia.75 Pentingnya Hak Asasi Manusia bagi 
seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan 
hukum, perlindungan hukum tentang Hak Asasi Manusia ini 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi 
Manusia warga negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) dalam Sidang Tahunan yang diselenggarakan 
pada tahun 2001 memutuskan untuk mengadakan/memasukkan 
perubahan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak 
Asasi Manusia dalam perubahan ketiga UUD 1945, hal ini 
bertujuan untuk semakin dihormati dan ditegakkannya Hak 
Asasi Manusia di Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia 
terhadap hak-hak asasi akan meningkat bila terjadi pelanggaran-
pelanggaran kemanusiaan seperti adanya perbudakan, 
penjajahan, dan ketidakadilan. Perjuangan atas pengakuan 
dan usaha menegakkan hak-hak asasi manusia dari berbagai 
bangsa banyak dituangkan dalam berbagai konvensi, konstitusi, 
perundang-undangan, teori dan hasil pemikiran yang pernah 
hadir di muka bumi ini. Sejarah Hak Asasi Manusia secara 
khusus dapat ditelusuri sejak adanya Magna Charta di Inggris 
(1215), Habeas Corpus Act (1679), Petition of Rights (1689), 
dan Bill of Rights (1689). Dalam sejarah perkembangan HAM, 
memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak 
terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya 
memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum 
baik itu rechtstaat maupun rule of law. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Louis XIV dengan ungkapan L etat’est Moi 

75  Lilis Eka Lestari, “Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 12,” Jurnal 
Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019): 12–25.
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atau Negara adalah Saya. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada 
satu tangan menimbulkan kesewenang-wenangan, demikian 
diindikasikan oleh Lord Acton: power tends to corrupt, Absolute 
power corrupt absolutely. 

Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia lahir 
pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamirkan 
Universal Declaration of Human Rights,76 yang didalamnya 
memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang 
hak dan kewajiban umat manusia. Terdapat 5 jenis Hak Asasi 
Manusia menurut Universal Declaration of Human Rights 
yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal 
(hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak 
subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang 
kehidupan), dan hak ekonomi.

HAM adalah masalah yang mendasar dan universal, masalah 
ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan 
perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada 
hakekatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan 
dalam rangka menegakkan HAM. 

1) Hukum Hamurabi Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 
SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu 
ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua 
warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum 
Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara 
terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

2) Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan 
dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan 
dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon 
orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar 
hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya 
hak-hak kebebasan warga Solon menganjurkan dibentuknya 
Mahkamah/Pengadilan (Heliaea) dan lembaga perwakilan 

76  Ni Putu Selyawati and Maharani Chandra Dewi, “Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal 
Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Di Indonesia,” Lex Scientia Law Review 1, 
no. 1 (2017): 41–56, https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19481.
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rakyat atau majelis rakyat (Eclesia).77

3) Perikles Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan 
bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi 
anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. 
Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi 
warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara 
objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari 
semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang 
memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Ia memperjuangkaan 
hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada. 

4) Socrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya 
tentang Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan kewajiban 
atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek 
demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, 
keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani 
mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan 
kebebasan manusia.78 Ajaran ini dipandang sangat berbahaya 
bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum 
racun. Plato dalam dialognya Nomoi mengusulkan suatu 
sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh 
rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. 
Plato berlandaskan pada sistem demokrasi langsung dimana 
demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga. 
Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik 
apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. 
Ia menawarkan pemerintahan atau Negara Politeia, yaitu 
demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem 
ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik 
yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau 
tidak berpendidikan. Secara implisit ia menganjurkan adanya 
persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi. 

5) Magna Charta (15 Juli 1215) Kesewenang-wenangan raja 
Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. 

77  Majalah, What Is Democracy, Information Agency (United State, 1991).
78  Kees Bertens, Bertens, Kees. (1971). Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius. (Yogyakarta: 

kanisius, 1971) : 81 .
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Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (Magna Charta) 
yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan 
dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya 
kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh 
warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum 
diatas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya 
pemerintahan monarki konstisusional. Prinsip-prinsip dalam 
piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua 
HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, 
ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting temasuk pajak 
harus mendapatkan persetujuaan bangsawan, keempat tidak 
seoran pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas 
harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali 
berdasarkan pertimbangan hukum. 79

6) Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776) 
Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa 
manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua 
manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-
hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga. 

7) Revolusi Perancis (14 Juli 1789) Kesewenang-wenangan raja 
Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat 
tertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbul 
absolutism raja. Semboyan revolusi Perancis: perasaan, 
persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi 
landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema 
ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-
pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieu, dan Voltaire. 

8) Abraham Lincoln. Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh 
anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan 
bagi setiap warga Negara tanpa membedakan warna kulit, 
agama dan jenis kelamin. 

9) Franklin D. Rosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia 
guna mencapai perdamaian, meliputi: 
a) Kebebasan berbicara 

79  Majalah, What Is Democracy.
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b) Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan 
masing-masing. 

c) Kebebasan dari rasa takut. 
d) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. 

Secara terminologi Hak Asasi Manusia adalah hak dasar 
yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk 
menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan 
manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, 
atau diganggugugat oleh siapapun. 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia. Beberapa naskah secara berangsur-angsur 
menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan 
manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1) Magna Charta (Piagam Agung, 1215), 
2) Bill of Rights (Undang- Undang Hak, 1689), 
3) Declaration des droits de I’ home et du citoyen (Pernyataan 

hak-hak manusia dan warga Negara, 1789), 
4) Bill of Rights (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang 

disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama tahunnya 
dengan Declation Prancis), dan menjadi bagian dari undang-
undang dasar Amerika. 

Khusus untuk Hak Asasi Manusia di Indonesia, pada 
mulanya UUD 1945 hanya dicantumkan beberapa pasal saja. Hal 
ini disebabkan karena terdapat perbedaan pendapat tentang perlu 
tidaknya dimuat pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD. 
Namun setelah Reformasi dengan diadakan amandeman UUD 
NRI 1945 telah memuat tentang HAM.80 Pengaturan HAM dalam 

80  Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan 
Konsepsi Negara Hukum.”they stipulate elements of legal institutions, rules, and practices, 
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ketatanegaraan RI terdapat dalam perundang-undangan yang 
dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. 
Minimal terdapat beberapa bentuk hukum tertulis yang memuat 
aturan tentang HAM: Konstitusi (UUD); Ketetapan MPR; Undang-
Undang dan Pemerintah serta Keputusan Presiden. Meskipun telah 
terdapat aturan dasar yang memberikan perlindungan terhadap 
HAM, akan tetapi dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia 
masih terjadi berbagai pelanggaran HAM. Pihak yang bertanggung 
jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan 
HAM sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang tidak 
berkesudahan. Namun dalam kaitan ini minimal ada dua pandangan, 
Pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab 
memajukan HAM adalah Negara: Pandangan kedua, menyatakan 
bahwa tanggung jawab perlindungan, penghormatan dan pemajuan 
HAM tidak saja dibebankan kepada Negara, melainkan juga kepada 
individu warga Negara.81 

a. Hak Asasi Manusia di Negara Hukum Rechtstaat

Secara terminologis Hak asasi manusia merupakan hak yang 
melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat.82 Dalam sejarah perkembangan hak asasi 
manusia, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak 
lepas dari reaksi atas kekuasaan absolutism yang pada akhirnya 
memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum 
rechtstaat maupun rule of law. Konsep rechtstaat lahir dari 
perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner 

and sometimes achievements, that are seen as adding up to the rule of law. Such accounts are 
contrasted with an expressly ‘teleological’ approach, which starts with reflection on immanent 
purposes and values of the rule of law, what it is for, and only then moves to spell out how such 
ends might be attained. That spelling out is likely to be more variable in content, and refer to 
many things besides legal institutions, than are familiar rule of law anatomies. It all depends 
on what is needed in particular places and times which themselves vary, to achieve the ends 
of the rule of law. The discussion here begins with some influential anatomies, and moves on 
to teleology.

81  Jumiati, “Materi Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembelajaran Di Sekolah 
Menengah,” Jurnal Demokrasi 5, no. 2 (2006): 177–78.

82  chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2000) : 14.
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berbeda dengan rule of law yang bersifat evolusioner. Munculnya 
keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan 
pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung 
koruptif. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan 
peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar 
itulah terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan 
kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari kekuasaan 
otoriter. Disinilah konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan 
masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum 
tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat 
pemerintah, sesuai dengan dalil government by laws, not by men 
(pemerintah berdasarkan hukum bukan berdasarkan manusia.83

Apabila mengutip dalam perkembangan di zaman modern, 
konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara 
lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan Fichte. 
Menurut Julius Sthal konsep negara hukum yang disebutnya dengan 
istilah rechtstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu :84

1) Perlindungan hak asasi manusia 
2) Pembagian kekuasaan 
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang 
4) Peradilan tata usaha negara 

Bahkan di dalam The Internasional Commission of Jurist, 
prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip 
peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality 
of judiciary) yang dizaman sekarang makin dirasakan mutlak 
diperlakukan dalam setiap negara demokrasi.  Prinsip-prinsip yang 
dianggap ciri penting negara hukum menurut The Internasional 
Commission of Jurist itu adalah :
1) Negara harus tunduk pada hukum
2) Pemerintah menghormati hak-hak individu 
3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Sedangkan menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan 
pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu 

83  Miriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1983) : 57.
84  Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Jakarta: Ichtiar, 1962) : 9.
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secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:85

1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia 
yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia 
(human dignity)

2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan 
untuk menjamin kepastian hukum dan prediktabilitas 
yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam 
masyarakat bersifat predictable. 

Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas 
kepastian hukum itu adalah:

a) Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum

b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat 
peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya 
melakukan tindakan pemerintahan 

c) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum 
mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan 
dan diundangkan secara layak

d) Asas peradilan bebas, independent, imperial, dan objektif, 
rasional, adil dan manusiawi 

e) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena 
alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas

f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin 
perlindunganya dalam undang-undang atau UUD

3) Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau equality before 
the law) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh 
mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu. Di 
dalam prinsip ini, terkandung :

85  B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum,” Hukum, Vol. 3, no. 2 (2004): 
124–25.
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a) Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan 
hukum dan pemerintahan

b) Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang 
sama bagi semua warga negara 

4) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan 
atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. 
Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa 
prinsip, yaitu :
a) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik 

tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala

b) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat

c) Semua warga negara memiliki kemungkinan dan 
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah

d) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan 
kajian rasional oleh semua pihak

e) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan 
pendapat 

f) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi
g) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 

memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif 
h) Pemerintah dan pejabat mengembangkan amanat 

sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara 
yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal 
sebagai berikut:
1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak
2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia 

yang bermanfaat manusiawi dijamin dan dirumuskan 
dalam aturan perundang-undangan khususnya dalam 
konstitusi
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3) Pemerintah harus secara rasional menata tiap 
tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil 
guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus 
diselenggarakan secara efektif dan efisien. 

Akan tetapi hak asasi manusia tidak berarti bersifat 
mutlak tanpa batas, karena batas hak asasi manusia adalah 
hak asasi manusia yang melekat pada orang lain. Jadi 
disamping hak asasi ada kewajiban asasi  yang dalam hidup 
kemasyarakatan sebenarnya mendapat perhatian terlebih 
dahulu dalam pelaksanaanya. Hak asasi manusia merupakan 
kodrat yang melekat dalam diri setiap setiap manusia sejak 
ia dilahrikan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia 
mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa 
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menuasia memiliki 
empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu :
1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat 

(Freedom of Speech)
2) Kebebabasan beragama (Freedom of Religie)
3) Kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear)
4) Kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want)

Selain keempat kebebasan tersebut hak asasi hadir 
diberbagai aspek kehidupan manusia yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut :
1) Hak asasi politik (pollical right), yaitu hak untuk ikut 

serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam 
Pemilihan umum, hak mendirikan partai politik dan 
sebagainya

2) Hak asasi ekonomi (property right), yaitu hak untuk memiliki 
sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya

3) Hak asasi hukum (right of legal equality,) yaitu hak 
untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum 
dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapat perlakuan 
yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan 
(procedural right). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, 
penggeledahan, peradilan dan sebagainnya.
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4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right) 
misalnya hak untuk memilih Pendidikan, mengembangkan 
kebudayaan dan sebagainnya 

5) Hak atas pribadi (personal right) yang meliputi kebebasan 
menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan 
sebagainnya.

Tindakan diskriminatif yang merupakan pelanggaran 
HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara 
terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal 
(antar warga negara sendiri) dan tidak sedikitpula yang masuk 
dalam kategori pelanggaran HAM berat (gross violatinon of 
human right). Pelanggaran hak asasi manusia meliputi sebagi 
berikut :86

1) Pembunuhan masal (genocide)
2) Pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan diluar 

putusan pengadilan (arbitrary/exra judicial killing)
3) Penyiksaan 
4) Penghilangan orang secara paksa 
5) Perbudakan
6) Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic 

discrimination)

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud 
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan orang atau kelompok 
baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian secara 
melawan hukum mengurangi/menghalangi/membatasi HAM 
seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang 
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum 
yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
Namun, dalam pelanggaran HAM juga terdapat hal-hal khusus 
yang membedakan dengan kejahatan lain (ordinary crimes). 
Sebagaimana pendapat Romli Atmasasmita terkait perbedaan 
pelanggaran HAM berat dengan kejahatan biasa sebagai berikut 
:87

86  Muhtas Majda El, Dimensi Dimensi HAM (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) : 29.
87  Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2001) : 

147-148.
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1) Pelanggaran HAM berat bersifat universal, sedangkan 
kejahatan biasa lebih dominasi local content

2) Pelanggaran HAM berat memiliki sifat sistematis, meluas 
dan kolektif dengan korban yang bersifat kolektif, sedangkan 
kejahatan biasa bersifat spontanitas, berencana dan kasuistik 
dengan korban pada umumnya individual

3) Terhadap pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan 
diadili di negara manapun, sedangkan terhadap kejahatan 
biasa dituntut dan dipidana di negara tempat tindak pidana 
(locus delicti). Tersangka/terdakwa dituntut dan diadili di 
negara lain sangat tergantung dari perjanjian bilateral yang 
disepakati masing-masing negara

4) Terhadap pelanggaran HAM berat, prinsip “ne bis in idem” 
dapat disampingi sedangkan terhadap kejahatan biasa 
prinsip “ne bis in idem” dan asas hukum tidak berlaku surut 
(non retroaktif) berlaku mutlak

5) Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional 
sedangkan kejahatan biasa merupakan kejahatan lokal atau 
kejahatan nasional dan tidak diakui secara universal

6) Terhadap pelanggaran HAM berat selain berlaku standar-
standar nasional juga standar-standar internasional, 
sedangkan terhadap kejahatan biasa hanya berlaku standar-
standar hukum nasional

Dalam adanya pelanggaran HAM ataupun kejahatan 
tentunya dalam setiap Negara memiliki cara untuk melakukan 
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagaimana contoh 
perlindungan Hak Asasi Manusia di beberapa Negara hukum, 
sebagai berikut:88

1) Amerika Serikat

a) Amerika yang memahami konsep freedom of religion 
membuktikan adanya pengakuan terhadap HAM dalam 
konteks beragama, namun konsep freedom of religion di 
Amerika dapat diartikan dalam arti positif dan negatif, 

88  Bobi Aswandi and Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitanya 
Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 129–43.



37

dimana kebebasan beragama berarti kita bebas untuk 
menyembah atau tidak menyembah untuk menegaskan 
keberadaan Tuhan atau mengingkarinya. Artinya konsep 
freedom of religion di Amerika memperbolehkan ateisme.

b) Amerika Serikat melegalkan pernikahan sejenis dan 
LGBT sebagai bentuk pengakuan terhadap HAM. Pada 26 
Juni 2015, Supreme Court Amerika Serikat memutuskan 
bahwa konstitusi Amerika Serikat menjamin pernikahan 
sesame sejenis. Hakim Agung Kennedy sebagaimana 
dikutip dari harian New York Times mengatakan “They 
ask for equal dignity in the eyes of the law, the Constitution 
grants them that’s rights”. Keputusan ini mengafirmasi 
adanya kepercayaan masyarakat Amerika Serikat bahwa 
mereka diperlakukan secara sama dimata hukum.

2) Belanda

Belanda merupakan negara yang mendukung 
para pembela HAM. Setiap tahun pemerintah belanda 
menyerahkan penghargaan Tulip HAM atau Human 
Rights Tulip. Belanda memerangi pelanggaran HAM dan 
mendorong kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan 
kepercayaan. Deskriminasi atas dasar agama, kepercayaan, 
pendapat politik, ras atau jenis kelamin tidak diperkenankan. 
Belanda merupakan salah satu negara yang juga mendukung 
hak yang sama bagi kaum lesbi, gay, biseksual dan 
transgender.

3) Indonesia

Konsep freedom of religion di Amerika dan Belanda 
memperbolehkan ateisme dan mendukung hak yang sama 
atas kaum gay, biseksual, lesbi dan transgender tentunya 
bertentangan dengan Indonesia sebagai negara hukum, 
dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa pada prinsipnya menegaskan 
bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang beragama 
(secara garis besar agama melarang/ mengharamkan praktik 
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LGBT) dan setiap warga negara harus mengakui adanya 
Tuhan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat 
menurut agama dan kepercayaannya.

Apabila dapat disimpulkan hak asasi manusia dalam 
konsep ideal aturan hukum perlindungan hak asasi manusia 
dan penegakan, tujuannya hanyalah sebagai implementasi 
kekuasaan dalam segala bentuknya dibawah kekuasaan 
hukum, karena apabila dilihat pemahaman terkait hak 
asasi manusia tidak hanya bersifat konseptual pemahaman 
tetapi juga pemahaman dalam bentuk penghormatan dan 
perlindungan hak asasi manusia yang diimplementasikan 
melalui penegakan hak asasi manusia hukum.

4. Relasi Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum dan demokrasi merupakan kombinasi 
yang tidak terpisahkan. Di negara hukum rule of law, demokrasi 
menjadi bagian integral yang tidak bisa dipisahkan, bahkan bentuk 
negara persekutuan seperti Uni Eropa menjadikan rule of law 
dan demokrasi sebagai prinsip dalam kehidupan bernegara, the 
principles of liberty, democracy, respect for human rights and the 
rule of law as principles common to the EU member states.89  

Prinsip dalam demokrasi adalah government of the people, 
by the people, and for the people.90  Dalam artian rakyatlah yang 
berdaulat dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, 
terdapat konsep demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. 
Sebuah negara hukum memerlukan demokrasi yang tak lebih 
dari tataran prosedural, oleh karena itulah diperlukan sebuah 
penerapan demokrasi yang dilakukan berdasarkan substansinya. 
Hal itu ditegaskan oleh Youngho Cho    yang menyatakan bahwa 
The substantive ideal of democracy as government for the people 

89  Kolja Raube, Matthieu Burnay, and Jan Wouters, “By Way of Introduction: The Rule of Law as 
a Strategic Priority for EU External Action-Conceptualization and Implementation of EU Law 
and Policies,” Asia Europe Journal 14, no. 1 (2016): 1–6, https://doi.org/10.1007/s10308-015-
0431-0.

90  Richard A Epstein, “Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the 
People,” Harvard Journal of Law and Public Policy 819 (2011): 818–26, http://chicagounbound.
uchicago.edu/journal_articles.
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is likely to be ensured when political elites follow the will of the 
masses and are responsive to their needs. 91

Dalam konteks negara Indonesia, sebagai negara hukum 
yang demokratis, Indonesia menganut kedaulatan rakyat sekaligus 
kedaulatan hukum.92 Sebagai negara hukum, segala tindakan 
penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki 
tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD NRI 
1945. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi juga harus 
berdasarkan pada aturan hukum yang berpuncak pada UUD 
NRI 1945. Sebagai pelaksanaan dari konsepsi negara hukum 
yang demokratis, diterapkannya prinsip saling mengimbangi dan 
mengawasi antara lembaga negara (checks and balances system). 

Demokrasi tidak dapat dibicarakan secara terpisah atau 
tanpa mengaitkannya dengan konsep negara hukum, karena negara 
hukum merupakan salah satu negara demokratis, dan demokratis 
merupakan salah satu cara paling aman untuk mempertahankan 
kontrol atas negara hukum (negara hukum yang berdemokratis). 
Gagasan dari negara hukum adalah bahwa hukum negara harus 
dijalankan dengan baik dalam arti sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh masyarakat terhadap hukum dan adil (karena 
maksud dasar dari hukum adalah keadilan). Secara substansial, 
makna demokrasi dari kacamata hukum ada dua yakni berkaitan 
dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana 
melaksanakan kekuasaan. 

Kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai mana diatur 
dalam pasal 1 ayat (2) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) diatur 
dalam pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan dua hal yang 
mempunyai hubungan keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam 
negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan 
seperti Indonesia. 

Demokrasi harus dibangun dalam batas-batas nomokrasi, 
sebab demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of 

91  (2014)
92  Budiman N P D Sinaga, “Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI Tahun 1945,” Kanun 

Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 59 (2013): 27–38.
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law. Demokrasi membutuhkan aturan main yang jelas dan dipatuhi 
secara bersama. Tanpa aturan main, demokrasi tidak akan pernah 
mencapai tujuan-tujuan substansialnya. Dalam implementasi 
prinsip nomokrasi maka konsep negara hukum demokratis, 
demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan hukum 
itu sendiri ditentukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan 
konstitusi. 

Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara, 
dengan segenap politik hukumnya, harus didasarkan kembali 
secara konsisten pada konstitusi. Tanpa kecuali, semua aturan 
hukum yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tidak boleh 
bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain negara Indonesia 
adalah negara hukum sehingga setiap kegiatan politik baik itu 
demokrasi secara langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 
maupun proses pembuatan Undang-Undang dan implementasinya 
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang 
Dasar 1945. Bila ternyata dalam kenyataannya Undang-Undang 
tersebut bertentangan dengan konstitusi maka undang-undang 
itu akan dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. 
Hal ini dimaksudkan supaya konstitusi tetap ditegakkan sehingga 
Mahkamah Konstitusi disebut sebagai lembaga pengawal atau 
penegak konstitusi.  

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang 
tertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan 
dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem 
demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi 
konstitusional, yaitu suatu mekanisme demokrasi yang didasarkan 
pada konstitusi yang salah satunya adalah prinsip equal political 
participation. Dalam sistem demokrasi, penyelenggara negara itu 
harus tertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan 
antara negara hukum dengan demokrasi tidak dapat dipisahkan. 
Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk 
arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. 
Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara 
hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya, demokrasi 
merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas 
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negara hukum”.93 Dengan demikian, negara hukum yang bertopang 
dengan sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum 
demokratis (democratische rechtstaat). Disebut negara demokratis, 
karena didalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum 
dan prinsip-prinsip demokrasi. J.B.J.M. Ten Berge  menyebutkan 
prinsip-prinsip Negara Hukum dan demokrasi sebagai berikut: 94 

1) Prinsip – prinsip negara hukum
a) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh 

pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-
undang yang merupakan peraturan umum.95 

b) Perlindungan hak asasi manusia.
c) Pemerintah terikat pada hukum.
d) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin 

penegakan hukum.
e) Pengawasan oleh hakim yang merdeka superioritas 

hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan hukum 
hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu, 
dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh 
hakim yang merdeka. 

2) Prinsip-prinsip demokrasi 

Berdasarkan teori negara hukum pemaknaan prinsip 
demokrasi, sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya 
bahwa prinsip demokrasi dan konsep negara hukum merupakan 
dua hal yang dicita-citakan. Refleksi prinsip demokrasi 
dan konsep negara hukum  dapat dilihat dari hubungan 
korelasi yang erat  diantaranya. Bahwa suatu negara hukum 
yang bercitakan keadilan adalah mendasarkan pada prinsip 
persamaan dihadapan hukum. Negara hukum secara ideal 
merupakan negara hukum yang berdasarkan demokrasi (negara 
hukum demokrasi). Deklarasi Warsawa menegaskan prinsip-
prinsip demokrasi yang mencakup 19 (sembilan belas) aspek, 

93  Franz Magnis Suseno, “Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis,” in Hukum 
Administrasi Negara, 6th ed. (Jakarta: Raja Rajawali Pers, 2001) : 8.

94  (2001)
95  Khoirul Muslimin, Komunikasi Politik (Yogyakarta: Lingkar Media, 2019) : 79.
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antara lain:96

a) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan 
pemerintah.

b) Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama 
ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam 
urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil 
yang dipilih dengan bebas.

c) Hak setiap orang atas setiap perlindungan hukum yang 
sama tanpa diskriminasi ras, suku, jenis kelamin, bahasa, 
agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau 
sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

d) Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan 
berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide serta 
menerima informasi melalui media apapun tanpa batas.

e) Hak setiap orang atas kebebasan berfikir, hati nurani dan 
agama.

f) Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama 
atas pendidikan.

g) Hak pers untuk mengumpulkan, melaporkan dan 
menyebarluaskan informasi, berita dan opini, tunduk 
hanya pada pembatasan yang diperlukan dalam 
masyarakat demokratis dan ditentukan oleh hukum dan 
praktik-praktik internasional yang berkembang.

h) Hak setiap orang untuk menghormati kehidupan pribadi 
keluarga, rumah, dan cara-cara berkomunikasi, termasuk 
komunikasi elektronik, bebas dari campur tangan 
kesewenang-wenangan atau melanggar hukum.

i) Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai 
dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung 
dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok 
sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan 
hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka 
beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama 
di hadapan hukum.

96  Sinaga Lidya Christin, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan HAM Di Asean: Studi Kasus 
Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam,” Jurnal Penelitian Politik 10, no. 1 (2013): 130–32.
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j) Hak kelompok minoritas atau kelompok yang kurang 
beruntung untuk perlindungan hukum yang sama dan 
kebebasan untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk 
menganut dan menjalankan agama mereka sendiri, dan 
menggunakan bahasa mereka sendiri.

k) Hak setiap orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-
wenang atau penahanan untuk bebas dari penyiksaan dan 
perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau 
hukuman lainnya, dan untuk menerima proses hukum, 
termasuk untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti 
bersalah dipengadilan hukum.

l) Bahwa hak-hak tersebut harus ditegakkan oleh peradilan 
yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan 
terbuka untuk umum, didirikan dan dilindungi oleh 
hukum.

m) Bahwa pemimpin terpilih menjunjung tinggi hukum dan 
fungsi secara ketat sesuai dengan konstitusi negara yang 
bersangkutan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

n) Hak orang-orang yang  terpilih untuk membentuk 
pemerintahan, memangku jabatan, dan memenuhi masa 
jabatan sebagaimana di tetapkan secara hukum.

o) Kewajiban pemerintah yang dipilih untuk menahan diri 
dari tindakan ekstra-konstitusional, untuk memungkinkan 
penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dan 
menghormati hasilnya, dan melepaskan kekuasaan 
tersebut ketika mandat berakhir secara hukum.

p) Bahwa institusi pemerintah harus transparan, partisipatif, 
dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada warga negara 
dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi 
korupsi karena korupsi merusak demokrasi.

q) Bahwa legislatif akan terpilih secara transparan dan 
bertanggung jawab kepada rakyat.

r) Bahwa kontrol sipil demokratis atas militer harus dibentuk 
dan dilestarikan.

s) Bahwa semua hak asasi manusia, baik sipil, budaya, 
ekonomi, politik, maupun sosial, akan di promosikan dan 
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dilindungi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal 
Hak-hak Asasi Manusia serta instrumen Hak Asasi 
Manusia lainnya yang relevan.

5. Konstitusi 

a. Sejarah Konstitusi

1) Terminologi Klasik

Dari Catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan 
yang berkaitan erat dengan pengertian tentang konstitusi, 
yaitu dalam perkataan Yunani Kuno politeia dan bahasa 
Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus.97 
Dalam kedua perkataan politeia dan constitutio itulah awal 
mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat 
manusia beserta hubungan diantara kedua istilah dalam 
sejarah.98

Dengan perkataan lain, pengertian konstitusi di zaman 
Yunani Kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum 
berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern 
sekarang. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan 
hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang 
dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata politeia 
dan nomoi.99 Pengertian politeia dapat disepadankan dengan 
pengertian konstitusi, sedangkan nomoi adalah Undang-
Undang biasa.100

Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan 
dengan istilah konstitusi adalah “Constitutions of Clarendon 
1164” yang disebut oleh Henry II sebagai “constitutions”, 
“avitae constitutions or leges, a recordatio vel recognition”, 
menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan 

97  Ibnu Sina Chandranegara, “Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum,” 
Jurnal Cita Hukum, 2, no. 1 (2014): 55.

98  M Yasin Al-arif, “Pandecta Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca 
Amandemen Undang Undang Dasar 1945,” Pandecta 12, no. 2 (2017).

99  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) : 90.

100  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 
2019) : 71-72.
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negara pada masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry 
I.101 Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut 
masih bersifat eklesiastik, meskipun pemasyarakatannya 
dilakukan oleh pemerintahan sekuler. Namun, di masa-masa 
selanjutnya, istilah constitution itu sering pula dipertukarkan 
satu sama lain dengan istilah ‘lex’ atau ‘edictum’ untuk 
menyebut berbagai “secular administrative enactments”.102 
Glanvill sering menggunakan kata ‘constitution’ untuk ‘a 
royal adict’ (titah raja atau ratu). Glanvill juga mengaitkan 
“Henry II’s writ creating the remedy by grand assize as 
‘legalisista constitutio’, 103 dan menyebut ‘the assize of 
novel disseisin’ sebagai ‘a recognitio’ dan sekaligus sebagai 
‘a constitutio’”.104

2) Warisan Yunani Kuno

Pengaitan yang bersifat analogis antara organisasi 
negara dan organisme manusia tersebut, menurut W.L. 
Newman, memang merupakan pusat perhatian (center of 
inquity) dalam pemikiran politik di kalangan para filosof 
Yunani Kuno.105 Dalam bukunya the laws (Nomoi), Plato 
menyebutkan bahwa “ the politeia is the ‘soul of the polis’ 
with power over it like of the mind over the body”.106 
Keduanya sama-sama menunjuk kepada pengertian 
konstitusi. Demikian pula, Aristoteles dalam bukunya 
Politics mengaitkan pengertian tentang konstitusi dalam 
frase in a sense the life of the city.107

Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung 
pada: (i) the ends pursued by states, dan (ii) the kind of 

101  Asshiddiqie.
102  Jumadi, “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia,” Jurnal Jurisprudentie 3, no. 

Nomor 2 (2016): 110–22, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2819.
103  George E. Wood Bine, Glanvill De Legibus et Consuetudinibus Angiluae (New Haven, 1932) : 

63.
104  Charles Howard McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern (Ithaca New York: Cornell 

University Press, 1966) : 24.
105  McIlwain.
106  Andi Fitriani, “Komparasi Konstitusi Negara Modern Antara Indonesia Dan Korea Selatan,” 

Mazahibuna 1, no. 2 (2019): 200–215, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
107  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) : 

11.



46

authority exercised by their government. Tujuan tertinggi 
negara adalah a good life, dan hal ini merupakan kepentingan 
bersama seluruh warga masyarakat.108

Pemikiran filsafat Yunani Kuno yang dikembangkan 
oleh Aristoteles dan kawan-kawan tidak atau belum 
membayangkan hukum sebagai sesuatu yang berada di luar 
pengertian polity (negara) atau sesuatu yang terpisah dari 
negara dimana negara harus tunduk dan menyesuaikan diri 
dengan aturan yang ditentukan olehnya.109

3) Warisan Cicero (Romawi Kuno)

Salah satu sumbangan penting filosof Romawi, 
terutama setelah Cicero mengembangkan karyanya “De 
Re Publica” dan “De Legibus”, adalah pemikiran tentang 
hukum yang berbeda sama sekali dari tradisi yang sudah 
dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani. 110 Di 
samping itu, para filosof Romawi jugalah yang secara tegas 
membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum 
publik (jus publicum) dan hukum privat (jus privatum), 
sesuatu hal baru yang belum dikembangkan sebelumnya 
oleh para filosof Yunani. Bahkan, perkataan jus dalam 
bahasa Latin sendiri pun tidak dikenal padanannya dalam 
bahasa Yunani Kuno seperti yang sudah dijelaskan di atas. 
Hukum publik membela kepentingan umum yang tercermin 
dalam kepentingan “negara”, the civitas, sedangkan hukum 
privat menyangkut kepentingan orang per orang, that which 
pertains to the utility of individuals.111 Namun demikian, 

108  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 
2005) : 15.

109  Asshiddiqie.
110  Asshiddiqie.
111  Ioannis Evangelidis and Jonathan Levav, “Process Utility and the Effect of Inaction Frames,” 

Management Science 65, no. 5 (2019): 2328–41, https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.3013.\” 
which pertains to individuals’ preference about how they want to obtain an outcome. We 
posit that decision makers derive utility not only from the outcome itself, but also from the 
process through which that outcome is obtained. We focus on two normatively equivalent 
processes for obtaining an outcome: action and inaction. We argue that inducing differences in 
how outcomes are obtained can lead to significant preference reversals. We examine process 
utility in binary choice where one outcome is predominantly preferred over the other. We find 
that when the frequently selected (\”advantaged\”



47

baik kepentingan umum maupun privat, sebenarnya tetap 
berkaitan dengan kepentingan individu setiap warga 
negara.112

4) Gagasan Modern (Terminologi Konstitusi)

Pada umumnya, setiap negara selalu memiliki 
naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-
undang dasar. Dalam pengertian modern, negara pertama 
yang dapat dikatakan menyusun konstitusinya dalam 
satu naskah UUD seperti sekarang ini adalah Amerika 
Serikat (United States of America) pada 1787.113 Sejak itu, 
hampir semua negara menyusun naskah undang-undang 
dasarnya. Beberapa negara yang sampai sekarang dikenal 
tidak memiliki Undang-Undang Dasar dalam satu naskah 
tertulis atau dikenal dengan unwritten constitution yaitu 
Inggris, Israel, dan Saudi Arabia. Undang-Undang Dasar 
di ketiga negara ini tidak pernah dibuat tersendiri, tetapi 
tumbuh menjadi konstitusi dari aturan dan pengalaman 
praktik ketatanegaraan.114 Dengan demikian, kedalam 
konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan 
tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan 
(ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan 
organ-organ negara, mengatur hubungan organ-organ 
negara tersebut dengan warga negara.115

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang 
mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip 

112  Evangelidis and Levav.\” which pertains to individuals’ preference about how they want to 
obtain an outcome. We posit that decision makers derive utility not only from the outcome 
itself, but also from the process through which that outcome is obtained. We focus on two 
normatively equivalent processes for obtaining an outcome: action and inaction. We argue 
that inducing differences in how outcomes are obtained can lead to significant preference 
reversals. We examine process utility in binary choice where one outcome is predominantly 
preferred over the other. We find that when the frequently selected (\”advantaged\”

113  James D Savage, “American Politics -- Creating the Constitution: The Convention of 1787 and 
the First Congress by Thornton Anderson,” The American Political Science Review; 89, no. 1 
(1995): 193.

114  Walter O Weyrauch, “Unwritten Constitutions, Unwritten Law,” Washington and Lee Law 
Review 56, no. 4 (1999): 1211–42.

115  Ahmad Gelora Mahardika, “Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di 
Indonesia Pasca Era Reformasi,” Jurnal Recthsvinding 8, no. 1 (2019): 55–68.
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kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara 
itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber 
legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku 
adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan 
berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut 
oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan 
kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem 
yang diaturnya.116 Oleh karena itulah, di lingkungan negara-
negara demokrasi liberal, rakyatlah yang menentukan 
berlakunya suatu konstitusi.

 Karena itulah, dikembangkannya pengertian 
constituent power berkaitan dengan pengertian hierarki 
hukum (hierarchy of law).117 Konstitusi merupakan hukum 
yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya karena 
konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan 
otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-
undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang 
berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang 
tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat 
berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak 
boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.118 
Atas dasar logika demikian, Supreme Court Amerika 
Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk 
menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif 
(judicial review) terhadap materi konstitusi, meskipun 
Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan 
kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung (the 
Supreme Court)119

116  Del Lucchese, “Filippo, Spinoza and Constituent Power,” Contemporary Political Theory 15, no. 
2 (2016): 182–204.

117  Richard Nobles and David Schiff, “Civil Disobedience and Constituent Power,” International 
Journal of Law in Context 11, no. 4 (2015): 462–80.

118  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: PT 
Bhuana Ilmu Populer, 2007) : 356.

119  Asshiddiqie.
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b. Konsep Konstitusi

Konstitusi dalam ilmu hukum sering menggunakan 
beberapa istilah dengan arti yang sama. Sebaliknya, ada 
kalanya untuk arti yang berbeda digunakan istilah yang sama. 
Selain konstitusi dikenal beberapa istilah lain, seperti Undang-
Undang Dasar dan hukum dasar.

Pendapat mengenai istilah konstitusi dan undang-
undang dasar terbagi menjadi dua Pertama, pendapat yang 
membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Kedua, 
pendapat yang menyamakan konstitusi dengan undang-
undang dasar. Pada saat ini nampaknya pendapat kedua lebih 
diterima.120

Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya 
dipahami sesederhana itu, tetapi dapat dipahami secara lebih 
luas lagi, hal itu disebabkan karena semakin kompleksnya 
permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatannya dalam 
memahami konstitusi bukan saja dilihat dari sudut pandang 
hukum, khususnya Hukum Tata Negara saja, tetapi harus pula 
dipahami dari sudut pandang ilmu politik.121 Karena itu tidak 
mengherankan jika sebagian konstitusi akan lebih bermuatan 
politis ketimbang bermuatan yuridis.

Lebih lanjut mengenai istilah konstitusi ini para Sarjana 
dan Ilmuwan Hukum Tata Negara terdapat perbedaan, 
sebagian ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan 
Undang-Undang Dasar, dengan dasar bahwa semua peraturan 
hukum itu harus ditulis, dan konstitusi yang tertulis itu adalah 
Undang-Undang Dasar. Adapula yang berpendapat bahwa 
konstitusi tidak sama dengah Undang-Undang Dasar, dengan 
dasar bahwa tidak semua hal penting harus dimuat dalam 
konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok saja.122

120  Wira Atma Hajri, Studi Konstitusi UUD NRI 1945 Dan Sistem Pemerintahan (Yogyakarta: 
Deepublish, 2018) : 4.

121  M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 
(2013): 134–65, https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.

122  Santoso.
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Aspek penting lainnya dari sebuah konstitusi yang baik 
(modern demokratis) terkait dengan adanya pengakuan dan 
pemberlakuan HAM serta prinsip citizenship. Pengakuan 
terhadap hak-hak asasi warga negara baik hak-hak politik, 
ekonomi, sosial dan kultural harus secara tegas tercantum dalam 
konstitusi. Di negara-negara Skandinavia, Norwegia misalnya, 
hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial 
dan kultural, dirumuskan secara tegas dalam konstitusi mereka. 
Hak-hak ini kemudian diwajibkan kepada pemerintah untuk 
mewujudkannya.123 Di Norwegia perwujudannya bahkan 
dirumuskan secara sangat tegas sebagai kewajiban-kewajiban 
utama pemerintah daerah (county dan municipality). Hak-hak 
yang dijamin secara konstitusional di atas merupakan bagian 
mendasar dari sistem welfare state yang dibangun di negara-
negara Skandinavia. Sementara itu prinsip citizenship juga 
harus diperhatikan. Prinsip ini mengandaikan dan sekaligus 
menerima premis tentang kesetaraan warga negara tanpa 
kecuali dalam segala hal (equality before the law).124

Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional 
Law mendefinisikan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah 
naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok 
dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan 
pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.125 Sedangkan 
menurut Sri Soemantri  Istilah konstitusi berasal dari perkataan 
constitution dalam disertasinya mengartikan Konstitusi sama 

123  Aina, “Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 : Upaya Penegakan HAM Di Indonesia,” 
Demokrasi, 2002, 1–7.

124  Frej Klem Thomsen, “Concept, Principle, and Norm-Equality before the Law Reconsidered,” 
Legal Theory 24, no. 2 (2018): 103–34, https://doi.org/10.1017/S1352325218000071.
both laudatory and critical, peculiarly little has been done to precisely define it. The first 
ambition of this paper is to remedy this, by exploring the various ways in which a principle 
of equality before the law can be understood and suggest a concise definition. With a clearer 
understanding of the principle in hand we are better equipped to assess traditional critique 
of the principle. Doing so is the second ambition of this paper. I will argue that traditional 
criticisms are unpersuasive, but that there is a different, powerful argument against equality 
before the law. The third ambition of the paper is to argue that there is a sense, overlooked by 
both proponents and critics, in which the principle still captures something important, albeit 
at the cost of shifting from intrinsic to instrumental value.

125  Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) : 45.
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dengan Undang-Undang Dasar. 126 Hal ini sesuai dengan 
praktek ketatanegaraan di berbagai negara di dunia termasuk 
di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dijumpai istilah hukum 
yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau hukum dasar. 
Dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua 
pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang 
sempit. Konstitusi (atau Undang-Undang Dasar) merupakan 
hukum dasar yang menjadi pegangan warga negara (the 
citizen) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi (een hoogste 
normen) tetapi merupakan pula pedoman konstitusional (een 
constitutionale richtsnoer) bagi para warga negara.

Sri Soemantri menyebutkan bahwa pada umumnya 
konstitusi sebagai hukum dasar berisi 3 hal pokok :127

1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga 
negara.

2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat 
fundamental.

3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan 
yang juga bersifat fundamental.

Bernegara pada zaman modern tidak lain adalah 
berkonstitusi. Bernegara berarti hidup bersama dalam suatu 
wadah yang disebut negara dengan menempatkan nilai-nilai 
dan norma-norma yang disepakati bersama sebagai sumber 
rujukan tertinggi dan sekaligus sebagai cita-cita luhur yang 
diidealkan untuk kemajuan peradaban bangsa yang bersatu, 
merdeka, adil, dan makmur dalam ridha Tuhan Yang Maha 
Esa. Konstitusi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu 
dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu 
organisasi. Konstitusi merupakan suatu konsensus atau general 
agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, runtuh pula 
legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan. Akibatnya 
perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi.

126  (1993)
127  Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen 

Menurut Islam,” Jurnal Selat 4, no. 1 (2016): 121.
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Substansi wujud konstitusi meliputi tiga hal. Pertama, 
konstitusi merupakan kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita 
bersama (the general goals of society or general acceptance 
of the same philosophy of government). Kedua, konstitusi 
merupakan kesepakatan tentang the rule of the law sebagai 
landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis 
of government). Ketiga, konstitusi merupakan kesepakatan 
tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur 
ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). 128

Perubahan UUD NRI 1945 mengikuti mekanisme 
perubahan gaya Amerika Serikat, yaitu perubahan konstitusi 
melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut 
sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat dan 
seterusnya. Dengan tradisi demikian, naskah asli UUD tetap 
utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat 
dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum 
tambahan terhadap naskah asli tersebut. 

Perubahan pertama dilakukan MPR pada tahun 1999 
adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat 
kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan 
Kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, 
meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah 
daerah, menyempurnakan perubahan-perubahan pertama 
dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan 
ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan 
ketiga ditetapkan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi 
ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan 
negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-
ketentuan tentang Pemilihan Umum. Perubahan keempat 
dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Materi 
Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan 
negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan 
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang 
pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian 
dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan 

128  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis) 
(Malang: Setara Press, 2015) : 315.
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tambahan.

Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari perubahan 
keempat UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji 
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; Memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh UUD NRI 1945; Memutus pembubaran partai politik; 
dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, 
serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden 
dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 
NRI 1945.129

Pelaksanaan konstitusi yang berlaku di suatu negara 
mempunyai beberapa kemungkinan.130 Pertama, konstitusi 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat di 
dalamnya. Kedua, terdapat beberapa ketentuan konstitusi yang 
tidak dilaksanakan lagi meskipun secara resmi masih berlaku. 
Ketiga, konstitusi dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan 
yang termuat di dalamnya melainkan demi kepentingan suatu 
golongan atau pribadi tertentu.

c. Perkembangan konstitusi di Indonesia

Sebelum proklamasi kemerdekaan Negara Republik 
Indonesia, bangsa Indonesia di bawah kekuasaan pemerintahan 
bala tentara Jepang telah mengenal suatu konstitusi yang waktu 
itu diberi nama “Hukum Dasar”, namun konstitusi itu belum 
sempat digunakan.131

129  Jimly Asshiddiqie.
130  Hajri, Studi Konstitusi UUD NRI 1945 Dan Sistem Pemerintahan.
131  Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum (Jakarta: Kencana, 2011) : 

10.
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Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi 
perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di 
Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada 
beberapa periode tentu akan mempengaruhi perkembangan 
ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan 
tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan 
konstitusi di Indonesia sebagaimana yang diuraikan dalam 
pembahasan yang disampaikan M.A Santoso, yaitu: 132

1) Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 
1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. 

Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara 
Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 
yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan 
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 
kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 
kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR 
yang merupakan lembaga tertinggi negara. 

Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, Utusan 
Daerah dan Utusan Golongan. Dalam menjalankan kedaulatan 
rakyat, MPR mempunyai tugas dan wewenang menetapkan 
UUD, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil 
Presiden serta mengubah UUD. Selain MPR terdapat lembaga 
tinggi negara lainnya dibawah MPR, yaitu Presiden yang 
menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat Undang-
Undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah 
Agung (MA).

Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak 
mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi, 
maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam Pasal 
3 Aturan Peralihan menyatakan : “Untuk pertama kali Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia.” Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno 
dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik 

132  Santoso, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.”
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Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya 
presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem 
pemerintahan presidensial artinya kabinet bertanggung jawab 
pada presiden.133

Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum 
dijalankan secara murni dan konsekuen, sistem ketatanegaraan 
berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat 
Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi 
bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum 
terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan 
menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama Presiden 
menetapkan Undang-Undang, dan dalam menjalankan tugas 
sehari-hari dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab 
kepada Komite Nasional Pusat sebagaimana yang tercantum 
dalam Maklumat Wakil Presiden No X, Berita RI Thn. 1945 I 
No. 2 .

2) Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, 
masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia 
yaitu dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia 
Serikat, maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi 
negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari 
beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian 
mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata 
lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri 
dari negara-negara bagian. 

Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat 
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan 
Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi 
parlementer, yang kebijaksanaan pemerintah berada di tangan 
Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), Namun 
demikian pada Konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan 
secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk 

133  Santoso.
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sesuai amanat Konstitusi RIS.

3) Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa 
berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 
1950).

Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara 
kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak 
ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara 
serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 
ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia 
merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi 
dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan Konstitusi ini merupakan 
penjelmaan dari NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 
1945, serta didalamnya juga menjalankan otonomi atau 
pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh 
Indonesia. 

4) Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa 
berlaku Undang-Undang Dasar 1945.

Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali 
dengan dasar dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Berdasarkan 
ketentuan ketatanegaraan yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 
dekrit Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan 
bahaya oleh karena itu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 
Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan 
bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah 
sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya 
sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai 
kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang 
bertanggung jawab kepada Presiden. sistem pemerintahan yang 
sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. 

Dalam praktek ternyata UUD 1945 tidak diberlakukan 
sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara 
yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar 
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secara konstitusional, akibatnya menimbulkan penyimpangan-
penyimpangan kemudian meletuslah Gerakan 30 September 
1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh 
PKI. Walaupun kemudian dapat dipatahkannya, pergantian 
kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dari Presiden 
Soekarno digantikan Soeharto, yang semula didasari oleh 
Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kemudian dilaksanakan 
pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. 

Babak baru pemerintah orde baru dimulai, sistem 
ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum 
dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional 
berjalan dengan baik, namun disisi lain terjadi kediktaktoran 
yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas 
nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem 
demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan 
baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya tiga partai saja, 
sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi 
rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya, walaupun pilar 
kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif 
sudah ada tapi perannya tidak sepenuhnya, kemauan politik 
menghendaki kekuatan negara berada ditangan satu orang 
yaitu Presiden, sehingga menimbulkan demontrasi besar pada 
tahun 1998 dengan tuntutan reformasi, yang berujung pada 
pergantian kepemimpinan nasional.

5) Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, 
masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 
1945.

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya 
Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak 
tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 
1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat 
tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. 
Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, 
yaitu: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 
NRI 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. 
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Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan 
umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, 
memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan 
ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia. Dengan 
demikian menurut Jimly Asshiddiqie, kurun waktu selama 
terjadi perubahan  UUD 1945 dalam satu rangkaian kegiatan 
itu, dapat disebut  sebagai satu kesatuan periode tersendiri, 
yaitu periode konstitusi transisional.134

Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan 
Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan 
kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
demokrasi di Negara Kesatuan Rapublik Indonesia nampak 
diterapkan dengan baik. 

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR 
menetapkan lima kesepakatan, yaitu : 1. Tidak mengubah 
Pembukaan UUD NRI 1945; 2. Tetap mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mempertegas sistem 
pemerintahan presidensial; 4. Penjelasan UUD NRI 1945 yang 
memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-
pasal (batang tubuh); dan 5. Melakukan perubahan dengan 
cara adendum.135

6) Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa 
berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945, setelah mengalami perubahan.

Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama 
maupun masa Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-
pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat “multi 
interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga 
mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan 
Presiden. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan 
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.136

134  Kus Eddy Sartono, “Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi 
Konstitusi Pasca Orde Baru,” Humanika 8, no. 1 (2018), https://doi.org/10.21831/hum.
v8i1.21011.

135  Sartono.
136  Sartono.
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Amandemen  terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, dimana 
amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan 
tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang 
Dasar 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada 
tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan tahun 2001 dan 
amandemen terakhir dilakukan tahun 2002 dan disahkan 
pada tanggal 10 Agustus 2002. Oleh karena itu naskah resmi 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
menurut Jimly Asshiddiqie terdiri atas lima naskah, yaitu:137

1) Naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang 
diberlakukan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959;

2) Naskah Perubahan Pertama UUD NRI 1945 yang disahkan 
pada tahun 1999; 

3) Naskah Perubahan Kedua UUD NRI 1945 yang disahkan 
pada tahun 2000; 

4) Naskah Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang disahkan 
pada tahun 2001; 

5) Naskah Perubahan Keempat UUD NRI 1945 yang disahkan 
pada tahun 2002.

Setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya 
UUD NRI 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia 
yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa 
dan bernegara bagi bangsa Indonesia, tentu saja kehidupan 
berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan UUD NRI 
1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta 
dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang 
dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, 
yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah 
penjajahan Jepang. 

d. Teori Amandemen UUD NRI 1945

Dalam bahasa Inggris perkataan to amend berarti mengubah. 
Dari kata to amend itu terbentuklah istilah amendment yang 
berarti perubahan atau amandemen. Dalam bahasa Belanda 

137  Sartono.
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terdapat istilah wijzigen, veranderen, herzien, yang merupakan 
kata kerja. Dalam kaitannya dengan “mengubah konstitusi” 
(Undang-Undang Dasar) ditemukan bagian kalimat yang 
berbunyi “to amend the constitution”, sedangkan perubahan 
undang-undang dasar adalah “constitutional amendment”.138

Perlu di pahami bahwa konstitusi negara Indonesia telah 
mengalami amandemen. Karena amandemen merupakan 
proses perubahan terhadap ketentuan sebuah peraturan, baik 
berupa penambahan, pengurangan atau penghilangan peraturan 
tertentu. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) 
kali amandemen yaitu:139

1) Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14 
sampai 21 Oktober 1999 dan ditetapkan melalui Sidang 
Umum MPR; 

2) Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 
18 Agustus 2000 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan 
MPR;  

3) Amandemen ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 
2001, dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR;  

4) Kemudian Amandemen yang keempat dilaksanakan pada 
tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan ditetapkan dalam 
Sidang Tahunan MPR.

Menurut Fatah ada beberapa asumsi dasar yang perlu 
dipertimbangkan dalam kerangka amandemen yaitu Pertama, 
amandemen adalah instrumen bukan tujuan. Amandemen 
adalah cara untuk membuat Indonesia pasca Soeharto bisa 
menata ulang sistem politik dan masyarakat ke arah demokrasi. 
Karena itu amandemen bukanlah agenda akhir, melainkan 
agenda awal yang perlu ditindaklanjuti dalam menuju format 
politik yang lebih demokratis. Kedua, amandemen UUD NRI 

138  Abu Tamrin, “Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesiaa,” Jurnal Cita 
Hukum 3, no. 1 (2015), https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1843.

139  Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam 
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar 
Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 
(2017): 328, https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580.
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1945 harus dilakukan tanpa mengidap kekeliruan politik dan 
hukum di masa lampau. Dengan kata lain amandemen perlu 
dilakukan secara kontekstual melalui pasal-pasalnya dan 
tidak lewat siasat politik penguasa (misalnya lewat Ketetapan 
MPR dan Undang-undang). Ketiga, amandemen dilakukan  
dengan mendasarkan diri pada kebutuhan demokratisasi yang 
didefinisikan terlebih dahulu. Artinya, amandemen seyogyanya 
tidak dilakukan semata-mata hanya untuk amandemen 
melainkan untuk memenuhi kebutuhan demokratisasi.140

Dari beberapa catatan amandemenisasi tersebut dapat 
dipahami bahwa pelaksanaan amandemen pada hakekatnya 
untuk mencapai apa-apa yang dipersyaratkan sebagai  
sebuah konstitusi yang baik. Menurut Nardulli syarat sebuah 
konstitusi yang baik adalah: (1)  memberdayakan  sekaligus  
membatasi  kekuasaan  pemerintahan; (2) menggambarkan 
atau merumuskan kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan 
antara  masyarakat  dan  negara;  (3) menyediakan ruang 
publik yang memadai; dan (4) adanya mekanisme kontrol bagi 
penyalahgunaan kekuasaan. Jadi suatu kontitusi yang baik 
haruslah memuat: (1) tentang kekuasaan pemerintahan dalam 
arti luas; (2) tentang hak-hak asasi pihak yang diperintah; 
dan (3) tentang hubungan antara pemerintah dengan yang 
diperintah.141

Perubahan UUD NRI 1945 yang pertama sampai dengan 
keempat jelas bersifat mendasar dan mencakup materi yang 
sangat banyak, sehingga telah mengubah sistematika, baik 
perumusan formalnya maupun sistematika berpikir UUD NRI 
1945. Dengan demikian, Perubahan UUD NRI 1945 sudah 
tidak dapat lagi disebut menggunakan tradisi Amerika Serikat 
yang dijadikan rujukan dalam rangka pelaksanaan perubahan 
UUD NRI 1945. Oleh karena itu sebaiknya, teknik dan 
prosedur yang diacu oleh ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 
itu haruslah dipahami dalam pengertian model tradisi Eropa, 
bukan Amerika Serikat.

140  Aina, “Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 : Upaya Penegakan HAM Di Indonesia.”
141  Aina.
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Pentingnya melembagakan proses reformasi konstitusi 
di luar institusi politik konvensional didasarkan beberapa 
alasan. Reformasi konstitusi yang terjadi sejalan dengan 
pergolakan politik akibat transisi dari pemerintahan otoriter, 
sarat benturan kepentingan politik antara kelompok status 
quo, yang masih membawa dan mempertahankan semangat 
otoriter, dengan kelompok reformis yang berusaha menuju ke 
negara demokratis.142

Di sisi lain semangat untuk mengamandemen UUD NRI 
1945 hendaknya tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya 
perangkat hukum yang baku sehingga keinginan anggota 
para warga negaranya untuk menjamin terlaksananya hak-hak 
mereka sendiri dan membatasi tindakan sewenang-wenang 
dari penguasa yang dapat terealisir.

6. Tentang Teori Pemisahan Kekuasaan

a. Teori Pemisahan Kekuasaan 

1) Teori John Locke 

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan 
secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan 
Inggris (1632-1704) dalam bukunya Two Treatises of 
Government, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi 
kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu pertama, 
kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); kedua, 
kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan 
ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat 
perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua 
orang dan badan-badan di luar negeri (federatif).143 Adanya 
kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan 
negara-negara lain dilatar belakangi dengan keberadaan 
Negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang 
memiliki banyak wilayah jajahan.144

142  Ni’matul Huda, “Gagasan Amandemen (Ulang) UUD NRI 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD 
Dan Kekuasaan Kehakiman),” Jurnal Hukum 15, no. 3 (2008): 375.

143  Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1982): 1-2.
144  Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 2 (201AD): 60.
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Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap 
absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan 
politik raja. John Locke, berpendapat bahwa alasan 
mengapa manusia memasuki suatu “social contract” 
adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan 
hak untuk memiliki.145 Ketiga model dasar itu dipandang 
sebagai “milik” (property). Milik inilah yang memberikan 
kepada manusia status politik. Berkaitan dengan fungsi 
negara John Locke membaginya dalam empat fungsi, 
yaitu pembentukan undang-undang (legislating), membuat 
keputusan (judging), menggunakan kekuatan secara internal 
dalam melaksanakan undang-undang (employing forces 
internally in the execution of the laws) dan menggunakan 
kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri, dalam membela 
masyarakat.146 

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli 
hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk 
lebih  menyempurnakan konsep-konsepnya.

2) Teori Monstesquieu

Sementara itu dalam pemisahan berdasarkan pendapat 
Monstesquieu dapat dibagi dalam tiga bagian :
a) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-

undang
b) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan 

undang-undang (tetapi oleh Montesquieu 
mengutamakan kekuasaan eksekutif terhadap tindakan 
di bidang politik luar negeri).

c) Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas 
pelanggaran undang-undang.

Ketiga pembagian kekuasaan itu dinamakan sebagai 
Trias Politica. Seperti apa yang sudah digambarkan 

145  Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam,” 
Hukum Islam 19, no. 1 (2019): 137.

146  La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan (Makassar: CV. Social 
Politic Genius, 2019) : 67.
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diatas, Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa 
kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan 
kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.147 Artinya bahwa 
konsep Trias Politica dari Montesquieu yang ditulis dalam 
bukunya L’esprit des lois (The Spirit of Laws) menawarkan 
suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan 
melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan 
saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga 
dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu 
sama lain (checks and balances), selain itu harapannya 
dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan 
kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan 
kesewenang-wenangan.148 Konsep Trias politica pertama 
kali dicetuskan oleh seorang filosof Inggris bernama John 
Locke yang kemudian dikembangkan oleh seorang sarjana 
Prancis bernama Monstesquieu.

Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga 
jenis kekuasaan tersebut harus terpisahkan baik mengenai 
tugas (functie) maupun mengenai alat perlengkapan 
(organ) yang melakukannya.149 Menurut Montesquieu 
tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh 
mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan 
kekuasaan yang lainya, masing-masing terpisah dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda.150 

Secara abstrak dan normatif dalam pemahaman 
Montesquieu, ada pembagian yang berbeda dalam ketiga 
lembaga tersebut, antara lain sebagai pembuat Undang-
Undang, pelaksana Undang-Undang dan penegak dari 
Undang-Undang atau peraturan. Dengan komposisi 

147  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) : 152.
148  Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam 

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 
1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 
2, 2016.,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 (2016): 330.

149  Ni’matul Huda, Ilmu Negara (PT Raja Grafindo Persada, 2010) : 73.
150  Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD NRI 

1945 (Jakarta: Kencana, 2011) : 125.



65

seperti ini dapat dimungkinkan bahwa akan terjadi suatu 
harmonisasi dan stabilitas yang tercipta, karena masing-
masing telah mendapatkan kewenangannya yang diatur 
oleh konstitusi. Hal ini pun dapat kita sesuaikan dengan 
pendapat Prof Sri Soemantri mengenai esensi isi dari 
konstitusi itu sendiri antara lain: 1) adanya jaminan hak-
hak asasi manusia dan warga negaranya. 2) ditetapkan 
suatu susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 
3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan 
yang sifatnya fundamental.151

Dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai 
pemisahan kekuasaan antara John Locke dengan 
Montesquieu. John Locke memasukan kekuasaan yudikatif 
ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu 
memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai 
kekuasaan yang berdiri sendiri.

3) Teori C. Van Vollenhoven, Donner dan Goodnow

Kaitanya dalam masalah pemisahan dan pembagian 
kekuasaan Van Vollenhoven, ia berpendapat bahwa fungsi-
fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang 
yaitu;152

a) Fungsi pengaturan (regelling)
b) Fungsi penyelenggaraan pemerintah (bestuur)
c) Fungsi peradilan (rechtsspraak)
d) Fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban 

(politie)

Mengenai pemahaman Van Vollenhoven terhadap 
fungsi penyelenggaraan pemerintah (bestuur) berbeda 
dengan pendapat yang disampaikan oleh Monstesquieu, 
bestuur menurut Van Vollenhoven tidak hanya bertugas 
melaksanakan undang-undang, namun dalam pengertian 
secara modern dalam negara hukum adalah tugas negara 

151  E. Zaenal Muttaqin, “Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation Of Power) Pasca Amandemen 
UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif,” Al QIisthas 06, no. 01 (2015): 14–31.

152  (1934)
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dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali dalam 
hal mempertahankan hukum secara preventif (preventive 
rechtszorg), mengadili/menyelesaikan perselisihan dan 
membuat peraturan (regelling).153

Sedangkan Donnor dan Goodnow juga memiliki 
pandangan yang hampir sama dalam melihat kekuasaan 
negara. Menurut Donnor, semua kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang yang 
berbeda, yaitu;154

a) Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau 
tugas yang akan dilakukan.

b) Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan 
dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu.

Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa di 
istilahkan dengan praja, yang ajaranya berisikan yaitu ;155

a) Fungsi pembuatan kebijakan (policy making function)
b) Fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing 

function)
c) Pembagian Kekuasaan 

Dalam kaitanya teori pemisahan kekuasaan terdapat dua 
bentuk pembagian kekuasaan yaitu pembagaian kekuasaan 
secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. 
Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan secara horizontal 
di sebut sebagai capital division of power, sedangkan pembagian 
kekuasaan secara vertikal disebut sebagai areal division of power. 
Dalam rangka capital division  of power, fungsi legislasi, fungsi 
eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu 
badan. Namun, dalam rangka areal division of power, fungsi-
fungsi tertentu misalnya moneter dan hubungan luar negeri 
diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi 

153  Moh. Kusnardi and Ibrahim Harmaily, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara FH UI, 1988): 147.

154  Kusnardi and Harmaily.
155  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: 

Kosntitusi Pers, 2006) : 34.
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lainya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah.156

Seperti di Indonesia, pembagian kekuasaan secara vertikal 
tercermin dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, sebagaimana di tentukan dalam UUD NRI 1945 hasil 
amandemen bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-
Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah.

B. Praktek Empiris

Amandemen ke-4 UUD NRI 1945 masih menghadirkan sejumlah 
persoalan substansial dalam konstitusi Indonesia. Persoalan tersebut 
tersebar dimulai dari Pasal 1 hingga Pasal 37 yang terbagi kedalam 
tiga klaster persoalan. Pertama, terkait dengan jaminan perlindungan 
Hak Asasi Manusia. Kedua, terkait dengan persoalan pembagian 
kekuasaan yang belum optimal menghadirkan konsep checks and 
balances diantara tiga kekuasaan yang terdapat dalam konstitusi 
yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga, penataan 
ulang desain ketatanegaraan Indonesia untuk memastikan lembaga-
lembaga independen negara mempunyai peran yang setara dengan 
kekuasaan lainnya yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena 
itulah, pembahasan dalam praktek empiris akan dibagi dalam tiga 
klaster tersebut.

1. Terkait dengan Hak Asasi Manusia

Salah satu milestone amandemen UUD NRI 1945 adalah 
dicantumkannya pasal-pasal terkait Hak Asasi Manusia. Pada 
awal terbentuknya UUD 1945, Hak Asasi Manusia tidak diakui 
keberadaannya, yang di akui adalah Hak Warga Negara sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 27-31 UUD 1945 sebelum amandemen. 
Akan tetapi, pencantuman pasal yang terkait Hak Asasi Manusia yang 
pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia tidak berdampak secara langsung terhadap 
penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal itu disebabkan, 
berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, regulator penegakan 
HAM masih tetap dipegang oleh negara terutama Pemerintah yang 

156  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara II (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
MK RI, 2006) : 18.
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mana menurut data LSM Kontras merupakan subjek pelanggar HAM 
berat tersebut. Hal itu bisa penulis buktikan dengan data 11 (sebelas) 
pelanggaran HAM masa lalu yang saat ini sedang di coba diselesaikan 
Pemerintah:157

1) Peristiwa 1965 – 1966
Pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan 
Partai Komunis Indonesia menyebabkan sekitar 500.000 hingga 
3 juta orang tewas. Dalam kasus ini subjek pelanggarnya adalah 
Pemerintah Orde Baru melalui TNI AD.

2) Penembakan Misterius (1982 - 1986)
Korban peristiwa ini mencapai 2.000 hingga 10.000 orang yang 
pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah 
koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan 
Ketertiban RI. 

3) Pembantaian Talangsari, Lampung (1989)
Pembantaian kelompok Warsidi yang dituduh sebagai kelompok 
Islam radikal di Talangsari, Lampung Timur. Peristiwa ini 
menyebabkan 130 orang tewas dan 229 orang dianiaya. Subjek 
Pelanggar HAM nya adalah Pemerintah Orde Baru.

4) Tragedi Rumoh Geudong di Aceh (1989 - 1998)
Sepuluh tahun operasi militer di Aceh menyebabkan 781 orang 
tewas, 163 orang hilang, 102 perempuan diperkosa. Sebagian 
korban terbunuh dan diperkosa di Rumoh Geudong. Subjek 
Pelanggar HAM adalah TNI selama masa konflik di Aceh.

5) Penembakan Mahasiswa Trisakti (1998)
Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat aksi 
menumbangkan Presiden Soeharto pada 12 Mei 1998. Subjek 
Pelanggar HAM adalah TNI/Polri (ABRI).

6) Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa (1997 - 1998)
Sekitar 23 aktivis prodemokrasi diculik dan dihilangkan secara 
paksa yang pelakunya antara lain adalah Tim Mawar dari Komando 
Pasukan Khusus Angkatan Darat.

157  Rayful Mudassir, “Pemerintah Tangani 11 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu,” 2019, https://
kabar24.bisnis.com/read/20191212/15/1180787/pemerintah-tangani-11-pelanggaran-ham-
berat-masa-lalu.
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7) Tragedi Semanggi I dan II (1998 - 1999)
Demonstrasi menentang sidang istimewa MPR pada November 
1998 (Semanggi I) dan September 1999 (Semanggi II) 
mengakibatkan 29 orang tewas. Pelaku diperkirakan dari unsur 
TNI/Polri.

8) Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh (1999)
Pasukan militer menembaki masyarakat yang memprotes 
penganiayaan warga Aceh di persimpangan jalan PT Kertas Kraft 
Aceh, mengakibatkan 46 orang tewas.

9) Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua (2001)
Tragedi ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 39 orang disiksa. 
Pelaku terduga adalah Brimob Polri.

10) Kasus Wamena, Papua (2003)
Tragedi ini mengakibatkan 9 orang tewas, 38 orang terluka, dan 
penduduk di 25 kampung dipindahkan secara paksa. Terduga 
Pelaku adalah Brimob Polri.

11) Tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh (2003)
Peristiwa ini mengakibatkan 16 orang tewas dengan cara ditembak 
dan dibakar. Pelaku terduga adalah TNI.

  Terlihat dari daftar di atas, pelaku pelanggaran HAM secara 
sistematis dan terorganisir adalah Pemerintah yang sebagian besar 
dilakukan oleh TNI/Polri. Oleh karena itulah, apabila regulator 
penyelesaian penegakan HAM masih berada di Pemerintah, maka 
kecil kemungkinan persoalan HAM berat akan terselesaikan.  

  Selain itu, proses penegakan HAM di luar pelanggaran 
HAM berat kerap kali berjalan tidak optimal. Hal itu disebabkan, 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 
hanya dikhususkan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran 
HAM berat seperti genosida (genocide) dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan (crimes against humanity). Pembatasan tersebut 
bahkan dilakukan rincian dalam sebagaimana yang tercantum pada 
Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu:
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Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud 
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian 
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan 
cara:
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 

terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 
sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah 
kelahiran di dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu 
ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil, berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik 

lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) 
ketentuan pokok hukum internasional;

f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara 
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
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h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, 
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan 
lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang 
dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid.

  Apabila mengacu pada ketentuan diatas, pembatasan yang 
dilakukan oleh pembuat Undang-Undang bahkan bertentangan 
dengan Statuta Roma yang menyatakan bahwa yang termasuk 
pelanggaran HAM berat adalah Kejahatan Perang (war crimes), 
Agresi (aggresion), Genosida (genocide) dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan (crimes against humanity).158

  Pembatasan yang dilakukan oleh Pengadilan HAM, 
membuat proses penegakan HAM diluar genosida dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan menjadi tidak jelas. Bahkan, penyelesaian 
pelanggaran HAM diluar pelanggaran HAM berat bukan malah 
berkurang, justru semakin lama semakin bertambah.

  Hal itu terlihat dari data penyelesaian kasus pelanggaran 
HAM di Indonesia. Pada tahun 2019, terdapat 51 kasus pelanggaran 
HAM yang belum diselesaikan.159 Pada tahun 2018, LSM Kontras 
mencatat terdapat 182 Kasus pelanggaran HAM dengan rincian 
sebagai berikut:160

1) SDA (umum): 194 kasus
2) SDA (okupasi lahan): 65 kasus
3) SDA (kriminalisasi): 29 kasus
4) Terorisme (penembakan): 15 kasus
5) Terorisme (penangkapan): 99 kasus
6) Vonis Hukuman Mati: 21 kasus

158  Douglas Irvin-Erickson, “Prosecuting Sexual Violence at the Cambodian War Crimes Tribunal: 
Challenges, Limitations, and Implications,” Human Rights Quarterly 40, no. 3 (2018): 570–90, 
https://doi.org/10.1353/hrq.2018.0032.

159  Kaltengpos.co, “51 Kasus HAM Selama 2019 Belum Selesai,” 2019, https://kaltengpos.co/
berita/-37059-51_kasus_ham_selama_2019_belum_selesai.html?page1# topcontent.

160  Anisa Dewi Anggriaeni, “KASUS PELANGGARAN HAM MASIH MARAK PADA 2018,” mahardika.
org, 2018, https://mahardhika.org/2018/12/1508kasuspelanggaranham2018masihmarak/.
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7) Penyiksaan (umum): 73 kasus
8) Extrajudicial killing: 182 kasus
9) Ekspresi (umum): 89 kasus
10) Ekspresi (pelarangan aksi): 32 kasus
11) Ekspresi (pembubaran paksa): 75 kasus
12) Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) (umum): 78 

kasus
13) KBB (pelarangan aktivitas): 28 kasus
14) KBB (intimidasi minoritas): 19 kasus
15) KBB (persekusi): 35 kasus

 Salah satu kasus yang cukup menyita atensi publik adalah 
kasus GKI Yasmin yang mana negara sebagai regulator melakukan 
pembiaran terhadap pelanggaran Hak atas kebebasan menjalankan 
ibadah dan keyakinan yang dilakukan kelompok mayoritas.161

 Pada dasarnya Indonesia mempunyai lembaga yang secara 
khusus menangani Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. 
Akan tetapi, peran lembaga tersebut dalam Pasal 76 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sangat terbatas, yaitu 
hanya melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Pasal 89 
kemudian merinci fungsi tersebut, namun fungsi penindakan tetap 
dikesampingkan sebagai bagian integral dari Komnas HAM:

1) Fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan 
berwenang melakukan :

a) pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional 
hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran 
mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

b) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-
undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai 
pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi 

161  “Gereja Yasmin Bogor: Kasus Produk Hukum Intoleran ‘akan Selesai’ Tahun Ini,” BBC Indonesia, 
2019, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49336309.
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manusia;

c) penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;

d) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di 
negara lain mengenai hak asasi manusia;

e) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; 
dan

f) kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, 
lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, 
maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

2) Fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang 
melakukan :

a) penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia 
kepada masyarakat Indonesia;

b) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak 
asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non 
formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, 
baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional 
dalam bidang hak asasi manusia.

3) Fungsi pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang 
melakukan:

a) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan 
laporan hasil pengamatan tersebut;

b) penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul 
dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya 
patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun 
pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar 
keterangannya;
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d) pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, 
dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang 
diperlukan;

e) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang 
dianggap perlu;

f) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen 
yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan 
Ketua Pengadilan;

g) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, 
bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki 
atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan; dan

h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua 
Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam 
proes peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik 
dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian 
pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh 
hakim kepada para pihak.

4) Fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang 
melakukan :

a) perdamaian kedua belah pihak;

b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

c) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa melalui pengadilan;

d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 
Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti 
penyelesaiannya; dan

e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 
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Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

 Terlihat dalam rincian fungsi dan kewenangan tersebut 
diatas, peran Komnas HAM tak ubahnya sebagaimana Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu tidak mempunyai kewenangan 
penindakan yang bersifat independen. Kewenangan penegakan 
HAM dilakukan oleh negara kontradiktif dengan fakta empiris 
bahwa negara merupakan subjek pelanggar HAM terbesar. Kondisi 
yang kontradiktif tersebutlah yang menyebabkan penegakan Hak 
Asasi Manusia di Indonesia berjalan sangat lambat atau bahkan 
berhenti di tempat.

2. Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia

Pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif 
dan yudikatif pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan 
skema checks and balances, dimana tidak ada kekuasaan yang 
terlalu absolut. Pengaturan terkait pembagian kekuasaan terdapat 
dalam UUD NRI 1945 dimana Presiden memegang kekuasaan 
eksekutif; MPR, DPR dan DPD memegang kekuasaan legislatif; 
dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung serta Komisi 
Yudisial memegang kekuasaan yudikatif.

Sebelum dilakukannya amademen, terjadi kerancuan terkait 
relasi antara ketiga kekuasaan tersebut. Sebagaimana tercantum 
dalam konstitusi, Indonesia merupakan negara dengan sistem 
pemerintahan presidensial, namun dalam praktiknya Presiden 
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif justru bertanggung jawab 
kepada MPR yang merupakan pemegang kekuasaan legislatif.  
Padahal  model pertanggungjawaban presiden kepada legislatif 
merupakan karakteristik negara dengan sistem pemerintahan 
parlementer. Disisi lain, Presiden mempunyai kewenangan untuk 
menetapkan anggota MPR yang berasal dari utusan daerah dan 
utusan golongan, hal tersebut tentu saja tidak tepat, karena MPR 
sebagai lembaga  legislatif selayaknya dipilih oleh rakyat dan 
bertanggung jawab pula pada rakyat bukan oleh Presiden. Oleh 
karena itulah, amandemen konstitusi pada era 1999-2002 mencoba 
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menata ulang desain kelembagaan negara demi tercapainya konsep 
checks and balances diantara ketiga kekuasaan tersebut. 

Akan tetapi meski sudah dilakukan penataan, proses 
amandemen terlihat belum selesai. Hal tersebut disebabkan 
amandemen pada tahun 1999-2002 lebih banyak didasarkan pada 
kepentingan politik yang pragmatis yang mana terdapat nuansa 
kebatinan untuk meniadakan atau mereduksi secara besar-besaran 
konsep kekuasaan eksekutif yang pada era orde baru dianggap 
terlalu dominan (executive heavy). Hal tersebut bisa dilihat 
dengan mengacu pada sejumlah pasal dalam konstitusi, dimana 
pengangkatan pejabat eksekutif yang selayaknya menjadi hak 
prerogatif Presiden justru harus melibatkan kekuasaan legislatif 
atau DPR sebagai bagian dari persetujuan. Hal ini tentu saja 
mendegradasi peran presiden sebagai kekuasaan eksekutif yang 
bersifat independen.

Disisi lain, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 
tunggal kerap kali kehilangan arah pembangunan nasional. Hal 
itu terjadi manakala Presiden yang terpilih dalam pemilihan 
umum mempunyai pilihan politik yang berbeda dengan Presiden 
Petahana, dan pada akhirnya kebijakan Presiden petahana 
tidak lagi dilanjutkan, dikarenakan pertimbangan politis bukan 
pertimbangan teknis. Kondisi ini menimbulkan persoalan pada 
kontinyuitas pembangunan yang selalu silih berganti setiap terjadi 
suksesi kepemimpinan. Salah satu fakta empiris bisa terlihat 
dari setiap pergantian rezim politik pasti meninggalkan proyek 
pembangunan yang belum selesai dan muncul kecenderungan 
bahwa pembangunan tersebut tidak dilanjutkan oleh suksesornya, 
yaitu: 162

1) Presiden Megawati ke Presiden SBY
a) Dermaga di daerah Pangandaran 
b) Sekolah Intelijen Negara di Batam

2) Presiden SBY ke Presiden Jokowi
a) Pelabuhan Meranti

162  “Banyak Proyek Pelabuhan Miliaran Mangkrak Dari Zaman SBY,” JPNN.com, 2018, https://
www.jpnn.com/news/banyak-proyek-pelabuhan-miliaran-mangkrak-dari-zaman-sby.
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b) Pelabuhan Pacitan
c) Pelabuhan Mocoh
d) Pelabuhan Teluk Tapang
e) Pelabuhan Dempak
f) Pelabuhan Tanjung Beringin
g) Pelabuhan Penajem Sangetta
h) Pelabuhan Kalanget Sumenep
i) Pelabuhan Batanjung
j) Pelabuhan Air Buaya
k) Pelabuhan Sesayap
l) Pelabuhan Serongga
m) Pelabuhan Marabatuan
n) Pelabuhan Matasiri

 Ketiadaan program pembangunan yang berkelanjutan tersebut 
disebabkan tidak adanya cetak biru (blue print) perencanaan 
nasional yang bersifat tetap dan memaksa, hal tersebut disebabkan, 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional hanyalah berfungsi sebagai panduan bagi 
pemerintah yang tidak mengikat secara langsung, karena bentuknya 
adalah Undang-Undang, dalam artian selama Pemerintah dan DPR 
sepakat untuk melakukan perubahan terhadap arah pembangunan 
nasional maka hal itu bisa dilakukan. 

 Selain persoalan tidak jelasnya arah pembangunan nasional, 
problematika pemakzulan (impeachment) Presiden yang hanya bisa 
dilakukan manakala Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 
pelanggaran hukum berupa Pengkhianatan Terhadap Negara, 
Penyuapan, Korupsi, Tindak Pidana Berat dan Perbuatan Tercela 
menyimpan persoalan yang berkaitan dengan hak rakyat untuk 
memberikan legitimasi dan mencabutnya. Hal ini bisa terlihat dari 
sejumlah fakta empiris dimana Presiden kerap kali mengatakan 
hal yang berbeda dengan apa yang dilakukannya, sebagai contoh 
Presiden Joko Widodo dalam debat Calon Presiden menyatakan 
sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, padahal data 
menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran 
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lebih dari 30.000 hektar lahan hutan.163 Padahal tindakan berbohong 
kepada rakyat  merupakan salah satu pelanggaran perilaku tercela 
(misdemeanors). Hal ini diungkapkan oleh Dave Lindorff, dan 
Barbara Olshansky yang menyatakan bahwa kebohongan akibat 
perbuatan pribadi selayaknya tidak menjadi objek impeachment, 
akan tetapi kebohongan yang terkait dengan tugas sebagai Presiden 
bisa di kategorikan sebagai misdemeanors.164Pendapat tersebut 
ditegaskan oleh Magnell yang menyatakan bahwa lying under oath 
merupakan tindakan melawan hukum (obstruction of justice), dalam 
konteks ini salah satunya adalah berbohong untuk keuntungan 
pribadi (right to lie from benevolent motives).165Selain itu, dalam 
sumpah Presiden pada Pasal 9 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa 
Presiden telah berjanji “menjalankan segala undang-undang dan 
peraturannya dengan selurus-lurusnya”, dalam artian pelanggaran 
terhadap Undang-Undang dapat dikategorikan dengan lying 
under oath yang menurut Charles Cooper dikategorikan sebagai 
serious offense dan memenuhi kelayakan untuk diberhentikan dari 
jabatannya.166  

 Oleh karena itulah alasan pemakzulan yang hanya terfokus 
pada pelanggaran hukum haruslah di desain ulang sebagai upaya 
pengokohan nilai-nilai kebangsaan dalam konstitusi. Akan tetapi 
sebagai konsistensi sistem pemerintahan presidensial yang 
mana Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, maka proses 
pemakzulan tetaplah harus berlandaskan pada hukum yaitu melalui 
proses yang melibatkan lembaga kekuasaan kehakiman. Oleh 
karena itulah naskah akademik ini akan mencoba melihat praktek 
empiris dari pelaksanaan problematika desain relasi kekuasaan 
antara kekuasaan satu dengan kekuasaan lainnya dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia untuk memastikan ketiga kekuasaan 
tersebut baik Kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif 

163  Fellyanda Suci Agiesta, “Darurat Karhutla, Ini Data Kebakaran Hutan Di Era Jokowi Periode 
Pertama,” merdeka.com, 2019, https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-karhutla-ini-
data-kebakaran-hutan-di-era-jokowi-periode-pertama.html.

164  Dave Lindorff and Barbara Olshansky, The Case for Impeachment: The Legal Argument for 
Removing President George W. Bush from Office, Thomas Dunne Book, New York, Hlm. 24 
(New York: Thomas Dunne Book, n.d.).

165  Thomas Magnell, “EDITORIAL – No Apology,” The Journal of Value Inquiry 33, no. 1 (1999): 
1–4, https://doi.org/10.1023/A:1004510206070.

166  (1999)



79

telah berada di jalur tepat sebagai upaya membangun negara hukum 
yang demokratis berbasiskan nilai-nilai kebangsaan.

1. Terkait Kekuasaan Legislatif dalam Konstitusi

a. Terkait Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan 
salah satu lembaga tinggi negara yang mengalami perubahan 
sejak amandemen konstitusi. Pada era sebelum amademen, 
MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Hal itu bisa dilihat 
berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945 sebelum amandemen,

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis”

Pemberian kewenangan kedaulatan rakyat kepada MPR 
membuat MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Tabel 1 
Struktur Ketatanegaraan sebelum Amandemen UUD NRI 1945

Terlihat dari tabel diatas, pada era sebelum amademen, 
posisi MPR merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, sedangkan dibawah MPR terdapat 
beberapa lembaga tinggi negara yang posisinya sederajat yaitu 
Badan Pemeriksa Keuangan (Kekuasaan Inspektif), DPR 
(Kekuasan Legislatif), Presiden (Kekuasaan Eksekutif), DPA 
(Kekuasaan Konsultatif), serta MA (Kekuasaan Yudikatif).

Berdasarkan Konstitusi sebelum amandemen, MPR 
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mempunyai sejumlah kewenangan yang tercantum dalam  
Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni 
menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis 
besar dari pada haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil 
Presiden. Selain itu, MPR juga berwenang memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap melanggar 
haluan negara yang ditetapkan UUD atau MPR (biasa disebut 
pemakzulan atau impeachment).

Sementara itu pasca amandemen konstitusi, kedudukan 
MPR setara dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Tabel 2 
Tabel Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen

Terlihat dari struktur diatas, posisi MPR setara dengan 
lembaga tinggi negara lainnya yaitu DPR dan DPD 
(Kekuasaan legislatif), Presiden (Kekuasaan eksekutif), 
MA, MK, dan KY (kekuasaan yudikatif), BPK (kekuasaan 
inspektif) serta lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat 
independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sejalan dengan perubahan terhadap struktur 
ketatanegaraan di Indonesia, maka fungsi dan kewenangan 
MPR pun ikut mengalami perubahan. Pada era pasca 
amandemen UUD NRI 1945, MPR mempunyai kewenangan 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Dasar NRI 1945, yaitu:
1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
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3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam 
masa jabatannya menurut UUD

Selain itu, kewenangan MPR juga tercantum dalam Pasal 
7A dimana MPR bisa memberhentikan Presiden dalam masa 
jabatannya 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.

Perubahan fungsi tersebut pada praktiknya membuat 
MPR menjadi lembaga tinggi negara yang terasa sia-sia 
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut bisa 
dilihat dengan melihat kewenangan MPR yang bersifat rutin 
hanyalah melantik Presiden dan Wakil Presiden selama 5 
(lima) tahun sekali. Sementara itu kewenangan lain yang 
diatur dalam UUD NRI 1945 sejak amandemen konstitusi 
terakhir dilakukan pada tahun 2002, hingga saat ini belum 
pernah digunakan oleh MPR. Hal ini menunjukkan bahwa 
peran MPR tidak optimal dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia.

Ketidakoptimalan tersebut dapat dibuktikan dengan 
penambahan kewenangan MPR dalam pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan 
bahwa MPR berwenang:
a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil 

pemilihan umum;
c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah 
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
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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;

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila 
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;

e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan 
oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya; dan

f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan 
wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik yang pasangan calon presiden 
dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai 
berakhir masa jabatannya.

Sementara itu terkait dengan tugasnya diatur dalam Pasal 5 
Undang-Undang MD3 yaitu:
a. memasyarakatkan ketetapan MPR;
b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
pelaksanaannya; dan

d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Penambahan kewenangan yang pada hakikatnya tidak diatur 
dalam konstitusi, membuktikan bahwa fungsi dan peran MPR 
tidak optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
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Selain terkait kewenangan MPR, persoalan terkait 
produk hukum Ketetapan MPR yang masih belum jelas status 
hukumnya menjadi salah satu problematika dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Ketidakjelasan tersebut disebabkan 
tiadanya lembaga negara di Indonesia yang mempunyai 
kewenangan untuk mencabut TAP MPR, hal itu diperparah 
dengan tidak adanya juga lembaga negara yang berwenang 
melakukan pengujian. Padahal sebagai sebuah peraturan, 
maka TAP MPR selayaknya diperlakukan sama sebagaimana 
peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut catatan, 
saat ini terdapat 8 (delapan) Ketetapan MPR yang masih 
berlaku, yaitu:167

1) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang 
pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan 
sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara 
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia 
dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau 
mengembangkan paham atau ajaran komunis/Marxisme-
Leninisme

2) Ketetapan MPRS Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik 
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

3) Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1989 tentang 
pengangkatan Pahlawan Ampera.

4) Ketetapan MPRS Nomor XI/MPR/1998 tentang 
penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.

5) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika 
Kehidupan Berbangsa.

6) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi 
Indonesia Masa Depan.

7) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang 
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan 
Pencegahan KKN.

8) Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

167  Ahmad Gelora Mahardika, “Politik Hukum Hierarki Tap MPR Melalui Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 344–52.
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Amandemen konstitusi secara menyeluruh selayaknya harus 
menyelesaikan problematika status hukum TAP MPR yang 
saat ini masih diakui sebagai salah satu peraturan perundang-
undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

b. Terkait Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu 
kekuasaan legislatif yang mempunyai kecenderungan menguat 
fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca 
amandemen. Pada era sebelum amandemen, kedudukan DPR 
sebagai lembaga legislatif sangat lemah. Hal tersebut bisa 
dilihat dari kewenangannya yang tercantum dalam UUD 1945 
sebelum amandemen yaitu pertama pada Pasal 20 UUD 1945 
yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan DPR
(2) Jika sesuatu Rancangan Undang-Undang tidak mendapat 

persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh 
dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Posisi yang lemah tersebut juga tercantum dalam Pasal 21 
UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu:
(1) Anggota-anggota DPR berhak memajukan Rancangan 

Undang-Undang
(2) Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR, tidak 

disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak 
boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Apabila mengacu pada pasal tersebut, terlihat bahwa 
DPR sebagai kekuasaan legislatif tidak independen, karena 
pengesahan tetap ada pada Presiden. Apabila Presiden tidak 
mengesahkan meskipun sudah disetujui DPR, maka Rancangan 
Undang-Undang tersebut tidak bisa menjadi Undang-Undang.

Selain kewenangan legislasi, DPR juga mempunyai 
kewenangan menjalankan fungsi anggaran. Hal tersebut 
tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sebelum 
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amandemen, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran Pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-
tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila DPR tidak 
menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka 
pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan representasi 
fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPR. Setelah 
dilakukannya amandemen, fungsi DPR sebagai kekuasaan 
legislatif mempunyai kecenderungan sangat besar. Hal itu 
bisa dilihat dengan semakin banyaknya peran DPR dalam hal 
pengambilan keputusan yang terkait jabatan eksekutif, peran 
DPR mulai muncul pada pasal 7A dimana DPR mempunyai 
kewenangan untuk megusulkan kepada Mahkamah Konstitusi 
terkait pemberhentian Presiden;

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

Usul DPR tersebut kemudian diatur dalam Pasal 7B Undang-
Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih 
dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau 
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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 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

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

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

Selain itu untuk menghindari terulangnya lagi kasus upaya 
pembekuan DPR yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman 
Wahid, Amandemen konstitusi juga memberikan larangan 
bagi Presiden untuk membubarkan DPR, ketentuan tersebut 
terdapat dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945.

Selain kuat secara kelembagaan, DPR juga mempunyai 
peran dalam sejumlah pengambilan keputusan yang dilakukan 
oleh Presiden sebagai kekuasaan eksekutif, hal tersebut 
tercantum dalam sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945, yaitu:
(1) Memberikan persetujuan dalam menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 
(Pasal 11 ayat (1))

(2) Memberikan persetujuan terkait perjanjian internasional 
lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar 
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 
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keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 
pembentukan Undang-Undang (Pasal 11 ayat (2))

(3) Memberikan pertimbangan terkait pengangkatan duta dan 
konsul (Pasal 13)

(4) Memberikan pertimbangan terkait penempatan duta 
negara lain (Pasal 13)

(5) Memberikan pertimbangan terhadap amnesti dan abolisi 
(Pasal 14)

Selain kewenangan untuk memberikan pertimbangan 
terhadap kekuasaan eksekutif, DPR juga menjalankan fungsi 
legislatif. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pada Pasal 
20 UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(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.

Salah satu hal yang membedakan dengan ketentuan 
sebelum amandemen adalah pada ayat (5), dimana meskipun 
Presiden tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang 
ketika sudah memberikan kesepakatan dalam pembahasan, 
maka secara otomatis Rancangan Undang-Undang tersebut 
sah menjadi Undang-Undang dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui.
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Selain fungsi legislasi, DPR juga menjalankan sejumlah 
fungsi lain yang pengaturannya diatur dalam Pasal 20A 
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

(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, setiap anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, 
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan 
Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur 
dalam Undang-Undang. 

Ketentuan terkait dengan fungsi ini memang memberikan 
kejelasan, namun juga menciptakan penafsiran yang berbeda. 
Hal tersebut terkait hak imunitas yang tercantum dalam Pasal 
20A ayat (3) UUD NRI 1945.  Hal itulah yang menyebabkan 
pasal terkait hak imunitas cenderung naik dan tenggelam 
didalam Undang-Undang MD3. Kondisi tersebut disebabkan 
tidak ada batasan terkait sejauh mana imunitas yang dimaksud 
dalam konstitusi.

Ketidakjelasan tafsir membuat kerap kali proses hukum 
yang dilakukan kepada anggota DPR harus melibatkan 
Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 120 Undang-Undang MD3. Padahal struktur 
keanggotaan MKD adalah berasal dari anggota dewan itu 
sendiri yang mana adalah berasal dari partai politik. Hal 
tersebut mengakibatkan proses pengambilan keputusan kerap 
kali didasarkan pada kepentingan politik, dan proses hukum 
bukan semakin cepat malah semakin lambat. Hal itu bisa 
dilihat pada kasus Aziz Syamsudin yang dilaporkan ke MKD 
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terkait dugaan suap DAK Lampung Tengah,168 serta terkait 
penanganan kasus Setya Novanto yang mana MKD terkesan 
kurang responsif.169 

Sementara itu terkait dengan fungsi anggaran, terdapat pula 
perubahan kewenangan DPR yang sebelum amandemen hanya 
menyetujui namun setelah amandemen juga ikut membahas 
bersama Presiden. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat 
(2) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Terlihat dari ketentuan diatas, terdapat perubahan 
yang sangat signifikan yang mana sebelumnya DPR hanya 
menyetujui, namun paska amandemen,  DPR ikut membahas 
bersama Presiden. Perubahan tersebut membuat DPR ikut 
bersama-sama dengan pemerintah membahas sejumlah 
anggaran. Padahal secara kemampuan, DPR bukanlah ahli-
ahli keuangan, dan pasal tersebut justru membuat pelaksanaan 
pembahasan anggaran menjadi tidak efektif.170 Selain itu 
sebagai lembaga yang anggotanya berasal dari partai politik, 
keterlibatan DPR dalam pembahasan anggaran malah 
berpotensi melahirkan kepentingan politik.171

Selain kewenangan anggaran, DPR juga mempunyai 
kewenangan untuk memilih sejumlah pejabat dalam 
pemerintahan yaitu memilih  anggota  Badan  Pemeriksa 
Keuangan (Pasal 23F ayat (1)), memberikan persetujuan  dalam  
pengangkatan  Hakim  Agung di  Mahkamah Agung  (Pasal  24A 

168  Tsarina Maharani, “Azis Syamsuddin Dilaporkan Ke MKD Atas Dugaan Suap DAK Lampung 
Tengah,” Kompas.com, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/01/13/18113561/azis-
syamsuddin-dilaporkan-ke-mkd-atas-dugaan-suap-dak-lampung-tengah?page=all.

169  Ilham Wibowo, “MKD Dianggap Tak Responsif Untuk Novanto,” 2017, https://mediaindonesia.
com/read/detail/133416-mkd-dianggap-tak-responsif-untuk-novanto.

170  Fikri Arigi, “Formappi: DPR Tak Kritis Dalam Pembahasan RAPBN 2019,” 2018, https://nasional.
tempo.co/read/1149070/formappi-dpr-tak-kritis-dalam-pembahasan-rapbn-2019.

171  Fitra, “Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN,” 2012, http://seknasfitra.
org/kepentingan-politik-masih-mendominasi-penyusunan-apbn/.
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ayat  (1)) dan Anggota  Komisi  Yudisial  (Pasal  24B ayat  (3))  
serta  mengajukan  sepertiga  dari sembilan  Hakim Konstitusi  
di Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat (3)). Kekuasaan 
tersebut semakin meluas tidak  hanya  terhadap  pejabat-
pejabat  negara sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 
Tahun 1945, tetapi juga terhadap pejabat-pejabat negara yang  
disebutkan  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan,  
seperti  Panglima  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI),  Kepala  
Kepolisian Republik  Indonesia  (Kapolri),  Gubernur  Bank 
Indonesia,  KPU, Anggota  Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM), Anggota Komisi Pemberantasan  
Korupsi  (KPK),  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dan  lain-
lain.  Bahkan,  untuk KPK, KPU, dan OJK, DPR tidak hanya 
memilih anggota, tetapi juga memilih ketuanya.

Selain itu hak angket terhadap lembaga independen, 
Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 
mengenai uji konstitusionalitas hak angket Dewan Perwakilan 
Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat 
dikatakan sebagai putusan yang memberikan kejelasan 
mengenai objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat 
yang selama ini diperdebatkan, khususnya status Komisi 
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen 
yang dianggap tidak dapat menjadi objek hak angket. Akan 
tetapi, putusan tersebut tetap dianggap kontroversial, karena 
telah memposisikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 
bagian dari organ eksekutif.172 Hal ini bisa berdampak buruk 
bagi sistem ketatanegaraan, karena semua lembaga negara 
independen bisa diajukan hak angket oleh DPR. 

Selain itu, DPR yang merupakan abreviasi dari Dewan 
Perwakilan Rakyat, selayaknya menempatkan rakyat sebagai 
prioritas dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, dalam 
praktiknya, pengambilan keputusan yang  dilakukan oleh DPR 
lebih mengedepankan suara fraksi daripada suara individu. Hal 
itu dapat terlihat apabila mengacu pada tata cara pengambilan 

172  Fabian Januarius Kuwado, “KPK Termasuk Objek Hak Angket, Lembaga Independen Lain Juga 
Terancam,” 2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/18081801/kpk-termasuk-
objek-hak-angket-lembaga-independen-lain-juga-terancam?page=all.
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keputusan berdasarkan Pasal 52 Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata 
Tertib, 

(1) Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat 
kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota untuk 
menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai 
hak bicara.

(2) Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut 
wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan 
perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya 
memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat 
setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan 
keputusan dan apabila keputusan yang diambil 
berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, dengan 
mengesampingkan ketentuan pemungutan suara ulang, 
pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan 
akhir.

Terlihat berdasarkan Peraturan DPR tersebut diatas, 
pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan pendapat 
Fraksi, sehingga manakala terdapat anggota DPR yang 
berbeda dengan Fraksi, maka suara tersebut hanya dapat 
dipertimbangkan.

Padahal, dalam sistem politik Indonesia, posisi Fraksi 
merupakan perpanjangan Partai Politik di DPR, dalam artian 
suara Fraksi merupakan suara partai politik. Hal ini tentu 
saja kontradiktif dengan posisi DPR yang mana merupakan 
“perwakilan rakyat” bukan “perwakilan partai”. Dominannya 
Partai Politik dalam Fraksi dapat dibuktikan dengan kekuasaan 
Partai Politik untuk melakukan recall terhadap anggota dewan 
yang mempunyai pandangan berbeda dengan Partai. Berikut 
adalah daftar anggota DPR yang di-recall oleh Partai Politik 
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karena perbedaan pandangan.

Tabel 3 
Daftar Anggota DPR yang dilakukan recall atau diusulkan recall Tahun 

1977-2018

No Tahun Jumlah Partai Politik
1 1977-1982 7 Orang Partai Demokrat Indonesia (PDI)
2 1972-1982 1 Orang Partai Golongan Karya (Golkar)
3 1982-1987 9 Orang Parta Demokrat Indonesia (PDI)
4 1982-1987 8 Orang Partai Persatuan pembangunan (PPP)
5 1992-1998 1 Orang Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6 1992-1998 1 0rang Partai Golongan Karya (Golkar)
7 2004 1 Orang Partai Demokrat (PD)
8 2004 1 Orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
9 2004 1 Orang Partai Amanat Nasional (PAN)

10 2004-2009 1 Orang Partai Bintang Reformasi (PBR)
11 2009-2014 2 Orang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
12 2009-2014 1 Orang Partai Demokrat (PD)
13 2009-2018 3 Orang Partai Keadilan Sejahtera

Sumber : Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, et.al173

173  Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih, “Hak Recall Partai 
Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 4 
(2018): 443, https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p03.if the reason for recalling the 
membership of the House of Representatives is only limited to members of the House of 
Representatives who violate the Articles of Association and Household Budget.\r Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis Hakikat hak recall partai politik terhadap keanggotaan Dewan 
Perwakilan Rakyat; hak recall terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik 
apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum; 
konsekuensi yuridis hak recall apabila tetap berada di tangan partai politik. Tipe penelitian 
ini adalah penelitian hukum normatf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat Hak Recall 
oleh partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah agar anggota partai 
politik yang duduk di kursi parlemen tetap diawasi oleh partai politik sebagai organisasi politik 
yang mengusung dalam pentas demokrasi agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai 
sekalipun bertentangan dengan semangat perjuangan wakil rakyat. Hak Recall Partai Politik 
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan merecall keanggotaan 
Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan 
pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik.
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Terlihat berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan recall yang 
dilakukan oleh Partai Politik pada hakikatnya mengingkari 
landasan filosofis dibentukanya DPR yang merupakan 
perwujudan rakyat melalui demokrasi perwakilan.

c. Terkait Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah

Lahirnya lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan 
selalu membawa pertanyaan mengapa lembaga tersebut perlu 
ada, apa dasar filosofi atau gagasan apa yang menghendaki 
kelahiran lembaga baru tersebut. Apabila dilihat dalam tataran 
kepentingan umum, maka pertanyaan yang akan muncul 
tentunya apa tujuan dan manfaat lembaga itu untuk masyarakat. 
Begitupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diketahui 
juga sebagai lembaga perwakilan baru produk amandemen 
atau tepatnya pada perubahan ketiga atas UUD NRI 1945 yang 
dihasilkan melalui Pemilu 2004.

Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI) diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem 
parlemen dua kamar (bicameral) dalam format baru sistem 
parlemen di Indonesia. Jika DPR RI merupakan parlemen 
yang mewakili penduduk yang diusung oleh partai politik, 
sementara DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah 
atau daerah dalam hal ini provinsi tanpa mewakili dari suatu 
komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain yang 
berbasis ideologi atau parpol), melainkan figur-figur yang bisa 
mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang 
dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, 
yakni pada pasal 22C, 22D, dan 22E UUD NRI 1945. Kemudian 
diatur lebih lanjut pada perubahan keempat UUD NRI 1945 
yang konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UUD NRI 
1945 dikatakan bahwa MPR terdiri dari Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 
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dengan undang-undang. Namun yang terjadi setelah DPD 
terbentuk dan dilantik pada tahun 2004 tidak ada kewenangan 
yang signifikan yang dapat mengimbangi peran DPR dalam 
setiap mengambil kebijakan, hal ini terlihat dari kewenangan 
yang diberikan oleh Pasal 22D UUD NRI 1945.

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

Hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem bikameral 
yang ada di Indonesia dimana menurut UUD NRI 1945 pasca 
amandemen yang menyebutkan bahwa hanya DPR yang 
mempunyai kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan 
DPD hanya berwenang mengajukan RUU ke DPR. Itupun 
hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan otonomi 
daerah dan hubungan pusat dan daerah. Diluar itu, DPD tidak 
mempunyai kekuasaan sama sekali. Hal ini sangat berbeda jauh 
dengan cita-cita awal dibentuknya lembaga perwakilan Daerah, 
sebagaimana yang dipaparkan diatas, yang menyatakan bahwa 
cita-cita awal dibentuknya DPD sebagai wadah checks and 
balances dilembaga legislatif yang selama ini terlihat begitu 
sentralistik.174

Selain persoalan desain konstitusional DPD, salah satu 
persoalan yang terjadi di DPD adalah terkait apakah anggota 
DPD boleh berasal dari partai ataukah harus dari perseorangan.  
Diperbolehkannya anggota partai politik menjadi anggota 
DPD memang merupakan hak konstitusional bagi setiap 
warga negara. Namun jika dilihat pada praktiknya, anggota 
DPD yang berasal dari anggota parpol, terutama yang menjadi 

174  Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia.”
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pengurus parpol, tidak bisa menghindari terjadinya benturan 
kepentingan antara parpol dengan kepentingan daerah. Hal 
ini dapat dibuktikan saat adanya revisi tata tertib DPD 2017 
yang merevisi masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun 
menjadi dua tahun lima bulan. Pada saat berjalannya sidang 
tata tertib, sempat terjadi kericuhan di tubuh anggota DPD, 
meskipun akhirnya tata tertib tersebut tetap disahkan. Adanya 
tata tertib baru ini mengakibatkan munculnya fraksi di DPD. 
Setiap fraksi saling menginginkan untuk merebut kekuasaan di 
DPD, terutama yang berasal dari parpol. Indikasi kepentingan 
politik di DPD dapat dilihat ketika lebih dari dua puluh 
anggota DPD masuk menjadi pengurus Partai Hanura. Selain 
itu, pada periode 2014-2019 DPD dipimpin oleh Ketua Partai 
Hanura, Oesman Sapta Odang. Hal ini dapat mengakibatkan 
berubahnya original intent (makna asli dari perumus 
konstitusi) pembentukan DPD sebagai representasi daerah 
menjadi representasi politik, layaknya Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR).175

Hipotesis tersebut dikuatkan oleh MK dalam 
pertimbangannya pada Putusan No.30/PUU-XVI/2018 
mengatakan tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan 
lain” dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, 
wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam Pasal 182 huruf i Undang-
Undang Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum 
apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus 
pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota 
DPD. Jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus 
partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana 
anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil 
baik di DPR maupun di DPD, sekalipun yang bersangkutan 
menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan 
diri sebagai calon anggota DPD. Dengan demikian, hal itu 
dipandang bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 

175  Feri Agus Setyawan, “DPD Buat Tatib Baru Untuk ‘Karpet Merah’ Oesman Sapta,” 2017, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170404174302-32-204940/dpd-buat-tatib-baru-
untuk-karpet-merah-oesman-sapta.
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NRI 1945, serta menegaskan bahwa perseorangan warga 
negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD 
tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai. Karena DPD 
memang difungsikan mewakili daerah bukan mewakili parpol.

d. Hak dan Kewenangan Lembaga Legislatif

Selain desain kelembagaan yang masih belum jelas, 
lembaga legislatif juga mempunyai beberapa persoalan terkait 
hak dan kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan Undang-
Undang, yaitu:

1) Hak angket terhadap lembaga Independen.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
XV/2017 mengenai uji konstitusionalitas hak angket 
Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan 
Korupsi, dapat dikatakan sebagai putusan yang memberikan 
kejelasan mengenai objek hak angket Dewan Perwakilan 
Rakyat yang selama ini diperdebatkan, khususnya status 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang sepatutnya diposisikan 
sebagai lembaga negara independen yang dianggap tidak 
dapat menjadi objek hak angket. Oleh karena itulah, 
penentuan lembaga seperti apa yang bisa diangket haruslah 
diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang.

2) Hak Imunitas terhadap Anggota Badan Perwakilan

Pada prinsipnya hak imunitas yang melekat pada 
DPR ataupun DPRD menimbulkan pro dan kontra. Ada 
yang menganggap bahwa perlakuan berbeda terhadap 
anggota DPRD dianggap sudah tepat karena pejabat 
negara berbeda dengan warga negara biasa. Ada juga yang 
beranggapan bahwa hal itu tidak wajar karena setiap warga 
negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. 
Pembedaan tersebut jelas bertentangan dengan asas equality 
before the law.176

176  Jorawati Simarmata, “Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016),” Jurnal 
Legislasi Indonesia 15, no. 1 (2018): 2.
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Selain itu dalam prakteknya hak imunitas juga 
menjadi perdebatan manakala anggota DPR terlibat dalam 
suatu kasus, seperti kasus Victor Laiksodat yang diduga 
melakukan ujaran kebencian dan permusuhan.177 Lantas 
bagaimana dengan kasus korupsi?, apakah hak imunitas 
juga berlaku bagi anggota DPR yang melakukan tindak 
pidana korupsi.178 Hal inilah yang harus dijelaskan dalam 
konstitusi dan Undang-Undang.

Jika dilihat kenyataannya, hak kebal hukum (imunitas) 
DPR dan DPRD tidak diberlakukan untuk semua tindak 
pidana. Beberapa catatan tindak pidana korupsi oleh 
anggota DPRD tetap diproses dan tidak terhambat karena 
hak imunitas DPRD. Fakta menunjukkan bahwa anggota 
DPRD Sumatera Barat merupakan korban pertama yang 
diadili akibat korupsi uang APBD, yang disusul kemudian 
DPRD Kota Padang, yang juga diadili karena ikut-ikut 
korupsi. Tidak berhenti sampai di sini, pihak kejaksaan 
juga berhasil mengendus kasus korupsi DPRD Bali, 
Kota Manado, Kabupaten Sragen, Kabupaten Ciawi, 
Kota Surabaya, Kota Malang (5,2 miliar), Kabupaten 
Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk (5,3 
miliar), Kabupaten Kediri, Kabupaten Depok (9,5 miliar), 
dan Kota Bogor (6,8 miliar). Daftar di atas hanyalah bagian 
kecil dari daftar korupsi yang sesungguhnya. Dikatakan 
demikian, karena temuan ICW justru menyebutkan bahwa 
dari 18.000 kasus korupsi tahun 2004-2009 di daerah 
sebanyak 1.243 yang melibatkan DPRD. Akan tetapi masih 
adanya perbedaan tafsir terkait hal tersebut haruslah diatur 
dalam konstitusi untuk menghindari adanya perdebatan dan 
sebagai upaya untuk memberikan kespatian hukum.

177  Fachri Fachrudin, “Kasus Viktor Laiskodat, Polisi Pelajari Hak Imunitas Anggota Dewan,” 2017, 
https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/18481871/kasus-viktor-laiskodat-polisi-
pelajari-hak-imunitas-anggota-dewan?page=all.

178  Ahmad Faiz Ibnu Sani, “Refly Harun: Imunitas DPR Tak Berlaku Untuk Kasus Korupsi,” 2017, 
https://nasional.tempo.co/read/1033624/refly-harun-imunitas-dpr-tak-berlaku-untuk-kasus-
korupsi.
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e. Masa Jabatan Anggota Legislatif

Terkait dengan masa jabatan DPR tidak adanya limitasi 
yang tegas yang diatur di dalam UUD NRI 1945 maupun 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD (MD3). Ketiadaan tersebut menyebabkan 
anggota DPR dapat terpilih berulang kali. Hal ini membuat 
anggota legislatif kerap kali menjadi anggota DPR dalam 
jangka waktu yang sangat lama. Berikut adalah daftar anggota 
DPR dengan masa bakti paling lama:179

1) Popong Otje Djundjunan atau akrab disapa Ceu Popong 
merupakan salah satu anggota DPR RI yang pernah 
mengenyam masa jabatan paling lama yakni selama 
lebih dari 30 tahun. Bahkan, ia juga pernah menerima 
penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) 
dalam kategori peraih penghargaan terbanyak selama 
menjadi anggota DPR RI. Diketahui, politisi Partai Golkar 
yang satu ini sudah menduduki kursi legislatif sejak 1987 
hingga 2019 secara berturut-turut.

2) Tjahjo Kumolo  pernah menjabat sebagai anggota DPR 
RI dengan masa bakti terlama. Ia sudah berpengalaman 
di dunia legislatif selama 25 tahun, yakni periode pertama 
1987-1992 dan periode kedua 1992-1997 melalui Golkar, 
sedangkan tiga periode berikutnya, 1999-2004, 2004-
2009, dan 2009-2014 melalui Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP)

3) Setya Novanto juga termasuk salah satu anggota DPR RI 
dengan masa jabatan terlama. Ia sudah menjabat selama 
20 tahun lamanya, yakni sejak periode pertama pada 
tahun 1999 hingga 2004, periode kedua tahun 2004–2009, 
periode ketiga 2009-2014, serta periode keempatnya pada 
tahun 2014-2019.

179  Silvia Nur Fajri, “5 Anggota DPR RI Dengan Masa Bakti Terlama, Ada Yang Sampai 30 Tahun,” 
2019, https://akurat.co/news/id-793337-read-5-anggota-dpr-ri-dengan-masa-bakti-terlama-
ada-yang-sampai-30-tahun.
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4) Yasonna Hamonangan Laoly atau lebih dikenal Yasonna 
Laoly juga pernah menjadi anggota DPR RI. Politisi dari 
PDIP ini bahkan sudah menjabat selama 15 tahun lamanya 
yakni dari periode pertama tahun 1999-2004, periode 
kedua 2004-2009, dan periode ketiga 2009-2014. Pada 
tahun 2019 ia juga kembali menjabat sebagai anggota 
DPR RI dengan masa bakti 2019-2024, namun ia memilih 
untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 

5) Fahri Hamzah sudah menempati kursi DPR selama 
15 tahun lamanya. Ia mulai menjabat sebagai anggota 
legislatif pusat pada periode pertama tahun 2004 hingga 
2009, periode kedua tahun 2009 hingga 2014, serta 
periode ketiga tahun 2014 hingga 2019. Terhitung mulai 
1 Oktober 2019, Fahri tidak menjabat lagi di kursi dewan.

6) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menjadi anggota DPD 
paling lama dengan masa jabatan empat periode. GKR 
Hemas menjadi anggota DPD sejak periode pertama 
(2004-2009) dan dilantik kembali untuk periode 2019-
2024.

Kasus Ceu Popong yang menjabat anggota DPR hingga 
30 tahun atau GKR Hemas yang sudah menjadi anggota 
DPD sejak 2004 menjadi salah satu catatan negatif yang 
menghambat proses regenerasi dalam lembaga legislatif. 

f. Pemilu dan Proses Legislasi di Indonesia

Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan serentak untuk 
mengganti Presiden, DPR, DPD dan DPRD dalam satu waktu 
menyebabkan proses legislasi selalu dimulai dari titik awal. 
Hal ini disebabkan proses pemilu selalu melahirkan orang-
orang baru dalam pemerintahan. Hal tersebut bisa terlihat 
berdasarkan fakta empiris yang terjadi sejak Pemilu 2009, 
dimana anggota DPR baru yang terpilih selalu atau hampir 
mendominasi jumlah kursi di DPR



100

Tabel 4 
Proporsi Anggota DPR Baru

Jumlah anggota DPR baru yang sangat besar membuat 
konsep carry over dalam proses legislasi kerap kali terhambat. 
Hal itu bisa dilihat ketika masa akhir DPR periode 2014-2019 
dimana ada 43 RUU yang terancam tidak dilanjutkan oleh DPR 
periode 2019-2024.180 Oleh karena itulah diperlukan penataan 
ulang terkait desain pelaksanaan Pemilu di Indonesia agar 
konsep carry over dalam pembahasan legislasi tetap berjalan 
dan tidak berhenti dikarenakan ada pelaksanaan pemilu.

2. Terkait Kekuasaan Eksekutif dalam Konstitusi

a. Tentang Syarat Untuk Menjadi Presiden

Salah satu problematika dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia adalah terkait syarat untuk menjadi Presiden sebagaimana 
yang tercantum pada Pasal 6 UUD NRI 1945 yang menyatakan 
bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang 
warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, 
tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan 
jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden.  Persoalan yang kemudian muncul adalah 
ketentuan pada sehat jasmasi dan rohani berpotensi membatasi 
Hak Asasi Manusia bagi kaum disabilitas yang mempunyai 
keinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.

Salah satu calon yang kemudian terkendala dengan Pasal 
ini adalah Mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid yang 
gagal dalam tes kesehatan pada Pemilihan Presiden tahun 2004.181 

180  “DPR 2014-2019 Akan Usai, 43 RUU Terancam Tak Lagi Prioritas,” CNN, 2019, https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20190517084919-32-395634/dpr-2014-2019-akan-usai-43-ruu-
terancam-tak-lagi-prioritas.

181  Irfan Adi Saputra, “Kisah Gus Dur Saat Tak Lolos Kesehatan Capres Pada Pemilu 2004,” 2018, 

 

Pemilu Anggota DPR Baru (%) 

2009 74 

2014 43 

2019 50,26 
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Padahal mengacu pada kasus di negara Amerika Serikat, salah satu 
Presiden tersukses sepanjang sejarah adalah seorang penyandang 
disabilitas yaitu Franklin D. Roosevelt.182 Selain itu, Presiden 
Abdurrahman Wahid semasa menjabat sebagai Presiden RI terbukti 
juga cukup dikenang atas keberhasilannya sebagai Presiden yang 
mendukung penegakan HAM, pluralis dan seorang intelektual.183 
Selain hal tersebut, Persatuan Bangsa-Bangsa juga memberikan 
penegasan bahwa kaum disabilitas selayaknya mempunyai hak 
politik sama dengan masyarakat biasa:184

“Persons with disabilities are entitled to exercise their civil, 
political, social, economic and cultural rights on an equal basis with 
others under all the international treaties. The full participation 
of persons with disabilities benefits society as their individual 
contributions enrich all spheres of life and this is an integral part 
of individual’s and society’s well-being and progress for a society 
for all - with or without disabilities.”

Oleh karena itulah, persyaratan untuk menjadi calon 
Presiden haruslah di desain ulang sebagai upaya pemenuhan hak-
hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis yang 
berbasiskan nilai-nilai kebangsaan.

b. Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sejak 
amandemen konstitusi selalu menimbulkan persoalan. Hal 
tersebut disebabkan dominannya partai politik dalam pengambilan 
keputusan. Padahal, terkadang rakyat menghendaki calon yang 
berbeda, namun dikarenakan elit partai politik mempunyai 
keinginan yang besar, suara rakyat dikorbankan. Fenomena itu bisa 
dilihat dengan mengacu sejarah pelaksanaan Pilpres di Indonesia, 
yang mana hampir dalam setiap pelaksanaan Pilpres selalu terdapat 
calon yang merupakan ketua umum partai politik:

https://kumparan.com/kumparannews/kisah-gus-dur-saat-tak-lolos-kesehatan-capres-pada-
pemilu-2004-1533814983435186032.

182  Michele Connolly, “Disability: It’s Complicated,” Abingdon 22, no. 1 (2009): 22–27.
183  Wimar Witoelar, No Regrets: Reflections of a Presidential Spokesman (Jakarta: Equinox, 2002) 

: 200.
184  “Human Rights of Persons With Disabilities,” United Nations Enable, 2019, https://www.

un.org/esa/socdev/enable/rights/humanrights.htm#II.
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Tabel 5 
Ketua Umum Partai Politik yang menjadi Calon Presiden- 

Wakil Presiden 

Nama Jabatan Pemilu
Amin Rais Ketua Umum Partai Amanat Nasional 2004

Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI-Perjuangan 2004 dan 2009
Hamzah Haz Ketua Umum Partai Persatuan  

Pembangunan
2004

Jusuf Kalla Ketua Umum Partai Golkar 2009
Wiranto Ketua Umum Partai Hanura 2009

Prabowo Subijanto Ketua Umum Partai Gerindra 2014 dan 2019
Hatta Rajasa Ketua Umum Partai Amanat Nasional 2014

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Fenomena itu disebabkan konstitusi memberikan kekuasaan 
absolut bagi partai politik untuk memilih calon presiden dan wakil 
presiden sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Padahal 
dalam internal partai politik, kekuasaan Ketua Umum sangat besar. 
Hal inilah yang kemudian membuat seleksi pemilihan Presiden 
berpotensi melahirkan calon yang tidak dikehendaki rakyat, 
karena calon yang diusulkan harus mendapatkan persetujuan 
terlebih dahulu dari Ketua Umum Partai Politik yang sebagian 
besar diantaranya mempunyai hasrat dan keinginan politik untuk 
mencalonkan dirinya sendiri dalam Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden.

c. Pelaksanaan Pemilihan Presiden 

Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang terjadi dalam dua 
periode terakhir yaitu 2014 dan 2019 menghasilkan fragmentasi 
politik yang sangat besar antara dua kelompok  yaitu kelompok 
pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subijanto. Bahkan 
fragmentasi politik tersebut kemudian disebut oleh salah satu 
harian ternama Inggris BBC sebagai  “the most divisive election 
Indonesia has ever seen” 

Persoalan yang kemudian muncul adalah fragmentasi politik 
tersebut tidak didasarkan pada basis ideologi yang kuat. Berbeda 
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dengan Pemilihan Presiden di Amerika Serikat dimana terdapat dua 
partai besar dengan ideologi yang konsisten yaitu Partai Demokrat 
(ideologi liberal) dan Partai Republik (Konservatif). Sementara itu 
di Indonesia ketiadaan ideologi yang jelas membuat fragmentasi 
politik di simbolkan dengan istilah-istilah yang merendahkan harkat 
serta martabat manusia, istilah cebong dan kampret merupakan 
identitas  yang mendegradasi kelompok lawan bukan berdasarkan 
ideologi melainkan kebencian. Hal itu menyebabkan nalar politik 
masyarakat menjadi hilang dan berkembanglah fenomena post-
truth dalam politik Indonesia, era where many political actors, 
including voters and politicians, are unreceptive to evidence 
against their political views.185 Fragmentasi ini disebabkan semakin 
lunturnya nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila 
pada pelaksanaan pemilihan Presiden.

d. Tentang Masa Jabatan Presiden

Salah satu persoalan yang selalu muncul dalam Pemilihan 
Presiden yang melibatkan calon petahana adalah terkait 
independensi dan potensi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. 
Hal itu disebabkan Calon Presiden Petahana kerap kali tidak bisa 
dibedakan ketika melakukan kampanye sebagai calon Presiden atau 
melakukan kewajiban sebagai Presiden. Selain itu penggunaaan 
fasilitas negara ketika menjadi calon presiden memunculkan 
persoalan terkait konsep dalam negara hukum yaitu equality 
before the law yang mana semua calon selayaknya diperlakukan 
sama didepan hukum. Apabila Undang-Undang telah melarang 
penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, maka calon Presiden 
petahana juga selayaknya tidak diperkenankan untuk menggunakan 
fasilitas negara. Hanya saja persoalannya, Undang-Undang 
kesulitan untuk memberikan batas yang tegas terkait apakah calon 
tersebut bertindak sebagai Presiden ataukah calon Presiden. 

Akan tetapi untuk menghindari kompleksitas persoalan 
tersebut serta meniadakan potensi adanya pelanggaran 
yang dilakukan calon presiden petahana dan memastikan 
terselenggaranya kompetisi yang adil dan tidak memihak, maka 

185  Geoff Keeling, “Autonomy, Nudging and Post-Truth Politics,” Journal of Medical Ethics 44, no. 
10 (2018): 721.
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masa jabatan Presiden yang bisa dipilih kembali dalam jabatan 
yang sama untuk satu kali masa jabatan perlu untuk dikaji ulang 
sebagai upaya memastikan terbangunnya negara hukum yang 
demokratis.

e. Tentang Pelaksana Tugas Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu persoalan dalam konstitusi Indonesia adalah 
potensi lahirnya kekosongan kekuasaan (vaccum of power) jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu terjadi manakala Presiden, 
Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, 
dan Menteri Pertahanan secara bersamaan mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya. Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, 
bahkan dikenal istilah designated survivor yang pengertiannya 
adalah sebagai berikut typically a Cabinet-level official who is 
chosen to skip certain high-profile events -- generally limited to 
State of the Union addresses and inaugurations -- so that he or she 
may assume power if a disaster were to occur while the majority 
of the government is gathered at the event.186 Dalam artian, bahkan 
dalam konstitusi Amerika Serikat mempertimbangkan potensi 
kematian seluruh pejabat tinggi negara baik di tingkat eksekutif, 
legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itulah, pelaksana tugas 
manakala Presiden dan Wakil Presiden yang terhenti di Triumvirat 
(Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Meteri Pertahanan) 
haruslah dikaji ulang.

Selain itu, pelaksana tugas  Presiden dan Wakil Presiden 
yang dijabat oleh Menteri juga menghadirkan persoalan legitimasi. 
Hal itu disebabkan Menteri merupakan pejabat yang diangkat 
(appointed official) bukan pejabat yang dipilih secara langsung oleh 
rakyat (elected official).  Hal ini berpotensi mengurangi legitimasi 
pelaksana tugas kepresidenan, apalagi manakala pelaksanaan tugas 
tersebut terjadi dalam kondisi darurat yang dibutuhkan legitimasi 
politik yang kuat.

186  Meghan Keneally, “Tales from Past ‘Designated Survivors’ Who Hadto Miss the State of the 
Union,” 2019, https://abcnews.go.com/Politics/tales-past-designated-survivors-miss-state-
union/story?id= 52681358.
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3. Terkait Kekuasaan Yudikatif dalam Konstitusi

a. Terkait Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini 
adalah sebagai berikut:
1) UUD NRI 1945
2) TAP MPR
3) Undang-Undang/Perpu
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Perda Provinsi
7) Perda Kabupaten/Kota

Terkait dengan pengujiannya, terdapat dua lembaga peradilan 
yang berwenang melakukan pengujian, yaitu Mahkamah Agung 
untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi 
untuk pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 
1945. Terhadap dua lembaga peradilan tersebut terdapat hal yang 
sangat kontradiktif yaitu persoalan transparansi, sidang pengujian 
undang-undang di MK dilakukan dengan terbuka sementara itu 
sidang di MA dilakukan secara tertutup.187 Oleh karena itulah, 
terkait dengan pengujian peraturan (judicial review) yang terdapat 
di Mahkamah Agung perlu untuk dikaji ulang melalui amandemen 
konstitusi.

b. Terkait Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan 
kehakiman mempunyai beban yang terlalu besar (overload). Hal 
itu disebabkan berdasarkan Pasal 24A UUD NRI 1945, selain 
pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang, MA dibebani  kewenangan 

187  Dylan Aprialdo Rahman, “Sidang Uji Materil Tertutup, MA Sebut Karena Batasan Waktu,” 
2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-
ma-sebut-karena-batasan-waktu.
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untuk memutus perkara kasasi yang mana jumlahnya mencapai 
puluhan ribuan setiap tahun.

Tabel 6 
Jumlah Perkara Kasasi Mahkamah Agung

Tahun Perkara Diputus Belum Diputus Rasio
2017 10.087 3.116 76,40%
2018 17.351 661 95,85%
2019 20.021 255 98,82%

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Apabila melihat tabel tersebut diatas terlihat beban 
Mahkamah Agung sangat besar, karena hampir semua perkara 
yang diputus pada peradilan pertama pasti mengajukan banding 
hingga kasasi. 

c. Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru 
yang dibentuk paska amandemen UUD NRI 1945. Berdasarkan 
Pasal 24C UUD NRI 1945, MK mempunyai sejumlah kewenangan 
yaitu:
1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
3) memutus pembubaran partai politik dan 
4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sejak MK berdiri, semua fungsi dan kewenangan tersebut telah 
dijalankan oleh MK, kecuali kewenangan MK untuk memutus 
pembubaran partai politik. Hal ini disebabkan, MK dibatasi oleh 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa 
partai politik harus terbukti melanggar ideologi, asas, tujuan, 
program, serta melakukan kegiatan yang bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Hal inilah yang kemudian membuat kewenangan MK terkait 
dengan Pembubaran Partai Politik masih 0 (nol) sejak MK berdiri:



107

Tabel 7 
Daftar Permohonan MK sejak 2003-2019

Permohonan Total Permohonan
Pengujian Undang-Undang 1317
Sengketa Kewenangan LN 26
Perselisihan Hasil Pemilu 676

Pembubaran Partai Politik 0
Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat apabila mengacu pada tabel diatas, kewenangan 
pembubaran partai politik tidak berjalan optimal, padahal sejak 
tahun 2003 banyak Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Partai 
Politik yang tertangkap korupsi dan korupsi tersebut diperkirakan 
merupakan tindakan yang dilakukan secara korporasi bukan pribadi. 
Selain itu, kewenangan MK yang mengadili sengketa hasil Pemilu 
menjadikan MK seakan-akan sebagai Mahkamah Kalkulator, 188 
padahal sebagai lembaga penjaga nilai-nilai konstitusi selayaknya 
MK harus menjaga konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu bukan 
hanya terkait persoalan angka semata.

Selain persoalan terkait kewenangan, terjadi disparitas 
antara Hakim MK dengan Hakim MA dalam hal masa jabatan. 
Jabatan Hakim MK mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Hal 
inilah yang kemudian membuat independensi Hakim MK menjadi 
kerap kali dipertanyakan manakala Hakim tersebut hendak 
memasuki periode kedua masa jabatan. Kondisi itu disebabkan, 
ada dua kekuasaan yang mempunyai kecenderungan politik untuk 
memilih Hakim MK yaitu Presiden (kekuasaan eksekutif) dan DPR 
(kekuasaan legislatif). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan 
Hakim MA, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung masa jabatannya berakhir ketika memasuki 
usia pensiun yaitu 70 (tujuh puluh) tahun.  Perdebatan terkait 

188  Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian 
Sengketa Perselisihan Hasil PemilihanUmum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” Jurnal 
Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 3 (2015): 420–41.
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masa jabatan Hakim pada hakikatnya juga dibahas oleh Council 
Of Europe dalam forum European Commission For Democracy 
Through Law, yang salah satu prinsip yang dihasilkan adalah:189 

 “Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed 
tenure until a mandatory retirement age or the expiry of the term 
of office.”

d. Tentang Komisi Yudisial

Salah satu lembaga baru yang dibentuk hasil dari amandemen 
UUD NRI 1945 adalah Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 24B 
UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai sejumlah kewenangan 
yaitu:

(4) 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.

Meskipun diposisikan sebagai lembaga tinggi negara setara 
dengan MA dan MK, fungsi KY dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia tampak tidak terlihat. Hal itu disebabkan adanya 
tumpang tindih kewenangan antara KY dan Badan Pengawas MA 
yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal itu dikarenakan 
adanya penafsiran yang berbeda antara KY dan MA terkait wilayah 
etika dan putusan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2011, KY mempunyai wewenang untuk:
a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku 

hakim;
b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap 

laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim secara tertutup;

d) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode 

189  Venice Commission, “European Standards On The Independence Of The Judiciary A 
Systematic Overview,” 2008, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-JD(2008)002-e.
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Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
e) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap 

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

Sementara itu disisi lain, Mahkamah Agung melalui Badan 
Pengawas MA mempunyai kewenangan yang hampir mirip dengan 
kewenangan KY, yaitu melakukan pengawasan:

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

Adanya benturan kewenangan antara KY dan MA, membuat 
rekomendasi KY yang dijalankan oleh MA sangat sedikit. 
Sepanjang 2016-2018, rekomendasi KY yang dijalankan oleh MA 
hanya 15,38%.190 Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penataan 
ulang terhadap fungsi KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
sebagai upaya untuk memastikan berjalannya reformasi peradilan.

4. Tentang Lembaga Sampiran Negara (State Auxiliary Agencies) 

Lembaga sampiran negara merupakan salah satu problematika 
dalam sistem ketatanegaran Indonesia, kemunculannya dikarenakan 
tidak berjalannya secara optimal fungsi salah satu kekuasaan dari trias 
politika.  Akan tetapi terdapat pula lembaga sampiran negara yang 
memang sejak UUD NRI 1945 sudah diatur dalam konstitusi dan tidak 
terikat dengan lembaga kekuasaan lainnya yaitu Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 

Namun sejak reformasi, banyak lembaga sampiran negara yang 
kemudian dibentuk, meski yang tercantum dalam UUD NRI 1945 

190  “Sepanjang 2016-2018, Ada 15 Persen Rekomendasi KY Ditindaklanjuti MA,” Komisi Yudisial RI, 
2019, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/880/sepanjang-ada-persen-
rekomendasi-ky-ditindaklanjuti-ma.
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hanyalah satu yaitu KPU. Padahal, filosofi dibentuknya lembaga 
negara independen adalah untuk memastikan nihilnya campur tangan 
lembaga lainnya yang dianggap telah gagal menjalankan fungsi dan 
perannya secara optimal. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel sebagai 
berikut:

Tabel 8 
Lembaga Independen Paska Amandemen UUD NRI 1945

Kewenangan  Sebelum Amandemen Paska Amandemen
Korupsi Polri dan Kejaksaan KPK
Pemilu Kemendagri KPU

Pengawasan Hakim MA KY
HAM - Komnas HAM

Pengawasan Pemilu - Bawaslu
Keuangan Kemenkeu PPATK

Pengawasan Usaha Kemendag KPPU
Penyiaran Kemenkominfo KPI

Administrasi - Ombudsman
 Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat dari tabel diatas, pembentukan lembaga sampiran negara 
pada hakikatnya untuk memastikan tidak ikut campurnya lembaga 
tinggi negara yang sebelumnya diberikan kewenangan baik oleh 
konstitusi maupun Undang-Undang. Akan tetapi, beberapa lembaga 
sampiran negara seperti KPK kerap kali dipertanyakan posisinya, hal 
itulah yang kemudian menjadikan KPK sebagai salah satu lembaga 
yang bisa diajukan hak angket oleh DPR.191 Selain itu sejumlah 
lembaga tersebut juga tidak tercantum secara tegas dalam konstitusi, 
hanya tercantum dalam Undang-Undang, padahal dengan iklim politik 
yang mana lembaga independen bisa mengancam eksistensi kekuasaan, 
maka lembaga independen tersebut bisa dibubarkan bilamana terjadi 
kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, yaitu dengan cara melakukan 
revisi Undang-Undang.

191  Kuwado, “KPK Termasuk Objek Hak Angket, Lembaga Independen Lain Juga Terancam.”
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5. Tentang Penegak Hukum

Salah satu problematika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
adalah lemahnya independensi penegakan hukum. Hal itu disebabkan 
penegak hukum bertanggung jawab secara langsung pada Presiden baik 
sebagai Kepala Negara (KPK) ataupun sebagai Kepala Pemerintahan 
(Kejaksaan dan Polri). Satu-satunya penegak hukum yang merupakan 
instrumen negara yang bersifat independen adalah Hakim, karena 
Hakim berada di wilayah kekuasaan yudikatif yang terpisah dengan 
Presiden yang berada di wilayah kekuasaan eksekutif. Lemahnya 
penegakan hukum di wilayah kejaksaan bisa dibuktikan dengan 
berhentinya sejumlah kasus yang melibatkan politisi Partai Nasdem 
yaitu Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela 
Paliudju yang merupakan kader Partai Nasdem.192

Hal itu juga terjadi pada Kepolisian, sejumlah perkara yang 
terkait dengan Pemerintah mandek dengan alasan masih diproses, 
meskipun pada faktanya Polri mempunyai kecenderungan untuk tidak 
menindaklanjuti perkara tersebut.193

6. Tentang Pajak dan Pengutan lain yang bersifat memaksa

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan salah 
satu penghasilan negara yang paling besar. Berdasarkan data Direktorat 
Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai 
Rp 1.332,1 triliun. Padahal angka tersebut baru mencapai 84,4% dari 
target penerimaan pajak nasional. Akan tetapi, salah satu persoalan 
yang kemudian belum jelas diatur dalam konstitusi adalah terkait 
pungutan lain yang bersifat memaksa.

Pasal 23A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan 
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 
Undang-Undang, dalam artian selayaknya pengaturan terkait nominal 
pajak dan pungutan lain haruslah disepakati dalam Undang-Undang. 
Akan tetapi, apabila melihat dari mekanisme penentuan pungutan 

192  Sania Mashabi, “Capim KPK Ungkapan Invtervensi Jaksa Agung Saat Usut Korupsi Kader 
NasDem,” 2019, https://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-tegaskan-jaksa-agung-tak-
pernah-intervensi-kasus-korupsi-kader-nasdem.html.

193  Audrey Santoso, “BPN Sebut 20 Kasusnya Di Bareskrim Mangkrak, Polri: Masih Berproses,” 
2019, https://news.detik.com/berita/d-4402179/bpn-sebut-20-kasusnya-di-bareskrim-
mangkrak-polri-masih-berproses.
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Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah menentukan tarif 
PNBP didasarkan pada Peraturan Pemerintah bukan Undang-Undang. 
Hal ini tentu saja sangat memberatkan bagi rakyat, karena penentuan 
tarif bukan didasarkan pada kesepakatan antara dua kekuasaan dalam 
konstitusi yaitu kekuasaan eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (DPR). 
Pada akhirnya hampir tiap tahun tarif PNBP mengalami kenaikan 
hingga ditemukan angka yang tidak masuk akal, sebagai contoh 
adalah pengangkatan notaris pindahan yang kewenangannya di bawah 
Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 
2019 biaya yang diperlukan mencapai Rp.100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). Padahal apabila mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2009, 
biaya yang diperlukan bagi pengangkatan notaris pindahan hanya 
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal itu juga terlihat 
dalam PNBP Pengesahan Partai Politik baru berbadan hukum yang 
menurut PP Nomor 28 Tahun 2019 biaya yang diperlukan mencapai 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal pada PP Nomor 
38 Tahun 2009 biaya yang diperlukan hanya Rp. 5.000.000,00 (lima 
juta rupiah). Terlihat ada peningkatan yang signifikan terkait dengan 
biaya, bahkan peningkatan tersebut tanpa disertai pertimbangan yang 
transparan dan akuntabel. Persoalan itu disebabkan penentuan tarif 
menjadi monopoli pemerintah dan tidak memerlukan persetujuan dari 
DPR sebagai representasi dari rakyat.

C. Studi Komparasi

Saat ini terdapat 44 negara di dunia yang menerapkan sistem 
pemilihan presidensial, dikawasan Asia Tenggara hanya Indonesia, 
Filipina dan Myanmar. Sementara itu sebagian besar terjadi di negara-
negara kawasan Amerika, seperti Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, 
Argentina, Chile hingga Venezuela.194 Akan tetapi diantara 44 negara 
tersebut, negara yang memadukan sistem presidensial dan multi partai 
dapat dihitung dengan jari, di Asia Tenggara negara tersebut ialah 
Indonesia, Filipina, serta sejumlah negara di kawasan Amerika Latin. 
Namun tidak semua negara Amerika Latin dalam menerapkan sistem 
presidensial dihadapkan dengan fragmentasi politik yang beragam 
sebagaimana di Indonesia.195 Di beberapa negara tersebut meskipun 

194  Budi Setiawanto, “MultiPartai Dalam Sistem Presidensial,” 2013, https://www.antaranews.
com/berita/405505/multipartai-dalam-sistem-presidensial.

195  Ahmad Gelora Mahardika, “Koalisi Kompromisasi Berbasis Kepentingan Dalam Integrasi 
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diterapkan sistem multi partai, namun partai pemenang pemilu hampir 
menguasai mayoritas parlemen, sehingga tidak diperlukan koalisi 
dalam membangun pemerintahan. Disisi lain Amerika Serikat pada 
dasarnya juga tidak melarang pembentukan banyak partai, hanya 
saja pemberlakukan sistem pemilihan umum mayoritarian (distrik) 
membuat hanya 2 (dua) partai saja yang mampu bertahan yaitu Partai 
Demokrat dan Partai Republik. Menurut Angelina Figueredo ada 
2 negara di Amerika Latin yang memiliki pemerintahan dengan satu 
partai dominan yaitu Kosta Rika dan Meksiko. Sementara itu terdapat 
6 negara yang memiliki pemerintahan koalisi presidensial sejak 
pemilihan umum dilaksanakan yaitu Bolivia, Brazil, Chile, Kolumbia, 
Ekuador, dan Panama.196

Sebagai studi komparasi, naskah akademik ini akan membahas 
pola pembagian kekuasaan yang terdapat di dua negara yaitu Amerika 
Serikat dan Filipina, dikarenakan kedua negara tersebut mempunyai 
karakteristik yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara demokratis 
yang memadukan sistem pemerintahan Presidensial, multy party, 
dengan sistem pemilu mayoritarian (distrik).  Akan tetapi konsep 
multy party yang terjadi di Amerika Serikat terlihat nampak seperti 
dual-party system, hal itu disebabkan diterapkannya sistem Pemilu 
distrik yang memaksa partai politik terfragmentasi kedalam 
ideologi-ideologi tertentu.

Hal ini bisa terlihat dalam tabel hasil Pemilihan Umum di 
Amerika Serikat pada tahun 2012 dan 2016:

Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multi Partai,” Jurnal Review Politik 9, no. 1 (2019): 
91–118.

196  Isharyanto Ciptowiyono, “Cerita Sukses Koalisasi MultPartai Dan Sistem Presidensial,” 2014, 
https://www.kompasiana.com/isharyanto/54f7a7f6a333119a1d8b4676/cerita-sukses-koalisi-
multipartai-dan-sistem-presidensial.
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Tabel 9 
Hasil Pemilihan Presiden di Amerika Serikat Pada Tahun 2012

Calon Presiden Partai Pemilih % dari 
Pemilih

Pemilihan Prosentase

Obama/ Biden Demokrat 538 100% 65,915,795 51.19%

Romney / Ryan Republik 538 100% 60,933,504 47.32%

Johnson / Gray Libertarian 515 95.1% 1,275,971 0,99%

Stein / Honkala Green 436 83.1% 469,627 0.36%

Goode /  
Clymer

Constitution 257 49.9% 122,388 0,09%

Anderson / 
Rodriguez

Justice 145 28.1% 43,018 0.03%

Lindsay / 
Osorio

Socialism & 
Liberation

115 28.6% 7,791 0.006%

Tabel 10 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat  

Tahun 2016

Kandidat 
Presiden Partai

Populare vote

Electoral vote Electoral 
vote

Jumlah 
Hitungan Persentase

Trump/  
Pence

Republican 62,984,828 46.09% 304 (306) 304

Hillary 
Clinton/  

Kaine

Democratic 65,853,514 48.18% 227 (232) 227

Johson/  
Weld

Libertarian 4,489,341 3.28% 0 0

 Stein/  
Baraka

Green 1,457,218 1.07% 0 0

McMullin/ 
Finn

Independent 731,991 0.54% 0 0
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 Castle/  
Bradley

Constitution 203,090 0.15% 0 0

 La Riva/  
Puryear

Socialism and 
Liberation

74,401 0.05% 0 0

Terlihat pada tabel diatas, pelaksanaan Pemilu di Amerika 
Serikat pada dasarnya diikuti oleh banyak partai serta banyak 
kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dikarenakan 
sistem pemilu yang diterapkan adalah mayoritarian maka Amerika 
Serikat lebih dikenal dengan sistem pemilu dwi partai.

 Selain itu, Amerika Serikat sebagai negara demokratis pada 
hakikatnya  tidak menggunakan pemilihan dengan konsep one 
man, one vote, oleh karena itulah pada dasarnya tidak ada relevansi 
langsung antara demokrasi dengan one man, one vote dalam 
pemilihan. Pemilihan Presiden di Amerika Serikat menggunakan 
mekanisme yang disebut electoral college, yang mana suara 
Presiden ditentukan oleh Dewan Elektoral disetiap negara bagian.

Gambar 1 
Contoh Pemilu di Amerika Serikat 

Dalam sejarah pemilu Amerika Serikat, tercatat dua kali suara 
popular (suara mayoritas) kalah dalam Pemilu dengan sistem ini, 
yaitu pada tahun 2000 dan 2016 (lihat tabel 11)
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Tabel 11 
Hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2000

Kandidat  
Presiden Partai

Popular vote Electoral 
VoteTotal Suara Prosentase

George Bush Republik 50,456,002 47.87% 271

Al Gore, Jr. Demokrat 50,999,897 48.38% 266

Tabel 12 
Hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016

Kandidat  
Presiden

Partai Popular vote Electoral 
VoteTotal Suara Prosentase

Donald Trump Republik 62.985.105 45.9% 304
Hillary Clinton Demokrat 65.853.625 48.0% 227

Selain terkait sistem pemilihan, Konstitusi Amerika Serikat 
sangat tegas dalam sistem pembagian kekuasaan (separation of 
powers) serta checks and balances antara ketiga kekuasaan yaitu 
kekuasaan ekeskutif, legislatif, dan yudikatif.
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Tabel 13 
Skema Checks and Balances di Amerika Serikat

 

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat terdapat dua 
kamar legislatif (bikameral) yang mana keduanya mempunyai 
kekuatan yang seimbang, yaitu House of Representative dan House 
of Senate. Kedua kekuasaan tersebut apabila bertemu dalam forum 
yang sama kemudian secara otomatis berubah menjadi House of 
Congress.  House of Congress terdiri dari 100 senators (dua dari 
masing-masing negara bagian) dan 435 anggota dari House of 
Representatives dan 3 orang dari district of columbia, oleh karena 
itulah jumlah anggota Kongres adalah 538.197

197  Burke Beu, “A Review of the 2004 US Senate Race,” AORN Journal 80, no. 4 (2004): 751–53.
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Setiap dua tahun sekali, anggota House of Representative  
dipilih, disisi lain hanya 1/3 anggota senat yang dipilih setiap dua 
tahun.198 Dengan metode pemilihan seperti ini, proses pembahasan 
legislasi akan selalu berjalan dan tidak akan terhambat dengan 
adanya pemilu.

Dalam sistem parlemen bikameral, setiap kekuasaan legislatif 
mempunyai kewenangan yang berbeda-beda, Congress sebagai 
forum tertinggi mempunyai beberapa kewenangan yang diatur 
dalam konstitusi Amerika Serikat, yaitu:199

1) Kewenangan menyatakan perang 

2) Kewenangan untuk membahas dan menyetujui RUU tentang 
anggaran negara.

3) Kewenangan untuk mengenakan dan memungut Pajak, 
Bea, Pungutan, dan Cukai, untuk membayar Hutang dan 
menyelenggarakan Pertahanan bersama dan Kesejahteraan 
umum Amerika Serikat; tetapi semua Pajak, Pungutan, dan 
Cukai harus seragam di seluruh Amerika Serikat.

Kewenangan tersebut penting, karena sebagai negara federal, 
pernyataan perang harus melibatkan senate sebagai representasi 
negara bagian. Sedangkan salah satu bagian dari Congress adalah 
House of Representative yang mana dipilih berdasarkan distrik 
bukan negara bagian, HOR mempunyai sejumlah kewenangan 
sebagai berikut: 200

1) Merancang RUU kemudian diajukan pada Senate 

2) Mengajukan impeachment namun tidak hanya terhadap 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tetapi juga terhadap pejabat 
negara federal lainnya, Impeachment yang dilakukan oleh 
House of Representative diajukan kepada Senate, kemudian 

198  Alan J Ziobrowski and Harr McAlum, “The Real Estate Portfolio of the United States House of 
Representatives”, The Journal of Real Estate Research; Sacramento, Volume 24, Issue 1, 2002, 
Hlm. 97-115.,” The Journal of Real Estate Research 24, no. 1 (200AD): 97–115.

199  “Constitution of the United, 2019 States,” United States Senate, n.d., https://www.senate.
gov/civics/constitution_item/constitution.htm.

200  The White House, “Our Government The Constitution,” 2019, https://www.whitehouse.gov/
about-the-white-house/the-constitution/.
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Senate dengan dipimpin oleh hakim agung akan melakukan 
trial terhadap impeachment yang diajukan.

Untuk kamar yang terakhir adalah House of Senate. Sebagai 
negara dengan bentuk negara federal, peran Senate adalah 
sebagai perwakilan negara bagian di pemerintahan federal, oleh 
karena itulah perannya jauh lebih vital dibandingkan House of 
Representative, Senate mempunyai sejumlah kewenangan sebagai 
berikut:201

1) Memberikan persetujuan dalam pemilihan anggota lembaga 
tinggi negara atau pimpinan dari lembaga tinggi negara.

2) Memberikan pertimbangan terhadap Presiden untuk 
menyatakan perang terhadap negara lain.

3) Menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak yang 
diajukan oleh House of Representative dan pemerintah. 

4) Memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU 
yang di usulkan oleh House of Representative tetapi tidak 
memiliki kewenangan untuk membuat dan mengusulkan RUU.

5) Memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian 
luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, 
dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam Undang-
Undang.

Sementara itu Presiden juga mempunyai kewenangan dalam hal 
pemisahan kekuasaan, yaitu:

1) Menandatangani Undang-Undang dalam waktu 10 (sepuluh) 
hari kerja 

2) Melakukan veto terhadap Undang-Undang dalam waktu yang 
tersebut diatas dan mengembalikan kepada Kongres disertai 
keberatan(Rancangan Undang-Undang tidak akan menjadi 
Undang-Undang hingga Kongres melakukan pembatalan 
terhadap veto yang dilakukan oleh Presiden dengan 2/3 suara).

3) Tidak melakukan tindakan apapun terhadap undang-undang 
201  Steve Mount, “USConstitution”,” 2011, https://www.usconstitution.net/.
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dalam waktu yang telah disebutkan diatas (Rancangan Undang-
Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana jika Presiden 
telah menandantanganinya, hingga kongres telah menentunkan 
waktunya maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak 
menjadi Undang-Undang (a pocket veto)).

2. Filipina

Salah satu negara di Asia Tenggara dengan sistem 
pemerintahan Presidensial adalah Filipina. Berbeda dengan sebagian 
besar negara yang menyelenggarakan pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden secara berpasangan, di negara Filipina pelaksanaan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah, 
Hal inilah yang membuat Presiden dan Wakil Presiden kerap berasal 
dari dua partai yang berbeda:

Tabel 14 
Pemilihan Presiden di Filipina

Kandidat Partai Perolehan 
Suara

%

Rodrigo Duterte Philippine Democratic Party 16,601,997 39.01%

Mar Roxas Liberal Party 9,978,175 23.45%

Grace Poe Independent 9,100,991 21.39%

Jejomar Binay United Nationalist Alliance 5,416,140 12.73%

Sementara itu untuk pemilihan wakil Presiden dilakukan secara bersamaan namun tidak 
berpasangan
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Tabel 15 
Pemilihan Wakil Presiden di Filipina 

 
Kandidat Partai Perolehan 

Suara
%

Leni Robredo Liberal Party 14,418,817 35.11%

Bongbong  
Marcos

Independent 14,155,344 34.47%

Alan Peter 
Cayetano

Independent 5,903,379 14.38%

Francis Escudero Independent 4,931,962 12.01%

Antonio Trillanes Independent 868,501 2.11%

Gregorio Honasan United Nationalist 
Alliance

788,881 1.92%

Sementara itu terkait dengan checks and balances di negara Filipina 
terdapat gambar sebagai berikut:

Tabel 16 
Checks and Balances di negara Filipina 

 

 

 

 

CONSTITUTION 

CONGRESS 

LEGISLATIVE 

Membuat UU 

JUDICIAL 

Mengevaluasi UU 

EXECUTIVE 

Menjalankan UU 

Other courts 

Supreme court 

Vice president 

PRESIDENT 

House of  
Representatives 

senat 

cabinet 
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Kekuasaan legislatif mempunyai kewenangan untuk 
membuat Undang-Undang, mengubah serta mencabut melalui 
kekuasaan kongres. Kekuasaan legislatif terbagi menjadi dua yaitu 
Senate and the House of Representatives. Kekuasaan eksekutif 
mempunyai kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang 
yang terdiri atas Presiden dan wakil Presiden yang terpilih 
melalui Pemilu  dan menjabat selama 6 (enam) tahun. Kekuasaan 
yudikatif mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi Undang-
Undang. Kekuasaan yudikatif mempunyai kewenangan untuk 
menyelesaikan perselisihan yang melibatkan hak yang secara 
hukum bisa diminta dan ditegakkan. Cabang kekuasaan ini yang 
menentukan apakah ada ataukah tidak penyalahgunaaan kekuasaan 
atau melampui kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah. 
Pelaksana kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung serta peradilan 
di bawahnya. Checks and balances dalam ketiga kekuasaan tersebut 
adalah Presiden bisa melakukan Veto terhadap Undang-Undang 
yang disahkan Kongres, Kongres dapat menerima atau menolak 
pertanggungjawaban Presiden serta dan memberhentikan Presiden 
dari jabatannya dalam kondisi-kondisi tertentu, Hakim Mahkamah 
Agung yang dapat membatalkan Undang-Undang,adalah diangkat 
oleh Presiden dengan persetujuan senat.

 

 



123

BAB III 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, HISTORIS 

DAN POLITIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Setiap bangsa dibentuk dengan sebuah gagasan besar serta sebuah 
cita-cita yang tergambar dalam filosofi berdirinya suatu bangsa. 
Amerika Serikat sebagai contohnya, filosofis berdirinya negara 
Amerika Serikat ditopang oleh tiga pilar nilai-nilai kebangsaan yang 
terintegrasi dalam konstitusi Amerika Serikat yaitu Life, Liberty dan 
The Pursuit of The Happiness. Menurut Hagwood dalam bukunya 
Modern Constitution Since 1987 mengemukakan bahwa sebenarnya 
ada sembilan macam bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk 
konstitusinya. Akan tetapi dalam konteks negara modern, hanya 
tiga bentuk negara yang tersisa, yaitu spontaneus State (Spontane 
Staat), negotiated State (Parlementaire Staat) dan derivative State 
(Algeleide Staat).202 Menurut Ahmad Gelora Mahardika, Indonesia 
dapat dikelompokkan kedalam derivative state, yang berarti Indonesia 
telah mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan bangsa lain dalam 
konstitusi yang telah di susun. Karena itulah nilai-nilai yang terdapat 
dalam konstitusi Indonesia tak jauh dari life, egality, liberty, fraternity 
ataupun the pursuit of the happiness. 203

Oleh karena itulah sebelum dilakukan penataan ulang terhadap 
konstitusi perlu untuk mengetahui nilai-nilai mendasar (basic value) 
dari bangsa Indonesia. Menurut Yuliani Noor dan Mansyur, nilai-nilai 
dasar warisan kebangsaan yaitu religius, gotong royong, musyawarah 
dan keadilan. Mengacu pada konsepsi yang dibangun oleh Ahmad 
Gelora Mahardika, keempat warisan kebangsaan tersebut beritegrasi 
dengan nilai-nilai kebangsaan lain yang selanjutnya tercermin dalam 

202  Dahlan Thalib, Teori Dan Hukum Konstitusi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) : 142.
203  (2018)liberty and the pursuit of the happiness which was created by USA founders or liberty, 

and is equal to egality and fraternity which was created by France philosophers. But, years after 
years, regime to regime, Pancasila becomes more difficult to be understood. Even, Pancasila 
often becomes the tools for the status quo to run his authority. Pancasila as an abstract norm, 
can only be interpreted by the authority. By watching and observing the office of government, 
the writer hopes to find the states value hidden in the Pancasila.
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konstitusi Indonesia. 204

Akan tetapi sebagai sebuah bangsa yang mempunyai identitas 
tersendiri, Indonesia selayaknya menempatkan warisan kebangsaan 
sebagai pilihan utama (primary choice) dibandingkan nilai-nilai 
bangsa lain manakala pilihan tersebut mempunyai maksud dan tujuan 
yang sama. Filosofi kebangsaan Indonesia yang selalu mengedepankan 
musyawarah dalam pengambilan keputusan sebagai contoh sederhana 
telah terkikis oleh amandemen konstitusi, hampir semua pengambilan 
kebijakan diambil berdasarkan suara terbanyak yang mana keluar dari 
filosofi Jawa Sugih tanpa Bandha, Digdaya tanpa Aji, Nglurug tanpa 
Bala, Menang tanpa Ngasorake, menang tanpa ngasorake tersebut 
memiliki arti bahwa kemenangan yang kita inginkan, haruslah 
tanpa merendahkan orang lain. Secara modern filosofi ungkapan ini 
sama dengan ‘win win solution’, yang memiliki arti semua pihak 
yang berselisih paham memiliki hasil yang menguntungkan untuk 
semuanya, padahal dengan pengambilan keputusan secara voting 
menghasilkan kemenangan pada satu pihak serta kekalahan pada 
pihak lain, hal inilah yang kemudian menciptakan perpecahan bangsa 
yang sekarang kerap kali terjadi pasca Pemilu. Padahal konstitusi 
Indonesia termasuk dalam derivative state yang mana selayaknya 
terdapat integrasi antara nilai-nilai kebangsaan yaitu musyawarah dan 
demokrasi. Hal itu penting untuk menjamin bangsa Indonesia menjadi 
bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. 

Selain persoalan terkait semakin memudarnya nilai-nilai 
musyawarah, nilai keadilan sebagai landasan filosofis dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara juga semakin pudar. Hal tersebut 
bisa dilihat dengan semakin kuatnya peran partai politik dalam 
pengambilan kebijakan, sementara hal tersebut tidak didukung dengan 
keberpihakan partai politik terhadap kedaulatan rakyat. Anggota DPD 
sebagai lembaga legislatif yang dibentuk dan dipilih secara langsung 
justru mempunyai peran minimalis, hal tersebut kontradiktif dengan 
anggota DPR yang  dipilih oleh Partai Politik justru mempunyai 
kekuasaan yang sangat besar, bahkan dalam hal pengambilan 
keputusan eksekutif. Kedaulatan rakyat selayaknya direpresentasikan 
secara langsung oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat, bukan melalui 

204  (2015)
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sarana intermediary yang justru mempunyai cita bangsa yang berbeda 
dengan cita rakyat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Konstitusi pertama di dunia yaitu Magna Charta dibentuk sebagai 
upaya untuk membatasi kekuasaan Raja dan memastikan diterapkannya 
Hak Asasi Manusia. Dalam artian, pembentukan konstitusi haruslah 
mempunyai dampak konstruktif bagi warga negara. Amandemen 
UUD 1945 pada periode tahun 1998 masih menghadirkan sejumlah 
persoalan bagi masyarakat terutama berkaitan dengan penegakan 
hukum, hal itu bisa dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan 
Balitbang Kompas pada Januari 2015 hingga Oktober 2019 
menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap 
penegakan hukum masih lemah.205 Kondisi ini disebabkan belum 
tertatanya skema penegakan hukum di Indonesia pasca amandemen 
konstitusi. Oleh karena itulah perubahan konstitusi mutlak diperlukan 
sebagai upaya untuk memastikan terciptanya penegakan hukum di 
Indonesia.

Selain penegakan hukum, sistem pemilihan di Indonesia yang 
menggunakan majority rule melahirkan keretakan didalam internal 
bangsa Indonesia. Fenomena Pilkada DKI Jakarta hingga Pemilihan 
Presiden yang mengfragmentasi rakyat Indonesia kedalam dua 
kelompok besar menciptakan perdebatan yang tetap berlangsung 
hingga pasca Pemilihan Presiden. Persoalannya adalah perpecahan 
tersebut keluar dari rel ideologis yang kemudian memunculkan 
pembelaan tanpa akal sehat. Pada akhirnya warisan kebangsaan 
Indonesia yang tercermin dari sikap tenggang rasa menjaga perasaan 
atau tepo seliro semakin lama semakin luntur. Perubahan konstitusi 
haruslah memastikan bahwa warisan kebangsaan dihidupkan kembali 
berintegrasi dengan nilai-nilai luhur demokrasi.

Salah satu nilai dasar konstitusi adalah pembatasan kekuasaan, 

205  Lisye Sri Rahayu, “Kepuasan Penegakan Hukum Jokowi Hanya 49,1%, MK: Masih Banyak PR,” 
2019, https://news.detik.com/berita/d-4751885/kepuasan-penegakan-hukum-jokowi-hanya-
491-mk-masih-banyak-pr.
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dimana kekuasaan yang tidak terbatas selalu berujung pada tindakan 
koruptif yang merugikan masyarakat. Sejarah kelam Orde Baru adalah 
fakta sejarah dimana kekuasaan yang berlebihan berimplikasi negatif 
terhadap kesejahteraan rakyat. Amandemen ke-4 UUD NRI 1945 pada 
dasarnya merupakan sikap korektif terhadap UUD NRI 1945 di era 
Orde Baru, akan tetapi perubahan tersebut tidak berarti melahirkan 
perubahan yang sempurna. Kewenangan partai politik yang sangat 
besar dalam menjalankan pemerintahan membuat kedaulatan rakyat 
mengerucut kedalam kedaulatan partai politik. Hal itu bisa dibuktikan 
dengan melihat peta kekuasaan legislatif yang mana partai politik 
mempunyai hak kuasa untuk mengganti anggota legislatifnya 
bilamana mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat Fraksi. Hal 
ini membuat posisi rakyat menjadi inferior ketika dihadapkan dengan 
kekuasaan partai politik. Oleh karena itu pembatasan kekuasaan partai 
politik perlu dilakukan sebagai upaya memastikan suara rakyat tidak 
diokupasi oleh kepentingan politik tertentu. 

C. Landasan Yuridis

Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa MPR 
mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. 
Oleh karena itulah perubahan masih bisa dilaksanakan manakala 
MPR sebagai lembaga negara bersidang dan mempunyai keinginan 
untuk melakukan amandemen konstitusi. Sementara itu terkait teknis 
perubahannya diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa usul 
perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan 
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan harus diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya. Pasal ini memberikan pembatasan 
agar gagasan perubahan tidak seperti bola liar yang berujung pada 
perdebatan yang tidak substansial. Setelah diusulkan perubahan beserta 
alasannya Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan 
sidang dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 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.
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Pada amandemen ke-4, MPR melakukam limitasi kewenangan 
yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (5) yaitu khusus mengenai 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 
perubahan. Hal ini pada dasarnya membatasi kadaulatan rakyat, 
dimana salah satu prinsip demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah 
government of the people, by the people, for the people. Oleh karena 
itulah kedaulatan rakyat tidak selayaknya dibatasi dalam konstitusi.

D. Landasan Historis

Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD tahun 
1945) tidak hanya didasari oleh keinginan untuk hidup berbangsa dan 
bernegara secara demokratis. Terdapat alasan lain yang mendukung 
untuk dilakukannya perubahan itu, yaitu:206

Pertama, bahwa UUD NRI 1945 pada hakekatnya belum pernah 
ditetapkan sebagai konstitusi RI yang resmi oleh badan perwakilan 
pilihan rakyat, kecuali kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945 
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan melalui 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa pemerintahan Orde Baru 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya sebagian 
besar adalah Golongan Karya pernah menetapkan TAP MPR yang di 
dalamnya mengatur tentang referendum terhadap UUD 1945. Di dalam 
kepemimpinan Era Orde Baru itu dikatakan merupakan rekayasa oleh 
Rezim Soeharto yang telah melakukan amandemen konstitusi dengan 
cara yang bertentangan dengan UUD 1945 sendiri.

Kedua, UUD 1945 terlalu bersifat executive heavy yang cenderung 
diktator. Melihat pemerintahan masa era Presiden Soekarno yang 
cenderung diktator dengan demokrasi terpimpinnya merupakan 
suatu gambaran bahwa UUD 1945 yang memberi peluang terjadinya 
pemerintahan yang diktator. Dengan kekuasaan yang diberikan oleh 
UUD 1945 maka akan memberi ruang gerak untuk penguasa cenderung 
bersifat diktator, absolute dalam memerintah bahkan memusatkan 
kekuasaan secara sentralistik.

Ketiga, UUD NRI 1945 tidak sesuai dengan perkembangan praktek 
kenegaraan sekarang, UUD NRI 1945 dianggap terlalu sederhana, 

206  Mochtar Parbottinggi and Abdul Mukthie Fadjar, Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi 
Independen (Jakarta: Sinar Harapan, 2002) : 37-38.
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banyak kelemahan dan kekurangannya sehingga cenderung multi 
tafsir. Berbicara kelemahan UUD NRI 1945 yang dimaksud maka 
sifat executive heavy adalah salah satu contohnya dalam pelaksanaan 
UUD NRI 1945. Karena sistemnya yang excecutive heavy sehingga 
penafsiran konstitusi yang dianggap benar adalah penafsiran yang 
dibuat atau dianut oleh presiden.

E. Landasan Politis

Salah satu problematika konstitusi adalah kedudukannya sebagai 
norma hukum yang dibentuk serta diubah dengan mekanisme politik. 
Oleh karena itulah perubahan konstitusi haruslah didasarkan pada 
kondisi politik Indonesia baik secara normatif maupun empiris. Politik 
Indonesia mengalami dinamika dalam satu dekade terakhir, pemilihan 
presiden dan pemilihan kepala daerah melahirkan konflik horizontal 
di masyarakat, hal ini disebabkan belum adanya kesadaran warga 
negara terkait dengan konsep democracy is the only game in the town, 
dalam artian Pemilihan Umum harus disadari menjadi satu-satunya 
kanal demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesadaran 
tersebut pada hakikatnya sudah dipahami oleh kelompok elit, akan 
tetapi di akar rumput (grass root) pesan tersebut belum tersampaikan. 
Disisi lain, Partai Politik yang selayaknya menjadi saluran komunikasi 
politik antara rakyat dan negara justru lebih banyak terlibat persoalan 
hukum, hal itu disebabkan peran partai politik yang terlalu besar 
terhadap kekuasaan ekskutif, legislatif dan yudikatif  yang kemudian 
berimplikasi terhadap penyelewengan. Ketua Umum Partai Politik 
yang pada hakikatnya mempunyai peran untuk memastikan ideologi 
politik partai tercermin dalam kebijakan pemerintahan atau oposisi 
justru kerap kali tersangkut persoalan hukum.

Politik yang identik dengan kepentingan elit tidak selayaknya 
mengorbankan kepentingan rakyat. Konstitusi sebagai aturan dasar 
dalam bernegara (staat gerundgesetz) seharusnya menjadi benteng 
pertama yang memastikan ada upaya sistematis untuk meminimalisir 
lahirnya oligarki politik serta melahirkan sistem checks and balances 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



129

BAB IV

SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN DAN 
MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR

A. Sasaran  

Sasaran dibuatnya naskah akademik ini adalah bertujuan untuk 
menciptakan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tertata berbasiskan 
nilai-nilai demokratis serta terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan. 
Salah satu persoalan yang terjadi paska amandemen konstitusi yang 
ke-4 adalah penihilan nilai-nilai kebangsaan dalam kontitusi salah 
satunya adalah nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal 
inilah yang kemudian membuat Indonesia menjadi negara demokratis 
yang kehilangan identitas kebangsaannya. Oleh karena itulah 
diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Jangkauan dalam naskah akademik ini tidak hanya membahas 
mengenai Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga 
Yudikatif, tetapi dengan membahas Evaluasi menyeluruh terhadap 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dengan mengacu pada konstitusi sebagai hukum dasar yang berisi 
3 (tiga) hal pokok yaitu jaminan terhadap perlindungan hak asasi 
manusia, susunan ketatanegaraan, dan terkait dengan kedudukan 
lembaga-lembaga tinggi negara yang perlu diatur dalam konstitusi. 
Supaya permasalahan ketidakjelasan dalam norma konstitusi bisa 
cepat teratasi sebagaimana seharusnya.

Sedangkan terkait dengan arah pengaturan pada naskah akademik 
ini adalah untuk menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia 
dalam konstitusi sebagai upaya untuk penguatan negara hukum yang 
demokratis berbasiskan nilai-nilai kebangsaan.
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C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Salah satu persoalan mendasar dalam konstitusi adalah tidak 
adanya Bab yang secara sistematis mengatur terkait kekuasaan 
legislatif. Hal tersebut bisa dilihat pada ketentuan Pasal 2 UUD NRI 
1945 yang menjelaskan terkait MPR. Padahal kedudukan MPR bukan 
lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang 
masuk kedalam bagian dari organ kekuasaan legislatif. Terlihat apabila 
melihat sistematika Bab dalam UUD NRI 1945, tidak ada Bab yang 
secara khusus mengatur terkait kekuasaan legislatif, padahal terdapat 
Bab yang secara khusus membahas kekuasaan eksekutif (Bab III) 
dan Kekuasaan yudikatif (Bab IX). Oleh karena itulah tim penyusun 
terlebih dahulu akan melakukan penataan ulang pada bab konstitusi 
dahulu sebelum masuk ke dalam materi muatan. 

Menurut Tim Penyusun, kekuasaan yang paling awal dibahas 
selayaknya adalah kekuasaan eksekutif, lalu diikuti dengan kekuasaan 
legislatif dan terakhir adalah kekuasaan yudikatif.  Sehingga urutan 
Bab dalam amandemen UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:
BAB I  : Bentuk dan Kedaulatan
BAB II : Kekuasaan Pemerintahan Negara
BAB III : Kementerian Negara 
BAB IV : Dewan Pertimbangan Agung (dihapus)
BAB V  : Kekuasaan Pembentuk Peraturan
BAB VI  : Pemerintah Daerah
BAB VII : Pemilihan Umum
BAB VIII : Hal Keuangan
BAB VIIIA  : Badan Pemeriksa Keuangan
BAB IX : Kekuasaan Kehakiman 
BAB IXA : Kekuasaan Penegakan Hukum
BAB IXB : Wilayah Negara
BAB X : Warga Negara dan Penduduk
BAB XA : Hak Asasi Manusia
BAB XI : Agama
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BAB XII : Pertahanan dan Keamanan Negara
BAB XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
BAB XIV   : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 

   Sosial
BAB XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta 

  Lagu Kebangsaan
BAB XVI : Perubahan Undang-Undang Dasar

    Terlihat mengacu pada Susunan Bab diatas, terdapat penambahan 
beberapa Bab baru dalam Naskah Akademik yang tim penyusun 
tawarkan, yaitu pada BAB V tentang Kekuasaan Pembentuk Peraturan 
yang mana secara khusus akan membahas tentang lembaga-lembaga 
kekuasaan pembentuk Undang-Undang seperti DPR dan DPD. Oleh 
karena itulah, ketentuan dalam Bab V selayaknya menjadi berbunyi 
sebagai berikut:

BAB V 
Kekuasaan Pembentuk Peraturan

(1) Kekuasaan Pembentuk Peraturan adalah kekuasaan yang bersifat 
independen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Partai, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

(2) Dewan Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara yang 
manakala berkumpul disebut dengan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

(3) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, wakil pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat adalah pimpinan Dewan Perwakilan 
Partai dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.

Terlihat dalam penambahan Bab baru dalam amandemen UUD 
NRI 1945, posisi MPR tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara 
permanen akan tetapi lembaga tinggi negara yang bersifat ad hoc, 
oleh karena itulah penentuan terkait pimpinan MPR dipilih secara 
otomatis didasarkan pada jabatan pimpinan lembaga legislatif 
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lainnya yaitu DPR, DPD dan DPP. Pimpinan DPR secara otomatis 
akan menjadi Pimpinan MPR, sementara itu Pimpinan DPD dan DPP 
secara otomatis akan menjadi wakil pimpinan MPR. 

Tabel 17 
Struktur Pimpinan di MPR

Pertimbangan tersebut didasarkan pada posisi DPR yang dalam 
naskah akademik ini diposisikan sebagai lembaga legislatif yang 
merupakan representasi rakyat secara keseluruhan. 

Selain itu, terdapat penambahan bab baru yaitu Kekuasaan 
Penegakan Hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penegakan 
hukum di Indonesia kerap kali terhambat disebabkan lemahnya dasar 
hukum pembentukan lembaganya. Oleh karena itulah, selayaknya 
kekuasaan penegakan hukum diatur dalam konstitusi dan kedudukan 
lembaganya diposisikan setara dengan kekuasaan lainnya baik 
diranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 

Untuk memudahkan pembahasan terkait Evaluasi Menyeluruh 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 melalui desain ulang konstitusi sebagai upaya pemenuhan 
negara hukum demokratis yang berbasiskan nilai-nilai kebangsaan, 
maka Tim Penyusun akan mengkaji perubahan tersebut dalam Bab-
Bab sebagaimana sistematika yang Tim Penyusun sampaikan diatas.

BAB II Tentang Kekuasaan Pemerintahan dan Negara144 
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Salah satu persoalan dalam kekuasaan pemerintahan dan negara 
adalah terkait syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau 
Wakil Presiden. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945, 
syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil 
Presiden adalah:

1) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri

2) Tidak pernah mengkhianati negara

3) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Ketentuan tersebut diatas terutama pada poin (3) berpotensi untuk 
melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan 
dipilih. Hak yang dilanggar adalah hak warga negara Indonesia 
yang sekaligus penyandang disabilitas. Mengacu pada pasal 27 ayat 
(4) dan 82 konstitusi Kenya sebagai komparasi, disebutkan bahwa 
specifically prohibits discrimination on the basis of disability yang 
mana dapat diartikan bahwa diskriminasi terhadap kaum disabilitas 
dalam Pemilihan Umum selayaknya tidak terjadi.

Selain itu, dalam praktek historisnya,  ketentuan pada Pasal 6 
ayat (1) UUD NRI 1945 menghalangi Presiden Abdurrahman Wahid 
untuk mencalonkan kembali sebagai Presiden pada Pemilu 2004. 
Padahal kemampuan pada hakikatnya tidak dapat diukur dengan 
standar disabilitas. Selain itu, dalam artikelnya Faryel Vivaldy 
menyatakan bahwa frase “Mampu secara rohani dan jasmani” 
adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. 
Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah yang 
mempunyai kemampuan untuk melakukan hukum. Kalimat pertama 
merupakan suatu aturan hukum yang bertindak sebagai premis mayor. 
Kalimat kedua juga merupakan ketentuan hukum yang menetapkan 
pengertian kemampuan secara rohani dan jasmani dari segi hukum. 
Kemampuan secara hukum dapat ditemui dalam ketentuan BW, 
dimana dalam BW pasal 1330 disebutkan bahwa mampu atau 
cakap hukum yaitu mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan 
juga mengkategorikan siapa saja yang disebut tidak cakap dalam 
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membuat suatu perbuatan hukum. Oleh karena itulah, mampu disini 
tidak selayaknya dibatasi oleh frase sehat jasmani dan rohani dari 
aspek fisik.207 Akan tetapi, untuk menghindari multi tafsir dalam 
memahami konstitusi, maka tim naskah akademik mengusulkan 
penghapusan frase “sehat jasmani dan rohani” sebagai persyaratan 
untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk 
kepastian hukum.

Oleh karena itulah, tim penyusun mengusulkan peninjauan ulang 
terhadap ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga 
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani 
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden 

Diubah menjadi sebagai berikut:

(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 untuk melaksanakan tugas 
dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan peniadaan ketentuan sehat jasmani dan rohani, selama 
calon Presiden tersebut mampu menjalankan tugas dan kewajibannya 
sebagai Presiden, maka konstitusi tidak selayaknya membatasi hak 
konstitusional warga negara.

Selain terkait persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai 
Presiden atau Wakil Presiden, Tim Penyusun merasa ketentuan terkait 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menghadirkan 
polarisasi masyarakat yang besar. Hal itu bisa terlihat dari Pemilu 

207  Faryel Vivaldy, “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan 
Calon Wakil Presiden,” Mimbar Keadilan 12, no. 2 (2019): 196, https://doi.org/10.30996/
mk.v12i2.2479.
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2014 dan 2019 yang mana menghasilkan dua kubu politik yang 
konfliknya berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itulah, proses 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah instrumen 
politik paling penting dalam demokrasi Indonesia haruslah di 
integrasikan dengan nilai-nilai kebangsaan yaitu musyawarah serta 
demokrasi perwakilan. Dalam konteks inilah, MPR sebagai lembaga 
representasi rakyat yang merupakan gabungan dari wakil partai 
politik, daerah dan rakyat haruslah mempunyai peran strategis untuk 
menentukan arah demokrasi bangsa Indonesia.

 Oleh karena itulah tim penyusun mengusulkan integrasi nilai 
demokrasi yaitu one man, one vote, one value dengan nilai kebangsaan 
musyawarah dan perwakilan sebagaimana yang tercantum pada 
sila ke-4 Pancasila. Bentuk integrasi tersebut dilakukan dengan 
penggabungan konsep demokrasi langsung (direct democracy) dan 
demokrasi perwakilan (representative democracy) dalam pemilihan 
Presiden. Lantas apakah sistem pemilihan Presiden dengan 
melibatkan MPR sebagai sebuah badan legislatif lazim dalam sistem 
pemerintahan presidensial?. 

Tim penyusun melihat bahwa sistem pemilihan dengan 
perwakilan pada putaran kedua mempunyai karakteristik yang tidak 
terlalu berbeda dengan electoral college sebagaimana dengan yang 
diterapkan di negara dengan sistem presidensial murni Amerika 
Serikat, dimana Presiden dipilih oleh dewan pemilih yang ditunjuk 
negara bagian, bahkan sistem pemilihan Presiden di Amerika Serikat 
tidak mengenal one man one vote one value, hal itu bisa terlihat 
dari sejarah pemilihan Presiden di Amerika Serikat dimana terdapat 
dua kali pemilihan Presiden yang mana suara terbanyak (popular 
vote) dikalahkan oleh suara electoral vote. Kondisi tersebut terjadi 
pada pemilihan Presiden tahun 2000 dan 2016, dimana meskipun 
total suara yang memilih Al Gore dan Hillary Clinton lebih banyak 
dari George Bush dan Donald Trump, namun dikarenakan sistem 
pemilihan Presiden Amerika Serikat yang menggunakan sistem 
electoral college, maka total suara tidak menjadi pertimbangan 
utama. Oleh karena itulah,  menurut tim penyusun pemberian 
kewenangan bagi MPR untuk memilih presiden manakala tidak 
terdapat suara mayoritas tidak ada kaitannya secara langsung dengan 
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sistem pemerintahan presidensial.

Selain itu, Tim Penyusun mengusulkan penghapusan ambang 
batas pencalonan Presiden (presidential threshold) dalam pemilihan 
Presiden. Menurut Tim Penyusun, pelaksanaan Pemilihan Presiden 
yang didasarkan pada perolehan suara ataupun kursi (presidential 
threshold) pada dasarnya menghambat hak konstitusional partai 
politik untuk mengajukan calon Presiden ataupun Wakil Presiden. 
Oleh karena itulah tim penyusun menawarkan sejumlah perubahan 
pada pasal yang mengatur pemilihan Presiden, sehingga ketentuan 
terkait Pemilihan Presiden selayaknya diubah menjadi sebagai 
berikut:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh  rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum tanpa dibatasi perolehan suara ataupun kursi.

(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 
disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 
provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui musyawarah 
untuk mufakat.

(5) Dalam hal tidak tercapai permufakatan maka pelaksanaan 
pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak dan pasangan 
yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden.

(6) Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden maka pemilihan dilaksanakan melalui 
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referendum

(7) Dalam hal hasil referendum tidak menghasilkan calon 
Presiden terpilih, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
yang diusulkan oleh partai politik yang meraih suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum

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

Terlihat dengan model pemilihan sebagaimana diatas, maka 
sistem ketatanegaraan Indonesia akan menutup potensi terhentinya 
Pemilihan Presiden dikarenakan hanya ada calon tunggal, selain 
itu keterlibatan MPR dalam pelaksanaan pemilihan manakala tidak 
terdapat suara mayoritas berpotensi untuk menghindarkan dinamika 
politik Indonesia dari fragmentasi politik yang memecah belah 
bangsa Indonesia menjadi dua kubu besar dan hal tersebut sudah 
sesuai dengan staat fundamental norm Indonesia yaitu sila ke-4 
Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Dalam artian, 
selayaknya keputusan-keputusan yang berpotensi memecah belah 
bangsa selayaknya diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. 

Lantas bagaimanakah apabila calon tunggal yang berkontestasi 
melalui referendum gagal memperoleh suara mayoritas?. Menurut 
tim penyusun, muara persoalannya terdapat di Partai Politik, 
oleh karena itulah partai politik pemenang pemilu urutan pertama 
dan kedua berkewajiban mengusulkan calon Presiden dan Wakil 
Presiden, dan selanjutnya MPR melakukan sidang untuk memilh 
calon yang diajukan oleh kedua partai politik. Dengan model 
pemilihan sebagaimana yang tim penyusun tawarkan, probabilitas 
terdapatnya kemandekan dalam transisi ketatanegaraan akan hilang, 
karena dengan kondisi apapun maka akan terpilih calon Presiden dan 
Wakil Presiden baru.

Selain hal tersebut, peniadaan syarat presidential threshold 
(ambang batas pencalonan Presiden) akan melahirkan banyak wajah 
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baru, sehingga masyarakat akan diberikan alternatif pilihan politik 
yang lebih bervariasi.

Tabel 18 
Variasi Pemilihan Presiden dalam Amandemen ke-5 UUD NRI 1945

Terlihat berdasarkan tabel diatas, variasi Pemilihan yang tim naskah 
akademik tawarkan akan menutup peluang munculnya gridlock, 
yaitu momen dimana regulasi tidak mengatur hal tersebut. 

Salah satu kendala lain dalam Pemilihan Presiden adalah 
keterlibatan Partai Politik yang terlalu besar dan inilah yang kemudian 
melahirkan gagasan lahirnya calon Presiden independen sebagai 
solusi ketatanegaraan. Akan tetapi, tim penyusun tidak sependapat 
untuk memberikan kesempatan lahirnya calon dari jalur independen 
dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, karena pada dasarnya 
konsepsi tersebut berpotensi melahirkan pemerintahan yang terbelah 
(divided government), hal itu terjadi manakala calon perseorangan 
ternyata berhasil memenangkan Pemilihan Presiden, disisi lain segala 
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kebijakan strategis Pemerintah harus mendapatkan persetujuan 
dari legislatif yang sebagian besar berasal dari unsur partai politik. 
Oleh karena itulah, tim penyusun tidak menemukan urgensi untuk 
memunculkan calon independen dalam konstitusi. 

Tabel 19 
Probabilitas Divided Government terkait Kemenangan Calon 

Independen dalam Pemilihan Umum

 

Terlihat dari tabel diatas, keberadaan calon independen berpotensi 
melahirkan pemerintah yang terbelah (divided government). Oleh 
karena itulah, tim naskah akademik mengusulkan mekanisme jalur 
pemilihan calon Presiden tetap melalui Partai Politik. 

Pengambilan keputusan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil 
Presiden yang di kooptasi oleh Partai Politik berpotensi melahirkan 
oligarki politik. Akan tetapi, muara persoalannya pada hakikatnya 
bukan terdapat pada partai politiknya, melainkan pengaturan 
mekanisme pencalonanannya yang tidak diatur secara tegas 
dalam konstitusi. Ketiadaaan pengaturan tersebut menyebabkan 
kewenangan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden 
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menjadi kewenangan absolut ketua umum yang pada akhirnya 
membatasi hak rakyat untuk menentukan calon Presidennya sendiri. 
Hal itu bisa terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20 
Ketua Umum Partai Politik yang menjadi Calon Presiden-Wakil 

Presiden 

Nama Jabatan Pemilu

Amin Rais Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional 2004

Megawati  
Soekarnoputri Ketua Umum PDI-Perjuangan 2004 dan 2009

Hamzah Haz Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan 2004

Jusuf Kalla Ketua Umum Partai Golkar 2009
Wiranto Ketua Umum Partai Hanura 2009

Prabowo Subijanto Ketua Umum Partai Gerindra 2014 dan 2019

Hatta Rajasa Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional 2014

Terlihat pada tabel diatas, sejak partai politik diberikan kewenangan 
untuk menunjuk calon presidennya sendiri, Ketua Umum Partai 
Politik selalu menjadi salah satu calon entah calon Presiden ataupun 
Wakil Presiden. Akhirnya, jabatan ketua umum menjadi komoditas 
politik yang hangat dan kondisi tersebut menyebabkan lahirnya 
perilaku koruptif Ketua Umum Partai Politik, hal itu disebabkan 
untuk memperoleh jabatan ketua umum diperlukan modal politik 
yang besar. Hipotesis tersebut dapat dibuktikan manakala melihat 
sejumlah fakta sebagai berikut:
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Tabel 21 
Data Ketua Umum Partai Politik Terjerat Kasus Korupsi

Nama Partai Politik Kasus
Setya Novanto Partai Golkar Pengadaan E-KTP
Anas 
Urbaningrum Partai Demokrat Proyek Hambalang

Luthfi Hasan 
Ishaq Partai Keadilan Sejahtera Impor Daging Sapi

Suryadharma Ali Partai Persatuan 
Pembagunan Dana Haji

Romahurmuziy Partai Persatuan 
Pembagunan

Pengangkatan 
Pejabat di 
Kemenag

Terlihat berdasarkan tabel diatas, posisi Ketua Umum 
yang strategis membuat jabatan tersebut rawan untuk terjadi 
penyimpangan dan berpotensi melahirkan  pragmatisme politik.  Hal 
ini tentu saja tidak sehat bagi partai politik, karena dengan lahirnya 
pragmatisme politik maka ideologi partai politik akan tergerus dan 
pada akhirnya akan melahirkan partai politik catch all yang tidak 
sejalan dengan filosofi kebangsaan. Karena itulah, tim penyusun 
menawarkan penambahan proses pemilihan Presiden dengan 
pemilihan pendahuluan (primary election). Menurut Ahmad Gelora 
Mahardika, pemilihan pendahulan akan menghilangkan pemilihan 
calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang lebih didasarkan 
pada faktor-faktor di luar kualitas dan kapasitas seperti kedekatan, 
relasi, kekuatan finansial ataupun hal-hal lainnya yang tidak 
relevan dengan ideologi, visi-misi ataupun platform partai politik.  

Berdasarkan hal tersebutlah, tim penyusun menawarkan penambahan 
dalam konstitusi terkait pemilihan pendahuluan, sehingga Tim 
Penyusun mengusulkan penambahan pasal baru dalam UUD NRI 
1945 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai 

politik dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan 
pendahuluan.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil 
memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Pendahuluan 



142

maka berhak mewakili partai politik dalam Pemilihan Presiden. 
(3) Tata cara pelaksanaan pemilihan pendahuluan untuk memiilh 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 
diatur dalam Undang-Undang.

(4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hasil dari 
pemilihan pendahuluan dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh  rakyat.

Dengan adanya pemilihan pendahuluan, maka potensi lahirnya 
calon yang tidak dikehendaki rakyat akan hilang, selain itu Ketua 
Umum Partai Politik bukan lagi jabatan yang menjamin akan terpilih 
menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, sehingga Partai 
Politik bisa lebih fokus pada penguatan kelembagaannya. Lantas, 
bagaimanakah praktek dalam pemilihan pendahuluan tersebut?.

Pada hakikatnya, pemilihan pendahuluan tidak ubahnya 
sebagaimana pemilihan Presiden. Akan tetapi, dalam proses pemilihan 
pendahuluan, setiap partai politik menghadirkan daftar calon untuk 
diusulkan dalam Pemilihan Presiden. Oleh karena itulah, surat suara 
akan dibuat sebanyak daftar Partai Politik yang mempunyai calon 
yang mendaftar dalam Pemilihan Pendahuluan. Berikut adalah contoh 
surat suara pemilihan pendahuluan;

Gambar 2 
Surat Suara Pemilihan Pendahuluan
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Calon Wakil Presiden, sehingga Partai Politik bisa lebih fokus pada penguatan 

kelembagaannya. Lantas, bagaimanakah praktek dalam pemilihan pendahuluan 

tersebut?. 

Pada hakikatnya, pemilihan pendahuluan tidak ubahnya sebagaimana 

pemilihan Presiden. Akan tetapi, dalam proses pemilihan pendahuluan, setiap 

partai politik menghadirkan daftar calon untuk diusulkan dalam Pemilihan 

Presiden. Oleh karena itulah, surat suara akan dibuat sebanyak daftar Partai 

Politik yang mempunyai calon yang mendaftar dalam Pemilihan Pendahuluan. 

Berikut adalah contoh surat suara pemilihan pendahuluan; 

Gambar 2 

Surat Suara Pemilihan Pendahuluan 
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Berdasarkan gambar tersebut diatas, nantinya pada saat pemilihan, 
KPPS akan menyediakan surat suara sejumlah dengan partai politik 
yang mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan 
pendahuluan, oleh karena itulah jumlah surat suara tidak dapat diprediksi 
sejak awal. Pemilih akan diberikan kesempatan untuk mengambil 
salah satu kertas suara dan kemudian menentukan pilihannya. Selain 
itu mekanisme pemilihan pendahuluan secara otomatis meniadakan 
frase “gabungan partai politik”, hal itu disebabkan poros pencalonan 
Presiden tidak terdapat lagi pada partai politik melainkan pada suara 
rakyat. Oleh karena itulah dalam pemilihan pendahuluan tidak dikenal 
sistem koalisi partai politik meskipun terdapat kemungkinan bahwa 
calon Presiden diusung lebih dari satu partai politik.

Selain perubahan terkait proses pemilihan Presiden, tim penyusun 
juga merasa perlu melakukan perubahan terkait masa jabatan Presiden 
yang bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengalaman 
calon Presiden petahana  Joko Widodo pada Pemilu 2019 yang mana 
kerap kali menggunakan fasilitas negara dalam masa kampanye 
menimbukan perdebatan terkait status hukum calon Presiden petahana. 
Selain itu calon Presiden petahana juga mempunyai kapabilitas untuk 
menggerakkan pejabat-pejabat pemerintahan demi kepentingan 
politik. Oleh karena itulah dalam upayanya sebagai penguatan negara 
hukum yang demokratis, tim penyusun mengusulkan perubahan 
terkait masa jabatan Presiden menjadi 6 (enam) tahun dan tidak 
dapat dipilih kembali. Oleh karena itulah perlu dilakukan perubahan 
terhadap ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, 
hanya untuk satu kali masa jabatan

Ketentuan tersebut selayaknya diubah menjadi sebagai berikut:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama enam tahun, 
dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

  Selain terkait masa jabatan Presiden, tim penyusun juga melihat 
ketentuan terkait pemakzulan masih belum selaras dengan sumpah 
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Presiden sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9, yaitu:

 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.

  Terlihat dalam sumpah Presiden tersebut, Presiden berjanji untuk 
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala 
Undang-Undang dan peraturannya. Dalam hal ini, maka Presiden 
manakala tidak menjalankan Undang-Undang merupakan tindakan 
lying under oath, yang mana selayaknya bisa dijadikan alasan untuk 
diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden. 
Selain itu, sumpah tersebut selayaknya perlu ditambahkan, karena 
kewajiban Presiden tidak hanya menjalankan segala peraturan 
perundang-undangan melainkan harus patuh dan tunduk pada 
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht 
van gewijsde). Hal itu sebagai wujud etika checks and balances 
atau pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara kekuasaan 
eksekutif dan yudikatif, dimana salah satu kewajiban Presiden 
adalah tunduk dan patuh terhadap putusan Hakim. Oleh karena itulah 
ketentuan terkait pemakzulan Presiden selayaknya berbunyi sebagai 
berikut:

 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, tidak menjalankan undang-
undang, mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

 Sedangkan terkait dengan sumpah Presiden atau Wakil Presiden, 
tim penyusun juga mengusulkan penyesuaian dengan menambahkan 
ketaatan terhadap putusan pengadilan.
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 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, 
menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 
Bangsa.

  Salah satu konstitusi yang baik adalah tidak menghadirkan potensi 
adanya kekosongan hukum baik itu sekecil apapun yang kemudian 
bisa melahirkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Hal itu terlihat pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang 
berbunyi sebagai berikut:

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

  Pasal ini berpotensi melahirkan kekosongan hukum dan kekacauan 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal itu terjadi manakala 
Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Pertahanan mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, maka siapa yang kemudian akan memegang jabatan 
sebagai Presiden.

  Selain itu penunjukan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Pertahanan juga menjadi problematika tersendiri, 
karena ketiga pejabat tersebut merupakan appointed official (pejabat 
yang ditunjuk) bukan elected official (pejabat yang dipilih), sehingga 



146

legitimasinya sangat rendah manakala dibandingkan dengan Ketua 
MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD. Oleh karena itulah, selayaknya 
Menteri bukan menjadi opsi pertama manakala Presiden dan Wakil 
Presiden berhenti dari jabatannya secara bersamaaan. Oleh karena 
itulah, tim penyusun mengusulkan perubahan pada Pasal 8 ayat (3) 
UUD NRI 1945 menjadi sebagai berikut:

(1) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat, Selambat-lambatnya tiga puluh hari 
setelah itu, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir 
masa jabatannya.

(2) Dalam hal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat 
melaksanakan tugas dikarenakan mangkat, berhenti, diberhentikan 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka pelaksana tugas 
kepresidenan di lakukan secara berurutan oleh Ketua Dewan 
Perwakilan Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Partai, Ketua 
Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi. 

(3) Dalam hal pelaksana tugas sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat menjalankan tugasnya, maka pelaksana tugas 
kepresidenan dilakukan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait urutan Menteri yang menjabat 
sebagai pelaksana tugas kepresidenan diatur dalam undang-
undang.

BAB V tentang Kekuasaan Pembentuk Peraturan

 Penambahan terdapat pada BAB V yaitu Bab kekuasaan pembentuk 
peraturan yang mana secara khusus akan membahas tentang lembaga-
lembaga kekuasaan pembentuk Undang-Undang seperti DPP, DPR dan 
DPD serta pembentuk Undang-Undang Dasar yaitu DPR, DPD dan DPP 
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ketika melakukan joint session. Oleh karena itu ketentuan dalam Bab V 
selayaknya berbunyi sebagai berikut:

BAB V

Kekuasaan Pembentuk Peraturan

(1) Kekuasaan Pembentuk Peraturan adalah kekuasaan yang bersifat 
independen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Partai, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

(2) Dewan Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara yang manakala 
berkumpul disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(3) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat, wakil pimpinan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat adalah pimpinan Dewan Perwakilan Partai dan pimpinan 
Dewan Perwakilan Daerah.

Terlihat dalam penambahan Bab baru, posisi MPR tidak lagi menjadi 
lembaga tinggi negara permanen akan tetapi lembaga tinggi negara yang 
bersifat ad hoc, oleh karena itulah penentuan terkait pimpinan MPR dipilih 
secara otomatis didasarkan pada jabatan pimpinan lembaga legislatif 
lainnya yaitu DPR, DPD dan DPP. Pimpinan DPR secara otomatis akan 
menjadi Pimpinan MPR, sementara itu Pimpinan DPD dan DPP secara 
otomatis akan menjadi wakil pimpinan MPR. Pembentukan Dewan 
Perwakilan Partai dimaksudkan untuk memberikan penegasan terkait 
posisi DPR sebagai perwakilan rakyat bukan perwakilan partai politik. 

Selain terkait penambahan BAB baru, Amandemen Rancangan 
Undang-Undang Dasar 1945 merubah desain kelembagaan legislatif yang 
sebelumnya terjadi ketimpangan antara satu lembaga legislatif dengan 
lembaga legislatif lainnya. Sebagai contoh, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan 
mempunyai fungsi yang tidak optimal, yaitu sekedar melantik Presiden dan 
Wakil Presiden yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Disisi lain fungsi dan 
kewenangan lainnya merupakan aktivitas yang cenderung politis seperti 
melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau melakukan 
pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden setelah dibuktikan 
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adanya pelanggaran terhadap konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.

Kesemua kewenangan tersebut, praktis tidak pernah di lakukan oleh 
MPR, sehingga pembuat Undang-Undang mencantumkan tugas MPR 
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Memasyarakatkan ketetapan MPR;

b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;

d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terlihat dari tugas MPR diatas, hal tersebut hanyalah sekedar upaya 
pembuat undang-undang untuk memfungsikan MPR sebagai lembaga 
tinggi negara agar mempunyai fungsi yang bersifat reguler. Akan tetapi hal 
tersebut justru semakin membuktikan bahwa MPR dalam UUD NRI 1945 
tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi lembaga tinggi negara setara 
dengan DPR dan DPD dalam desain kelembagan legislatif di Indonesia. 
Ketidakjelasan status MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
menciptakan perdebatan mengenai sistem parlemen yang terdapat di 
Indonesia, apakah termasuk unikameral, bikameral ataukah trikameral?.  
Oleh karena itulah tim penyusun naskah akademik ingin memberikan 
kepastian hukum terlebih dahulu terhadap status MPR demi menciptakan 
penguatan negara hukum yang demokratis.

Menurut tim penyusun, posisi MPR yang merupakan gabungan antara 
DPR dan DPD membuat MPR tak ubahnya seperti House of Congress 
dalam sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat yang mana lembaganya 
merupakan gabungan atau joint session antara House of Senate dan House 
of Representative. Dalam artian MPR bukanlah lembaga tinggi negara 
yang berdiri sendiri, melainkan bersifat ad hoc, serta hanya bersidang 
apabila MPR sedang menjalankan kewenangannya yaitu melantik Presiden 
dan Wakil Presiden, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 



149

1945 dan memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/
atau wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi 
memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan 
pelanggaran hukum.

Akan tetapi, sebagai lembaga yang mempunyai keunikan dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, MPR selayaknya diposisikan secara reguler 
yaitu sebagai pengawas jalannya pembangunan nasional. Konsep tersebut 
telah hilang sejak amandemen ke-4 UUD NRI 1945, sehingga MPR 
menjadi lembaga negara yang tidak berfungsi secara maksimal. Selain 
itu, ketiadaan GBHN sebagai produk yang dikeluarkan MPR, membuat 
arah pembangunan nasional yang tidak jelas akan berakibat merugikan 
negara. Pergantian Presiden selalu menghasilkan arah pembangunan yang 
berbeda, dan hal itu berdampak terhadap banyaknya proyek infrastruktur 
yang terbengkalai karena tidak dilanjutkan oleh Presiden yang baru. 

Oleh karena itulah, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 perlu di lakukan amandemen dengan menegaskan posisi 
MPR sebagai lembaga ad hoc yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai kewenangan untuk 
menentukan arah pembangunan nasional. Selain itu, posisi status hukum 
Ketetapan MPR yang tidak jelas dalam sistem hukum Indonesia juga 
harus di lakukan evaluasi. Hal itu disebabkan, MPR menjadi satu-satunya 
lembaga legislatif yang tidak mempunyai kewenangan legislasi yang 
bersifat reguler, sebagaimana DPR dan DPD yang mempunyai kewenangan 
membahas undang-undang. Satu-satunya regulasi kelembagaan MPR 
yang masih diakui dalam sistem hukum Indonesia adalah TAP MPR, akan 
tetapi status hukum TAP MPR yang tidak jelas menimbulkan problematika 
ketatanegaraan. Ketidakjelasan tersebut disebabkan TAP MPR sebagai 
salah satu peraturan perundang-undangan yang diakui dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi  tidak ada satupun 
lembaga tinggi negara yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan 
serta pengujian. Hal itu bisa dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:
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Tabel 22 
Pengujian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UUD NRI 1945 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang- 
undangan

Mengubah dan 
Mencabut

Pengujian

UUD 1945 MPR MPR

TAP MPR - -

UU Presiden dan DPR MK

PP Presiden MA

Perpres Presiden MA

Perda Provinsi Gubernur MA

Perda Kabupaten/Kota Bupati/Walikota MA

Terlihat berdasarkan tabel diatas, posisi TAP MPR dalam hierarki peraturan 
perundang-undang berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, 
yang mana telah diatur secara jelas baik dalam UUD NRI 1945 ataupun 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
perundang-undangan, yang mana telah diatur secara jelas lembaga negara 
mana yang berhak melakukan perubahan atau pengujian. Oleh karena 
itulah, amandemen kelima UUD NRI 1945 diperlukan untuk memberikan 
penegasan status hukum TAP MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan amademen pada pasal 2 
dan pasal 3 yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang.

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

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

Menurut tim penyusun, ketentuan tersebut tidak relevan dan belum 
memberikan kepastian hukum terkait posisi MPR sebagai lembaga ad hoc 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga pada pasal 2 ayat (1) 
selayaknya perlu diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga ad hoc yang 
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Sedangkan terkait kewenangannya sebagaimana yang tercantum pada 
Pasal 3 UUD NRI 1945, selayaknya juga diubah menjadi sebagai berikut:
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan/atau Wakil 

Presiden jika dalam pemilihan tidak terdapat calon 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.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
peraturan rakyat.

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

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

Terlihat dalam ketentuan diatas, MPR mempunyai tambahan 
kewenangan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu memilih 
Presiden dan/atau Wakil Presiden manakala calon Presiden yang mengikuti 
Pemilihan tidak mendapatkan suara mayoritas. Selain itu dengan 
diadakannya pemilihan pendahuluan, maka tahapan Pemilihan Presiden 
menjadi sebagai berikut:
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Tabel 23 
Tahapan Pemilihan Presiden 

Selain itu, tim penyusun mengusulkan tambahan kewenangan bagi 
MPR untuk membuat produk hukum berbentuk peraturan yang selanjutnya 
Tim Penyusun namakan dengan Peraturan Rakyat. Peraturan Rakyat pada 
hakikatnya adalah suatu konsep peraturan yang hanya mengikat kepada 
pejabat negara, oleh karena itulah posisinya berada di antara UUD NRI 
1945 dan Undang-Undang. Peraturan Rakyat dapat berfungsi pula untuk 
memunculkan kembali konsep Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara 
(GBHN) sebagaimana yang diterapkan pada era Orde Baru. 

GBHN sebagai produk hukum merupakan upaya untuk memastikan 
kontinuitas pembangunan nasional. Peraturan rakyat ini nantinya adalah 
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Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang. 

Sedangkan terkait kewenangannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 

UUD NRI 1945, selayaknya juga diubah menjadi sebagai berikut: 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 

Undang-Undang Dasar. 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika 

dalam pemilihan tidak terdapat calon 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. 

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan membentuk peraturan 

rakyat. 

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

(5) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang 

Dasar. 

Terlihat dalam ketentuan diatas, MPR mempunyai tambahan kewenangan baru 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu memilih Presiden dan/atau Wakil 
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Selain itu, tim penyusun mengusulkan tambahan kewenangan bagi MPR untuk 

membuat produk hukum berbentuk peraturan yang selanjutnya Tim Penyusun 

namakan dengan Peraturan Rakyat. Peraturan Rakyat pada hakikatnya adalah suatu 

konsep peraturan yang hanya mengikat kepada pejabat negara, oleh karena itulah 

posisinya berada di antara UUD NRI 1945 dan Undang-Undang. Peraturan Rakyat 

dapat berfungsi pula untuk memunculkan kembali konsep Garis-Garis Besar 

daripada Haluan Negara (GBHN) sebagaimana yang diterapkan pada era Orde Baru.  
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pembangunan nasional. Peraturan rakyat ini nantinya adalah dasar bagi MPR untuk 

membuat perencanaan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, yang selanjutnya 

tim penyusul usulkan diberi nama dengan Program Pembangunan Nasional 

Berkelanjutan (PPNB), dimana PPNB wajib untuk dilaksanakan oleh Presiden, dan 
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dasar bagi MPR untuk membuat perencanaan pembangunan yang sifatnya 
berkelanjutan, yang selanjutnya tim penyusul usulkan diberi nama dengan 
Program Pembangunan Nasional Berkelanjutan (PPNB), dimana PPNB 
wajib untuk dilaksanakan oleh Presiden, dan manakala itu tidak dilakukan, 
Presiden bisa dianggap melanggar UUD serta dapat diusulkan untuk 
dilakukan pemakzulan. Selain itu, Ketetapan MPR yang saat ini masih 
berlaku secara otomatis akan menjadi Peraturan Rakyat. Ketentuan tersebut 
akan diatur dalam aturan peralihan. Oleh karena itulah, hierarki Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia berubah menjadi sebagai berikut:
1) UUD NRI 1945
2) Peraturan Rakyat
3)   UU/Perpu
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Perda Provinsi
7) Perda Kabupaten/Kota

Menjadi pertanyaan terkait materi peraturan rakyat, apakah 
kedudukannya sejajar dengan UUD NRI 1945 yaitu staat gerundgesetz 
ataukah sebagaimana seperti Undang-Undang yaitu formel gesetz?. 
Menurut tim penyusun, materi Peraturan Rakyat selain mengatur Program 
Pembangunan Nasional Berkelanjutan (PPNB) juga mengatur hal-hal 
yang terkait etika dalam bernegara, oleh karena itulah peraturan rakyat 
berbeda dengan Undang-Undang yang mengikat publik secara umum, 
peraturan rakyat nantinya hanya mengikat kepada pejabat publik baik di 
ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. 

Selain persoalan terkait penegasan posisi hukum MPR dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, salah satu persoalan dalam desain kelembagaan 
legislatif adalah posisi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagai 
lembaga legislatif yang menyebut dirinya “perwakilan rakyat”, DPR 
justru kerap kali mewakili suara partai dalam pengambilan keputusannya. 
Padahal dengan sistem pemilu proporsional terbuka, dimana anggota DPR 
dipilih langsung berdasarkan suara terbanyak maka selayaknya anggota 
DPR tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat bukan 
kepada partai. Oleh karena itulah, Undang-Undang Dasar 1945 selayaknya 
memberikan kejelasan terkait posisi DPR sebagai lembaga perwakilan 
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rakyat ataukah lembaga perwakilan partai?.

Menurut tim penyusun, Dewan Perwakilan Rakyat selayaknya menjadi 
lembaga legislatif yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat, dalam 
artian mekanisme pemilihannya tidak boleh melibatkan partai politik. 
Akan tetapi, fungsi partai politik tidak boleh ditiadakan dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, untuk membedakan dengan anggota legislatif 
yang benar-benar mewakili rakyat maka tim penyusun mengusulkan 
pembentukan lembaga tinggi negara baru yang untuk selanjutnya oleh tim 
penyusun disebut Dewan Perwakilan Partai (DPP). Perbedaan antara DPR 
dan DPP adalah terletak pada sumber kewenangannya (source of authority), 
manakala DPR berasal dari rakyat maka DPP berasal dari Partai Politik. 
Oleh karena itulah, ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 
selayaknya berbunyi sebagai berikut:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga ad hoc yang 
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Partai dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang.

Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat 
secara langsung, maka Dewan Perwakilan Partai yang dipilih oleh partai 
politik haruslah dilakukan melalui mekanisme sistem proporsional 
tertutup yang mana pemilih hanya memilih gambar partai, sementara itu 
kewenangan pengangkatan anggota DPP berada di tangan partai politik.

Keberadaan lembaga baru didalam desain kelembagaan legislatif yaitu 
Dewan Perwakilan Partai membuat struktur ketatanegaraan Indonesia 
berubah, dari yang sebelumnya sebagai berikut:
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Tabel 24 
Tabel Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen ke-4 UUD 

NRI 1945

 

Dari struktur ketatanegaraan tersebut terlihat bahwa kedudukan MPR, 
DPR dan DPD setara sebagai lembaga tinggi negara yang memegang 
kekuasaan legislatif, sementara itu dalam desain struktur ketatanegaraan 
dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945, dimana terdapat lembaga 
tinggi negara baru yang disebut DPP, maka desain struktur ketatanegaraan 
diubah menjadi sebagai berikut :

Tabel 25 
Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Penambahan Lembaga Baru 

DPP dalam Kekuasaan Legislatif 

Terlihat dari tabel diatas, kekuasaan legislatif dipegang oleh 3 
(tiga) lembaga yaitu DPP sebagai perwakilan partai politik, DPR sebagai 
perwakilan rakyat dan DPD sebagai perwakilan daerah. Ketiga lembaga ini 
ketika berkumpul menjadi satu maka menjadi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Salah satu tolok ukur sistem parlemen trikameral adalah diantara 
ketiga lembaga kekuasaan legislatif semuanya mempunyai kewenangan 
yang setara, dalam artian tidak ada lembaga yang terlalu dominan dalam 
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pengambilan keputusan. Salah satu keputusan yang penting adalah terkait 
proses pemberhentian Presiden atau pemakzulan (impeachment). 

Mengacu pada hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945, proses 
pemberhentian Presiden dilakukan pertama kali di DPR. Hal itu disebabkan, 
DPR merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang mempunyai 
hak untuk menyatakan pendapat. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur 
dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(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.

Hak menyatakan pendapat tersebut merupakan langkah awal dari 
proses pemberhentian Presiden dari jabatannya (impeachment) setelah 
hak interpelasi dan hak angket. Akan tetapi, dalam UUD NRI 1945, 
hak tersebut  dimonopoli oleh DPR. Hal tersebut tentu saja menciderai 
semangat checks and balances serta konsep trikameral, dimana antara 
ketiga kamar selayaknya mempunyai kekuasaan yang setara. Oleh karena 
itulah proses pemberhentian Presiden dari jabatannya haruslah dilakukan 
dengan melibatkan ketiga kekuasaan di bidang legislatif, yaitu:
1) Dewan Perwakilan Partai (DPP)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Oleh karena itulah tim penyusun menawarkan perubahanan pada 
ketentuan dalam UUD NRI 1945 terkait dengan pemakzulan Presiden 
menjadi sebagai berikut:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, tidak menjalankan undang-undang, mengabaikan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau perbuatan tercela 
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.
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  Dengan melibatkan ketiga kekuasaan legislatif dalam pengajuan usul 
pemberhentian Presiden maka akan tercipta sistem parlemen trikameral 
yang seimbang. Akan tetapi, muncul pertanyaan, andaikan proses 
pemakzulan melibatkan 3 (tiga) kekuasaan legislatif, maka bagaimana 
proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatannya?

Apabila mengacu pada konsep impeachment di Amerika Serikat, 
proses pemberhentian di awali oleh House of Representative dan 
selanjutnya dilakukan di House of Senate. Untuk kasus di Indonesia, dengan 
penerapan sistem parlemen trikameral maka selayaknya ketiga lembaga 
kekuasaan legislatif harus diberikan kesempatan yang sama dalam proses 
pemakzulan. Sedangkan terkait urutannya, tim penyusun naskah akademik 
mengusulkan sebagai berikut:

Tabel 26 
Urutan lembaga kekuasaan legislatif dalam proses pemakzulan

Urutan tersebut tim penyusun buat berdasarkan pada sejarah 
impeachment. Mengutip pendapat Alexander Hamilton yang mengatakan 
bahwa impeachment is the remedy of the body politic against a public 
official who has caused it harm, dalam artian pemakzulan (impeachment) 
adalah murni proses politik bukan hukum. 

Oleh karena itulah mengacu pada konsep tersebut, proses pemakzulan 
selayaknya diinisiasi oleh lembaga legislatif yang murni berasal dari Partai 
Politik yaitu Dewan Perwakilan Partai (DPP). Setelah dinyatakan secara 
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politik oleh DPP bahwa Presiden ataupun Wakil Presiden melakukan 
pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7A UUD NRI 
1945, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung melakukan 
sidang untuk meneruskan pendapat DPP dan keputusan terakhir sebelum 
pendapat tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah hasil pendapat 
DPD terhadap pendapat DPP dan DPR. 

Penempatan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya Dewan 
Perwakilan Daerah sebagai lembaga kekuasaan legislatif yang terakhir 
sebelum diusulkan ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada proporsi 
anggota lembaga tersebut dalam rancangan Amandemen kelima Undang-
Undang Dasar 1945, dimana untuk anggota DPR pemilihannya dilakukan 
secara proporsional terbuka, yang mana setiap orang bisa berkompetisi 
untuk menjadi anggota DPR baik itu berasal dari partai politik maupun 
dari calon independen. Oleh karena itulah, posisi DPR secara politis 
memungkinkan untuk dikuasai oleh partai politik, namun sebagai catatan 
bahwa anggota DPR dipilih secara langsung melalui Pemilu tanpa 
menggunakan partai politik, dalam artian tidak ada ikatan langsung antara 
anggota DPR dengan partai politik, ikatannya adalah dengan rakyat. Disisi 
lain, tim penyusun naskah akademik berkeinginan mempertahankan 
proporsi anggota DPD dimana anggota DPD harus calon perseorangan 
dan bukan dari partai politik. Oleh karena itulah secara independensi, DPD 
mempunyai kepentingan politik paling kecil dalam proses pemakzulan 
Presiden, sehingga tim penyusun menempatkan DPD pada posisi paling 
terakhir sebelum usul tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh 
karena itulah ketentuan terkait tahapan pemakzulan Presiden selayaknya 
diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Partai kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
dikarenakan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, tidak menjalankan undang-
undang, mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.



159

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Partai bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun 
telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 
Dewan Perwakilan Partai.

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

(4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib menindaklanjuti usul Dewan 
Perwakilan Partai paling lama enam puluh hari dalam sidang 
paripurna yang dihadiri dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Hasil tindak lanjut dari usul Dewan Perwakilan Rakyat wajib 
ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Daerah paling lama enam 
puluh hari dalam sidang paripurna yang dihadiri dan disetujui 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Daerah.

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

(7) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, tidak menjalankan undang-undang, mengabaikan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 
perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
wakil Presiden, Dewan Perwakilan Partai menyelenggarakan sidang 
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
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(8) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 
untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Partai tersebut paling 
lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menerima usul tersebut.

(9) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat 
paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah 
Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan 
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain proses pemakzulan, sebagai implikasi dari diberlakukannya 
sistem parlemen trikameral, tim penyusun merasa perlu dilakukan 
perubahan pada ketentuan pasal 7C, dimana pasal tersebut hanya 
memberikan kekebalan (imunitas) pada DPR semata, oleh karena itulah 
Pasal tersebut Selayaknya berbunyi sebagai berikut:

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 
Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan 
Daerah.

Dengan konsep trikameral serta konsisten dengan kewenangan 
MPR sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar NRI 
1945 yaitu MPR merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang 
mempunyai hak untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka 
ketentuan pada pasal 9 menurut tim penyusun juga perlu dilakukan 
penyesuaian sehingga Pasal 9 yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut: 

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 : 

….

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

Terlihat pada pasal tersebut, DPR mempunyai kedudukan yang 
setara dengan MPR dalam hal pelantikan Presiden. Padahal mengacu 
pada UUD NRI 1945 amandemen ke-4, tidak terdapat kewenangan DPR 
untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah 
kewenangan tersebut haruslah ditiadakan, sehingga ketentuan pada Pasal 
9 menjadi berubah sebagai berikut:

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh 
di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut :

……

(2) Jika Majelis Permusyawaratan 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 Konstitusi.

Menurut tim penyusun, kewenangan untuk melantik Presiden dan 
Wakil Presiden merupakan kewenangan absolut MPR, yang merupakan 
joint session dari ketiga lembaga legislatif yaitu DPP, DPR dan DPD, 
akan tetapi apabila MPR gagal menyelenggarakan sidang, maka cukup 
menyampaikan sumpah didepan pimpinan MPR disaksikan oleh Pimpinan 
Mahkamah Konstitusi.

Sebagai penegasan fungsi kekuasaan eksekutif, menurut tim penyusun, 
ketentuan terkait dengan Pasal 11 UUD NRI 1945 perlu diubah, dimana 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai otoritas yang 
mutlak untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain tanpa mendapatkan persetujuan DPR. 

Namun, demi terciptanya skema checks and balances dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan legislatif mempunyai kewenangan 
untuk membatalkan keputusan Presiden tersebut dengan hak veto. 
Sekilas hal tersebut serupa, namun tidak sama. Karena manakala DPR 
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memberikan persetujuan, maka secara tidak langsung DPR ikut ambil 
bagian dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut bisa dipahami 
manakala melihat tabel sebagai berikut.

Tabel 27 
Perbandingan Persetujuan DPR dan Hak Veto DPR dalam Kewenangan 

Eksekutif

 

Terlihat berdasarkan tabel diatas, meskipun secara sekilas serupa, akan 
tetapi peniadaan kewenangan kekuasaan legislatif dalam persetujuan 
terkait pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden akan 
memastikan bahwa proses pembahasan yang dilakukan oleh Presiden 
tidak melibatkan kekuasaan legislatif. Akan tetapi, sebagai perwujudan 
dari representasi rakyat, selayaknya kekuasaan legislatif dalam hal ini 
DPR dan DPD mempunyai hak veto untuk membatalkan membatalkan 
pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara 
lain yang dilakukan oleh Presiden. Menjadi pertanyaan, mengapa DPP 
tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan veto?. Hal ini didasari 
pada kedudukan DPP yang merupakan perwakilan Partai Politik, sehingga 
kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah sebagai 
perwakilan rakyat melainkan perwakilan partai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, ketentuan yang sebelumnya tercantum 
pada Pasal 11 selayaknya diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain.
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(2) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dawan Perwakilan Daerah 
mempunyai hak untuk membatalkan pernyataan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh 
Presiden.

(3) 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 dan Dewan Perwakilan 
Daerah.

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

Terlihat berdasarkan Pasal tersebut diatas, Penempatan DPR dan 
DPD sebagai pemegang hak veto mempunyai perbedaan dengan konsep 
sebelumnya, dimana pengambilan keputusan yang dilakukan DPR 
sebelum dikeluarkannya pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain oleh Presiden. 

Konsep persetujuan membuat DPR seakan-akan sebagai pihak 
yang berwenang mengambil keputusan. Konsep tersebut tentu saja 
tidak relevan dengan teori pembagian kekuasaan yang mana kekuasaan 
eksekutif selayaknya tidak dicampur aduk dengan kekuasaan legislatif.

Selain terkait dengan hak menyatakan perang, perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain, Presiden selayaknya juga diberikan 
kebebasan untuk mengangkat duta dan konsul. Apalagi duta dan konsul 
adalah representasi pemerintah di negara lain, oleh karena itulah Presiden 
sepatutnya memegang otoritas tertinggi tanpa adanya campur tangan 
kekuasaan legislatif. Karena itulah ketentuan yang sebelumnya terdapat 
pada pasal 13 UUD NRI 1945 Selayaknya diubah bunyinya menjadi 
berikut:

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul

(2) Presiden menerima penempatan duta negara lain.

Pasal ini memang seakan-akan mengembalikan UUD 1945 sebelum 
dilakukannya amandemen, namun ketentuan ini menegaskan terkait 
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posisi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. 
Hal tersebut relevan dengan makna duta dan konsul yang disepakati oleh 
dunia internasional, yaitu:

A permanent diplomatic mission performs the duties which are within the 
field of responsibility of the Ministry and belong to the representative 
and foreign-policy functions envisaged in international treaties and the 
diplomatic practice.

In the performance of duties falling in its competence, the permanent 
diplomatic mission is bound to act in accordance with the Constitution, 
laws, generally accepted rules of international law and ratified 
international treaties, as well as by-laws of a general nature, including 
the instructions given by the Minister and in line with such instructions 
and guidelines provided by the heads of the relevant internal units 
of the Ministry. The Embassy also performs consular functions. 

Sebagai perwakilan Menteri Luar Negeri di negara lain, 
selayaknya Duta dan Konsul merupakan pejabat eksekutif yang 
bertanggung jawab secara langsung pada Presiden, sehingga 
pengangkatannya tidak lagi melibatkan anggota legislatif baik itu DPP, 
DPR maupun DPD. Hal tersebut sejalan dengan konsep pemisahan 
kekuasaan menurut gagasan Montesquieu yang mana kewenangan 
politik luar negeri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. 

Dikarenakan terdapat lembaga baru yang tim penyusun naskah 
akademik tawarkan yaitu Dewan Perwakilan Partai, maka diperlukanlah 
Bab tersendiri di dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 
1945, oleh karena itulah pada BAB VII diubah menjadi sebagai berikut:

DEWAN PERWAKILAN PARTAI

(1) Anggota Dewan Perwakilan Partai dipilih oleh partai politik peserta 
Pemilihan Umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Partai memegang jabatan selama 
empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 

(3) Susunan an kedudukan Dewan Perwakilan Partai diatur dengan 
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undang-undang.

(4) Dewan Perwakilan Partai bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Partai adalah anggota legislatif yang murni 
berasal dari Partai Politik. Sistem pemilihan yang dilakukan adalah 
menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup, yang mana pemilih 
hanya akan memilih gambar partai politik nya saja. Hal ini berbeda dengan 
sistem pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPD. 
Oleh karena itulan ketentuan yang mengatur terkait pemilihan anggota 
DPP disebutkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Partai dipilih oleh 
partai politik peserta Pemilihan Umum”, dalam artian pemilih anggota 
DPP bukanlah rakyat secara langsung namun merupakan partai politik. 
Sedangkan untuk menghindari terjadinya oligarki politik dimana terdapat 
anggota legislatif yang memegang jabatan hingga 30 (tiga puluh) tahun, tim 
penyusun mengusulkan batasan masa jabatan bagi semua anggota legislatif 
yang salah satunya adalah DPP. Secara sederhana dapat dikatakan  bahwa 
proses Pemilihan Umum yang dilakukan nantinya akan menggunakan 6 
(enam) Surat Suara dan 5 Surat suara khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.

Surat Suara Pertama:

Gambar 3 
Contoh Surat Suara Calon Presiden
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Gambar 4 
Contoh Surat Suara Calon Anggota DPP
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Gambar 5 

Contoh Surat Suara untuk Pemiihan Anggota DPR 
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Sementara itu dalam pemilihan anggota DPR, dalam surat suara 
akan terdapat nama calon yang hendak mengajukan diri menjadi 
calon anggota legislatif. Dalam pemilihan anggota DPR, setiap orang 
mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, baik itu 
dari partai politik maupun dari luar partai politik. Akan tetapi ketika 
dipilih dan terpilih, calon tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik 
apapun. Sementara itu surat suara DPD masih sama sebagaimana yang 
diterapkan pada Pemilu 2019. 

Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Partai, Tim Penyusun 
mencoba untuk menegaskan sistem parlemen Indonesia yaitu trikameral, 
dalam artian fungsi dan kewenangan antara lembaga legislatif satu 
dengan lainnya tidak ada yang terlalu timpang. Oleh karena itulah, 
ketentuan terkait dengan fungsi dan wewenang DPP dalam Rancangan 
Amandemen UUD NRI 1945 selayaknya berbunyi sebagai berikut:
(1) Dewan Perwakilan Partai mempunyai hak mengajukan rancangan 

undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Partai ikut membahas rancangan undang-

undang bersama dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Dewan perwakilan partai mempunyai hak untuk bertanya kepada 
presiden terhadap rancangan undang-undang yang tidak disahkan 
oleh presiden meskipun telah disetujui bersama oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

(4) Presiden wajib memberikan jawaban terhadap pertanyaan dewan 
perwakilan partai paling lama empat belas hari sejak pertanyaan 
itu diajukan

(5) Dewan perwakilan partai wajib menyelenggarakan sidang untuk 
menyetujui atau menolak jawaban yang diajukan oleh presiden 
paling lama empat belas hari sejak jawaban tersebut disampaikan.

(6) Apabila dewan perwakilan partai menolak jawaban yang 
disampaikan presiden maka secara otomatis rancangan undang-
undang tersebut sah menjadi undang-undang

Sebagai penegasan fungsi legislasi, menurut tim penyusun naskah 
akademik, selayaknya proses pembuatan undang-undang haruslah 
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menjadi kewenangan mutlak kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif 
pada hakikatnya merupakan wujud representasi rakyat, hal tersebut 
disampaikan oleh Roesseau, yang mengatakan bahwa “legislative is 
ruled by the people”, oleh karena itulah menurut tim penyusun naskah 
akademik, selayaknya pembuatan undang-undang pembahasannya 
diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan legislatif. 208  Konsep 
tersebut juga ditegaskan oleh John Locke yang menyatakan bahwa  the 
legislative power was the power to make rules for society. Second, that 
this delegated power to make laws could not be transferred to third 
parties because the people had never authorized their agents to further 
delegate.209 Dalam artian, kekuasaan legislatif selayaknya menjadi 
kewenangan mutlak rakyat, tanpa intervensi dari pihak manapun, salah 
satunya adalah Partai Politik. Apabila mengacu pada UUD NRI 1945, 
proses pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut:

Tabel 28 
Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945 

Amandemen IV

208  Ethan Putterman, “Rousseau on the People as Legislative Gatekeepers, Not Framers”, The 
American Political Science Review,” The American Political Science Review 99, no. 1 (2005): 
145–51.

209  Larry Alexander and Saikrishna Prakash, “Reports of the Nondelegation Doctrine’s Death Are 
Greatly Exaggerated,” University of Chicago Law Review 70, no. 4 (2003): 1297–1329, https://
doi.org/10.2307/1600575.
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Pengajuan 
Rancangan 

Undang-
Undang 

•Presiden 
•DPR 
•DPD (yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah.  
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Persetujuan 

•Presiden 
•DPR 

Pengesahan 

•Presiden 
•Apabila Presiden tidak mengesahkan dalam 30 hari maka Rancangan Undang-Undang secara 

otomatis sah menjadi Undang-Undang 

Pengundangan 

•Presiden 

never authorized their agents to further delegate.214 Dalam artian, kekuasaan 

legislatif selayaknya menjadi kewenangan mutlak rakyat, tanpa intervensi dari 

pihak manapun, salah satunya adalah Partai Politik. Apabila mengacu pada UUD 

NRI 1945, proses pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut: 

Tabel 28 

Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945 Amandemen IV 

 

 

 

Proses pembuatan rancangan undang-undang dalam UUD NRI 

1945 sebagaimana tersebut diatas menciderai independensi kekuasaan legislatif, 

karena dalam tahapan persetujuan harus melibatkan Presiden. Selain itu tindakan 
                                                           
214 Larry Alexander and Saikrishna Prakash, “Reports of the Nondelegation Doctrine’s Death Are 
Greatly Exaggerated,” University of Chicago Law Review 70, no. 4 (2003): 1297–1329, 
https://doi.org/10.2307/1600575. 
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Proses pembuatan rancangan undang-undang dalam UUD NRI 
1945 sebagaimana tersebut diatas menciderai independensi kekuasaan 
legislatif, karena dalam tahapan persetujuan harus melibatkan Presiden. 
Selain itu tindakan Presiden yang tidak mengesahkan suatu rancangan 
undang-undang meskipun telah disepakati bersama mempunyai 
kecenderungan bersifat politis, karena tanpa ditandatanganipun suatu 
rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang. Oleh karena 
itulah tim penyusun naskah akademik mengusulkan perubahan terkait 
proses pembentukan undang-undang menjadi sebagai berikut:

Tabel 29 
Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang 

Dasar 1945 Amandemen V
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undang. Oleh karena itulah tim penyusun naskah akademik mengusulkan 

perubahan terkait proses pembentukan undang-undang menjadi sebagai berikut: 
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Terlihat dalam skema diatas, terdapat checks and balances dalam 
proses  pembentkan undang-undang. Proses pengajuan dan pembahasan 
dilakukan secara bersama-sama antara pihak eksekutif dan legislatif, 
sedangkan persetujuan dilakukan oleh lembaga legislatif saja dalam 
konteks ini adalah DPR dan DPD. Apabila Presiden tidak mengesahkan 
hasil pembahasan yang telah disetujui bersama oleh DPR dan DPD, 
maka rancangan undang-undang tersebut tidak bisa menjadi undang-
undang.

Sedangkan terkait posisi DPP, menurut tim penyusun sebagai 
lembaga perwakilan partai politik, selayaknya DPP diposisikan sebagai 
media kontrol untuk keputusan Presiden. Dalam artian apabila Presiden 
tidak mengesahkan rancangan undang-undang, maka DPP mempunyai 
hak untuk bertanya terkait keputusan tersebut. Apabila jawaban Presiden 
tidak memuaskan, maka rancangan undang-undang secara otomatis 
sah menjadi undang-undang. Sedangkan untuk hak anggota DPP, tim 
penyusun secara konsisten menerapkan sistem parlemen trikameral 
yaitu kewenangan yang sama antara ketiga lembaga dalam kekuasaan 
legislatif, yaitu DPP, DPR dan DPD,

(1) Dewan Perwakilan Partai mempunyai fungsi legislasi dan fungsi 
pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Partai mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat.
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(3) Hak angket hanya dapat dilakukan terhadap pemerintah.

(4) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Partai mempunyai hak 
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat.

(5) Dalam menjalankan fungsi dan kewenanganya anggota Dewan 
Perwakilan Partai dilindungi oleh hak imunitas.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Partai dan 
hak anggota  Dewan Perwakilan Partai diatur dalam undang-
undang.

Salah satu persoalan dalam hak angket adalah kerap kali lembaga 
independen yang bukan merupakan bagian dari pemerintah diajukan 
hak angket oleh DPR, hal itu disebabkan ketentuan terkait dengan hak 
angket tidak jelas tafsirnya dalam konstitusi. Oleh karena itulah menurut 
tim penyusun, ketentuan terkait dengan hak angket harus ditegaskan 
kembali dalam konstitusi. Kewenangan tersebut tidak hanya terdapat 
pada DPP semata, namun juga kekuasaan lainnya yang mempunyai 
kewenangan mengajukan hak angket yaitu DPR dan DPD.

Terkait dengan hak imunitas, tim penyusun naskah akademik 
perlu menegaskan dalam konstitusi sebagai upaya untuk menghindari 
perbedaan tafsir. Dalam hal ini, hak imunitas haruslah diterapkan dalam 
konteks menjalankan fungsi dan kewenangannya semata, dalam artian 
hak imunitas tidak berlaku apabila anggota DPP tersebut tidak sedang 
menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Merujuk pada keterangan sebelumnya, dimana kekuasaan 
pembentukan undang-undang (legislasi) dilakukan oleh DPR dan DPD, 
maka ketentuan terkait dengan hal tersebut selayaknya diubah menjadi 
sebagai berikut:

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

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Partai, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
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Presiden.

(3) Setiap rancangan undang-undang yang telah melewati pembahasan 
harus mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan  Daerah. 

(4) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan.

(5) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah untuk menjadi undang-undang.

(6) 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 tidak sah menjadi undang-undang.

Terkait dengan fungsi dan hak nya, DPR mempunyai hak yang sama 
dengan DPP dalam menjalankan kewenangannya, oleh karena itulah 
ketentuan pada Pasal yang mengatur hal tersebut selayaknya diubah 
menjadi sebagai berikut:

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) Hak angket hanya dapat dilakukan terhadap pemerintah.

(4) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 
hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat.

(5) Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat dilindungi oleh hak imunitas.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan 
hak anggota  Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-
undang.

Perbedaan yang paling signifikan adalah penjelasan terkait hak 
imunitas, dimana berbeda dengan sebelumnya, yang mana hak imunitas 
tidak dibatasi, akan tetapi dalam amandemen kelima hak imunitas 
hanya berlaku bagi anggota DPR dalam menjalankan fungsi dan 
kewenangannya.

Sedangkan terkait masa jabatan anggota DPR, tim penyusun 
konsisten untuk menerapkan batasan masa jabatan sebagaimana yang 
diterapkan pada Dewan Perwakilan Partai, sehingga ketentuan terkait 
dengan masa jabatan DPR selayaknya menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan 
Umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memegang jabatan selama 
empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan. 

(3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan 
undang-undang.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.

Kekuasaan legislatif yang selanjutnya dibahas dalam materi muatan 
ini adalah lembaga perwakilan daerah atau DPD (Dewan Perwakilan 
Daerah). Dalam praktek empirisnya, peran DPD sangat rendah apabila 
dibandingkan dengan lembaga legislatif lainnya seperti DPR. DPD 
hanya mempunyai wewenang untuk :

(1) mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 



174

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

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

(3) 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.

Padahal sebagai salah satu kekuasaan legislatif yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat, DPD selayaknya mempunyai peran yang lebih 
signifikan atau setidaknya setara dengan DPR. Oleh karena itulah, tim 
penyusun menggagas perubahan dalam ketentuan pada Pasal 22D yang 
mengatur kewenangan DPD sebagai penguatan checks and balances 
dan penegasan sistem parlemen trikameral dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Oleh karena itulah tim naskah akademik mengusulkan 
perubahan pada Pasal yang mengatur fungsi, hak dan wewenang DPD 
menjadi sebagai berikut:

(1) Dewan Perwakilan Daerah 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 
Daerah mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat.

(3) Hak angket hanya dapat dilakukan terhadap pemerintah.
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(4) Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hak untuk mengajukan 
rancangan undang-undang.

(5) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan menyetujui 
rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang- undang dan menindaklanjuti pengawasan 
tersebut.

(7) Ketentuan mengenai fungsi dan hak Dewan Perwakilan Daerah 
diatur dalam undang-undang.

(8) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 
undang-undang.

Penghapusan terkait batasan kewenangan anggota DPD yang 
sebelumnya hanya berwenang mengajukan, membahas dan mengawasi 
undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah secara tidak 
langsung akan memposisikan DPD setara dengan DPR sebagai bagian 
dari kekuasaan legislatif.

Selain itu, sebagai bentuk kesetaraan diantara lembaga legislatif 
satu dengan lembaga legislatif lainnya, tim penyusun juga mengusulkan 
pengaturan terkait masa jabatan DPD, sehingga diperlukan penambahan 
Pasal baru dalam UUD NRI 1945, yaitu:

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 
melalui Pemilihan Umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah memegang jabatan selama 
empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan. 

(3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang-undang.

(4) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.
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BAB VI Tentang Pemerintah Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu objek dalam 
amandemen konstitusi yang kerap mengalami perdebatan. Hal itu 
disebabkan tidak adanya penjelasan yang rigid terkait dengan bagaimana 
konsep relasi antara pusat dan daerah sebagaimana yang diamanatkan 
konstitusi. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah, oleh karena itu pasal tersebut menegaskan bahwa baik itu provinsi 
maupun kabupaten/kota mempunyai wilayah yang berdaulat. Implikasi 
dari ketentuan tersebut adalah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota 
adalah pejabat publik yang mempunyai kedaulatan serta otoritas penuh 
di wilayahnya masing-masing.

Akan tetapi, fakta yang kemudian terjadi adalah tidak ada 
kejelasan terkait pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota, hal itulah yang kemudian kerap kali 
menciptakan konflik antara Gubernur dan Bupati/Walikota di sejumlah 
daerah.210 Friksi tersebut disebabkan terdapat anggapan bahwa Bupati/
Walikota adalah pejabat publik yang bertanggung jawab kepada 
Gubernur, namun faktanya posisi Bupati/Walikota bukanlah merupakan 
pejabat publik yang secara hierarki bertanggung jawab  secara langsung 
pada Gubernur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

210  Mardyanto Wahyu Tryatmoko, “Relasi Kekuasaan Gubernur Dengan Bupati/Wali Kota: Studi 
Kasus Bali, Kalimantan Barat, Dan Jawa Tengah,” Penelitian Politik I 10, no. 1 (2013): 113–26.
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Tabel 30 
Posisi Gubernur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Terlihat dari tabel diatas, posisi Gubernur yang hanya menjadi 
perantara antara Presiden dan Bupati/Walikota menciptakan 
kompleksitas persoalan, disisi lain Gubernur hanya bersifat perantara 
namun Gubernur juga mempunyai legitimasi karena dipilih secara 
langsung oleh rakyat. Menurut Djadja Suparman, persoalan tersebut 
disebabkan wilayah daerah provinsi dengan segala isinya telah terbagi 
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habis ratusan pemerintahan kabupaten/kota. 211Ekses yang timbul adalah 
arogansi kekuasaan dalam segala hal yang menyangkut hajat hidup 
rakyat, misalnya: 

a. Hubungan antara pemimpin tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
tidak harmonis

b. Munculnya penguasa baru yang memanfaatkan kekuasaannya yang 
tidak berpihak kepada rakyat

c. Batas wilayah daratan dan laut menjadi permasalahan menimbulkan 
bentrokan dan rakyat menjadi korban

d. Dengan kekuasaan mengelola kekayaan daerah, menumbuhkan 
banyak penguasa sumber daya alam dan daerah wisata yang tidak 
dapat disentuh oleh siapapun. 

Berangkat dari problematika tersebutlah, Bupati/Walikota sebagai 
kepala daerah di tingkat kabupaten/kota kerap kali mengambil kebijakan 
tanpa berkoordinasi dengan Gubernur yang kemudian menciptakan 
konflik antara dua kepala daerah di tingkat provinsi. Oleh karena 
itulah, diperlukan penegasan hukum terkait dimanakah sebenarnya 
episentrum wilayah otonomi? Ditingkat provinsi ataukah kabupaten/
kota?. Menurut tim penyusun wilayah otonomi selayaknya terdapat di 
Provinsi bukan di kabupaten/kota, karena manakala wilayah otonomi 
terdapat di Kabupaten/Kota maka tidak ada instrumen negara yang 
mampu memposisikan diri sebagai koordinator yang bersifat memaksa. 
Sebagaimana kasus penyebaran wabah Corona Virus Disease-2019  di 
Jawa Timur, dalam penanganannya kerap kali terjadi silang pendapat 
antara Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya, hal tersebut 
selayaknya dapat diselesaikan oleh konstitusi. Sebagai dampak dari 
perubahan wilayah otonomi, tim penyusun menawarkan perubahan 
ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebagai 
berikut:

(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 

211  Djadja Suparman, JEJAK KUDETA (1997-2005): Catatan Harian Jenderal (Purn) TNI Djadja 
Suparman (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).
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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 sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dipilih secara 
langsung oleh rakyat.

(5) Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah kabupaten dan kota diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, fiskal dan 
moneter, yustisi, dan agama.

(7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang.

Dengan menegaskan posisi Kabupaten/Kota sebagai wilayah 
semi otonom, maka tidak ada lagi potensi konflik antara Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota manakala terjadi perbedaan pandangan 
dalam pengambilan kebijakan.  Konsep relasi provinsi dan kabupaten/
kota sebagaimana yang tim penyusun tawarkan mempunyai kemiripan 
sebagaimana yang diterapkan di Negara Amerika Serikat dan Kanada 
dimana negara bagian ditempatkan sebagai daerah otonom yang memiliki 
otoritas dominan untuk mengatur pemerintah lokal (municipal, county, 
city, dan sebagainya). Pemerintahan lokal merupakan kepanjangan dari 
pemerintah negara bagian sehingga model ini disebut oleh Shah sebagai 
dual federalism. Pemerintahan-pemerintahan lokal hanya melaksanakan 
kekuasaan yang secara eksplisit diserahkan oleh negara bagian. Dengan 
kata lain, negara bagian memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah 
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dan jenis otoritas yang dijalankan oleh pemerintahan di bawahnya. Akan 
tetapi, untuk memastikan fungsi otonomi tetap berjalan, pengangkatan 
dan pemberhentian Bupati/Walikota haruslah atas persetujuan DPRD 
kabupaten/kota, konsep tersebut untuk memastikan bahwa Gubernur 
tidak bertindak sewenang-wenang dalam memilih Bupati dan Walikota.

Selain persoalan terkait penegasan wilayah otonomi, pembagian 
kewenangan Pemerintah daerah dan pemerintah pusat selayaknya 
ditegaskan dalam konstitusi. Hal tersebut sebagai upaya untuk 
menghindari adanya pembuatan Undang-Undang baru yang secara tidak 
langsung meniadakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh 
adalah kewenangan pemberian izin pertambangan dalam Undang-
Undang Minerba yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah 
Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, tiba-tiba di cabut oleh Pemerintah Pusat melalui 
Undang-Undang Minerba. Apabila mengacu pada hierarki norma, tentu 
saja Undang-Undang Minerba tidak melanggar konstitusi, dikarenakan 
pengaturan terkait kewenangan Pemerintah Daerah tidak diatur dalam 
UUD melainkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daeah yang 
mana kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang Minerba. Oleh 
karena itulah, selayaknya apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah 
pusat dan daerah diatur dalam konstitusi, sebagai upaya menciptakan 
ketidakpastian hukum bagi pemerintah pusat dan daerah.

BAB VII Tentang PEMILIHAN UMUM

Sebelum membahas terkait desain Pemilu, tim penyusun mencoba 
untuk melakukan penataan terlebih dahulu terkait desain penyelenggara 
Pemilu yang ideal. Pada awal perkembangannya, Komisi Pemilihan 
Umum memang dianggap sebagai satu-satunya penyelenggara 
Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, akan tetapi dalam 
perkembangannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum mendefenisikan penyelenggara pemilu dengan tafsir 
yang berbeda, yaitu;

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 
Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu 
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kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah secara langsung oleh rakyat.

Terlihat berdasarkan definisi penyelenggara Pemilu diatas, maka 
selayaknya konstitusi harus memberikan kepastian hukum terkait desain 
kelembagaan penyelenggara Pemilu dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tim penyusun menawarkan 
perubahan pada Pasal 22E yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

(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.

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

(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 
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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, badan pengawas pemilihan umum dan dewan kehormatan 
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang. 

Terlihat berdasarkan perubahan diatas, desain penyelenggara 
Pemilu mengalami perubahan yaitu tidak hanya KPU semata, namun 
didalamnya juga termasuk Bawaslu dan DKPP. 

Tabel 31 
Desain Penyelenggara Pemilu Hasil Amandemen Ke-5 UUD NRI 1945

 

Selain itu, untuk memberikan penegasan terkait siapa yang berhak 
mencalonkan diri menjadi anggota DPP, DPR dan DPD dalam Pemilihan 
Umum, maka tim penyusun mengusulkan perubahan pada Pasal 22E 
sebagai upaya untuk menghindari adanya multi tafsir sebagaimana 
yang terjadi pada kasus DPD yang sebagian besar anggotanya adalah 
fungsionaris Partai Hanura. Oleh karena itulah, ketentuan yang 
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tercantum dalam Pasal 22E ayat (3) dan (4) yang sebelumnya berbunyi 
sebagai berikut:

(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.

Menurut tim penyusun, kedua ayat tersebut tidak lagi relevan manakala 
terdapat lembaga baru yaitu DPP, oleh karena itulah tim penyusun 
menawarkan perubahan pada kedua ayat tersebut menjadi sebagai berikut:

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Partai dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah perseorangan baik dari partai politik 
atau bukan dari partai politik. 

(5) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Terlihat dengan perubahan pada pasal tersebut diatas, maka untuk 
pemilihan anggota DPP murni berasal dari Partai Politik, sedangkan untuk 
anggota DPR bisa dari Partai Politik ataupun Perseorangan, sementara itu 
untuk anggota DPD tetap perseorangan.

Terkait dengan Pemilihan Umum Serentak, tim penyusun melihat 
bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yang dilakukan dengan 
memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD justru 
menghilangkan konsep carry over dalam pembahasan legislasi. 
Hal tersebut disebabkan kedua kekuasaan tertinggi dalam struktur 
ketatanegaraan yaitu eksekutif dan legislatif berganti semua, dan kerap 
kali kandidat baru yang terpilih mempunyai kecenderungan untuk tidak 
melanjutkan program sebelumnya. Oleh karena itulah, desain pelaksanaan 
Pemilu haruslah diubah sebagai upaya untuk memastikan proses legislasi 
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berjalan maksimal serta tidak terhambat diakibatkan pelaksanaan Pemilu.

Pasal tersebut diatas menurut tim naskah akademik akan selalu 
menghadirkan persoalan yang serupa dalam pembahasan legislasi, oleh 
karena itulah tim penyusun mengusulkan konsep pemilu sela (midterm 
election), dalam artian pemilihan anggota legislatif tidak dilaksanakan 
secara serentak, akan tetapi hanya untuk memilih separuh dari total 
anggota legislatif baik itu yang berasal dari DPP, DPR, maupun DPRD. 
Oleh karena itulah ketentuan dalam Pasal yang mengatur terkait Pemilu 
selayaknya diubah menjadi sebagai berikut:

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Partai, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dilaksanakan setiap empat tahun sekali disetengah dari jumlah 
keseluruhan provinsi dan empat tahun berikutnya di setengah 
provinsi yang lain.

(3) Ketentuan terkait dengan setengah dari jumlah keseluruhan 
provinsi diatur didalam undang-undang.

(4) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwaklian 
Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 
enam tahun sekali.

(5) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Partai dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik.

(6) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah perseorangan baik dari partai politik 
atau bukan dari partai politik. 

(7) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(8) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum, badan pengawas pemilihan umum dan dewan kehormatan 
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(9) Dalam hal terdapat bencana alam atau bencana non-alam yang 
menyebabkan tidak dapat terselenggaranya Pemilihan Umum, 
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maka Pemilihan Umum ditunda.
(10) Penundaan Pemilihan Umum diusulkan oleh Komisi Pemilihan 

Umum kepada Mahkamah Konstitusi.
(11) Mahkamah Konstitusi wajib mengeluarkan putusan terkait usul 

Komisi Pemilihan Umum terkait usulan penundaan paling lama 
tujuh hari.

(12) Selama dilakukannya penundaan, apabila masa jabatan Presiden 
dan Wakil Presiden telah selesai maka jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden  untuk sementara akan dijabat Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih pada Pemilu sebelumnya.

(13) Selama dilakukannya penundaan, anggota Dewan Perwakilan 
Partai, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah dijabat oleh anggota dewan terpilih pada 
pemilu sebelumnya.

(14) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang.

Sebagaimana yang tim penyusun sampaikan, pemilihan anggota 
DPP, DPR dan DPRD dilaksanakan setiap empat tahun sekali dan 
dilakukan hanya terhadap setengah jumlah provinsi di Indonesia. Terkait 
dengan teknis provinsi, tim penyusun tawarkan mengacu pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data 
Wilayah Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

Kode dan Data Wilayah:
1) Provinsi Aceh;
2) Provinsi Sumatera Utara;
3) Provinsi Sumatera Barat;
4) Provinsi Riau;
5) Provinsi Jambi;
6) Provinsi Sumatera Selatan;
7) Provinsi Bengkulu;
8) Provinsi Lampung;
9) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
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10) Provinsi Kepulauan Riau;
11) Provinsi DKI Jakarta;
12) Provinsi Jawa Barat;
13) Provinsi Jawa Tengah;
14) Provinsi D.I. Yogyakarta;
15) Provinsi Jawa Timur;
16) Provinsi Banten;
17) Provinsi Bali;
18) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20) Provinsi Kalimantan Barat;
21) Provinsi Kalimantan Tengah;
22) Provinsi Kalimantan Selatan;
23) Provinsi Kalimantan Timur;
24) Provinsi Kalimantan Utara;
25) Provinsi Sulawesi Utara;
26) Provinsi Sulawesi Tengah;
27) Provinsi Sulawesi Selatan;
28) Provinsi Sulawesi Tenggara;
29) Provinsi Gorontalo;
30) Provinsi Sulawesi Barat;
31) Provinsi Maluku;
32) Provinsi Maluku Utara;
33) Provinsi Papua;
34) Provinsi Papua Barat;

Untuk Provinsi dengan angka ganjil maka pada Pemilu 2024 akan 
mengadakan Pemilihan Umum terlebih dahulu, sementara itu Provinsi 
dengan angka genap akan mengadakan Pemilihan Umum pada tahun 
2028.  Konsep ini akan menjamin pelaksanaan pembahasan legislasi tidak 
akan terhambat, karena pemilihan umum hanya akan memilih separuh 
anggota legislatif semata bukan keseluruhan. Disisi lain, perbedaan 
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waktu pemilihan antara DPR dan DPP serta Presiden akan mampu 
menghadirkan mekanisme punishment bagi Presiden yang dianggap 
mempunyai kinerja tidak memuaskan. Dalam artian apabila Presiden 
tidak menepati janjinya, maka partai politik sebagai pengusungnya akan 
dikenakan sanksi oleh rakyat dalam Pemilu sela.

Sebagai contoh sederhana, tim penyusun akan menggambarkan 
tabel sebagai berikut: (dengan asumsi anggota DPR 280, anggota DPP 
280, anggota DPD 136)

Tabel 32 
Simulasi Pelaksanaan Pemilu  

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen V

Pemilihan Presiden DPP DPR DPD
2024 Presiden 

(baru)
280 Orang (baru) 140 Orang (lama)

140 orang (baru)
136 (Orang 

baru)
2028 Presiden 

(lama)
140 Orang (baru)
140 Orang (lama)

140 Orang (lama)
140 orang (baru)

136 Orang  
(lama)

2030 Presiden 
(baru)

280 Orang (lama) 280 Orang (lama) 136 Orang 
(baru)

2032 Presiden 
(lama)

140 orang (lama)
140 orang (baru)

140 orang (lama)
140 orang

 (baru)

136 orang 
(lama)

Terlihat dalam tabel diatas, pelaksanaan carry over dalam pembahasan 
legislasi mampu berjalan optimal dikarenakan dalam setiap periode 
pemilihan pasti akan ada orang lama, dalam artian tidak semua anggota 
legislatif merupakan orang baru.

Selain itu, untuk menghindari potensi kekosongan kekuasaan 
diakibatkan oleh bencana alam ataupun bencana non-alam sebagaimana 
wabah Corona Virus Disease-2019 , tim penyusun mengusulkan 
penambahan ketentuan terkait hal tersebut dalam amandemen UUD NRI 
1945, yaitu manakala terjadi bencana alam maupun bencana non-alam 
yang menyebabkan tidak dapat terselenggaranya Pemilu, maka Presiden 
dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu sebelumnya akan menjabat 
sementara hingga terselenggaranya Pemilu. Hal tersebut berlaku pula 
bagi anggota DPP, DPR dan DPD.
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BAB VIII Tentang Hal Keuangan

Sedangkan terkait dengan pembahasan anggaran, tim penyusun 
melihat bahwa kewenangan tersebut selayaknya hanya menjadi 
kewenangan mutlak kekuasaan eksekutif, sedangkan anggota legislatif 
hanya mempunyai hak veto apakah setuju ataukah tidak. Dalam artian, 
anggota legislatif tidak mempunyai kewenangan untuk membahas 
hingga aspek-aspek yang paling detail. Oleh karena itulah ketentuan 
yang sebelumnya tercantum pada pasal 23 selayaknya diubah menjadi 
sebagai berikut:

(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 kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Partai. 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Tim penyusun melihat bahwa representasi rakyat bisa diwakilkan 
kepada DPR dan DPD, sementara itu DPP sebagai kekuasaan legislatif 
perwakilan partai politik selayaknya hanya diberikan kewenangan 
untuk memberikan pertimbangan tanpa memberikan persetujuan atau 
penolakan. Pola tersebut juga selayaknya konsisten dengan ketentuan 
yang terdapat pada pasal 23E dan 23F, sehingga pasal tersebut selayaknya 
berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 
bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
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Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilah Daerah dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Partai dan diresmikan oleh 
Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

 Selain problematika terkait dengan APBN, Pasal 23A yang mengatur 
terkait Pajak dan Pungutan Lain yang bersifat memaksa menghadirkan 
persoalan di rakyat. Hal itu terjadi manakala penentuan tarif dan biaya 
pungutan diatur oleh Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. 
Hal itu bisa dilihat dengan memperhatikan sejumlah PP dan Perpres 
yang mengatur terkait biaya yang wajib dibayarkan oleh rakyat. Menurut 
data hukumonline.com, saat ini terdapat 234 Peraturan Pemerintah yang 
mengatur terkait PNBP.212 Selain itu Pemerintah juga kerap menerapkan 
pungutan lain yang bersifat memaksa didalam Peraturan Presiden Nomor 
64 Tahun 2020 adalah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang didalamnya 
mengatur terkait pungutan Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS.

 Padahal filosofi Pasal 23A adalah memastikan setiap pungutan 
bersifat memaksa yang mana akan membebani rakyat maka harus 
memperoleh persetujuan dari DPR. Namun disisi lain, Pemerintah kerap 
kali menentukan tarif pajak dan pungutan lain melalui PP atau Perpres 
yang mana dalam pembuatannya tanpa melalui persetujuan kekuasaan 
legislatif. Oleh karena itulah, ketentuan dalam Pasal 23A yang sebelumya 
berbunyi sebagai berikut:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undangundang.

212  Anonymous, “Hukum Online, Peraturan Pemerintah,” 2020, https://www.hukumonline.com/
pusatdata/view/node/594.
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 Selayaknya harus diubah sebagai berikut:

Tarif nominal Pajak dan tarif nominal  pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara  diatur dengan undang-undang

BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman dan BAB X tentang 
Kekuasaan Penegakan Hukum

Terkait dengan kekuasaan kehakiman, salah satu problematika yang 
kemudian memunculkan perdebatan adalah tafsir terkait ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu “Badan-badan 
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 
undang-undang”. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah lembaga 
terkait itu termasuk dalam kekuasaan kehakiman ataukah tidak?.

Pada hakikatnya, selain yang tercantum dalam UUD NRI 1945 
terdapat sejumlah lembaga tinggi negara yang mempunyai kaitan 
dengan kekuasaan kehakiman yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu fakta yang terjadi, lembaga-
lembaga tersebut mempunyai kecenderungan tidak dapat menjalankan 
kewenangannya secara independen manakala diangkat serta 
diberhentikan oleh Presiden.  Hal tersebutlah yang selayaknya harus 
menjadi bahan evaluasi untuk menempatkan Kepolisian dan Kejaksaan 
di bawah kekuasaan yang bersifat mandiri. Akan tetapi, Kepolisian dan 
Kejaksaan bukanlah kekuasaan kehakiman yang bersifat murni, namun 
sejujurnya hal tersebut juga berlaku pada Komisi Yudisial,  hal itu 
disebabkan menurut kamus hukum yang dimaksud dengan kekuasaan 
kehakiman adalah, The branch of government that is endowed with 
the authority to interpret and apply the law, adjudicate legal disputes, 
and otherwise administer justice.  Hal itu tidak terdapat pada komisi 
yudisial yang mempunyai kecenderungan sebagai pengawas kode etik 
hakim ataupun Kepolisian dan Kejaksaan yang lebih mengarah kepada 
penegakan hukum.

Oleh karena itulah, tim penyusun mengusulkan penambahan 
bab baru yang  berjudul Kekuasaan Penegakan Hukum. Menurut Tim 
Penyusun kedua kekuasaan ini mempunyai keterkaitan. Hal tersebut 
sejalan dengan pendapat Abu Baharudeen, yang menyatakan bahwa It is 
essential that, in discharging his duties, the Attorney General should act 
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in an impartial and quasi-judicial spirit. 213

Oleh karena itulah ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 yang 
sebelumnya hanya memuat tentang kekuasaan kehakiman, selayaknya 
ditambahkan dengan  Kekuasaan Penegakan Hukum.

(1) Kekuasaan Penegakan Hukum merupakan kekuasaan yang 
independen untuk menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan Penegakan Hukum dilakukan oleh Kepolisian, 
Kejaksaan, Ombudsman, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
penegakan hukum diatur dalam undang-undang.

Sebagai upaya untuk memastikan tugas-tugas lembaga tersebut tidak 
saling tumpan tindih, tim penyusun perlu untuk membahas masing-
masing fungsi lembaga tersebut dalam pasal selanjutnya.

Pertama Kepolisian, sebagai lembaga penegakan hukum yang 
mempunyai kewenangan penyidikan dan penyelidikan, selayaknya 
kepolisian difungsikan sebagai lembaga independen, oleh karena itulah 
tim penyusun mengusulkan penambahan Pasal yang membahas secara 
khusus tentang Kepolisian, yaitu:

(1) Kepolisian berwenang memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta kewenangan 
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Kepala Polisi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang penegakan 
hukum.

(3) Calon Kepala Polisi di angkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan DPR dan DPD

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Kepolisian  diatur dengan 
undang-undang

213  Baharuddeen Abu Bakar, “The Attorney General As Public Prosecutor In Malaysia: From Quasi-
Judicial,” To “Executive”, IIUM Law Journal 23, no. 2 (2015): 245–381.
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Terlihat berdasarkan pasal diatas, konsekuensi manakala Kepolisian 
diposisikan sebagai lembaga independen, maka pejabat tertinggi yaitu 
Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dalam proses pemilihannya 
harus melibatkan dua kekuasaan yaitu eksekutif dan legislatif. Oleh 
karena itulah, proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri 
dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Sedangkan terkait lembaga penegakan hukum kedua yaitu kejaksaan, 
yang mana mempunyai kewenangan melakukan penuntutan. 
Sebagaimana kepolisian, menurut tim penyusun, kejaksaan selayaknya 
diposisikan sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia,oleh kar itulah tim penyusun menawarkan penambahan pada 
Pasal yang mengatur terkait kekuasaan penegakan hukum, yaitu:

(1) Kejaksaaan berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan 
penyidikan terhadap tindak pidana, serta kewenangan lainnya yang 
diberikan oleh Undang-Undang.

(2) Jaksa Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang penegakan 
hukum

(3) Calon Jaksa Agung di angkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan DPR dan DPD

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Kejaksaan  diatur dengan 
undang-undang

Sebagaimana dengan kepolisian, konsekuensi menempatkan 
Kejaksaan dalam kekuasaan yang bersifat independen, maka tim 
penyusun mengusulkan proses pengangkatan Jaksa Agung harus 
melibatkan dua kekuasaan yaitu eksekutif dan legislatif.

Sedangkan untuk lembaga penegakan hukum ketiga adalah 
Ombudsman.  Sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, Ombudsman tidak berfungsi secara optimal, padahal di 
negara asalnya yaitu Swedia, Ombudsman mampu menjadi kontrol 
permasalahan administrasi publik. Ketidakefektifan tersebut disebabkan 
Ombudsman Indonesia didesain mempunyai kewenangan yang sangat 
terbatas. Oleh karena itulah, tim penyusun mengusulkan penempatan 
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Ombudsman dalam konstitusi sebagai upaya penegakan hukum dibidang 
administrasi.

(1) Ombudsman berwenang melakukan penyelidikan, pemberian sanksi 
terhadap mal administrasi pelayanan publik, serta kewenangan 
lainnya yang diatur dalam undang-undang.

(2) Anggota Ombudsman harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela

(3) Calon anggota Ombudsman di angkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan DPR dan DPD

(4) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dipilih dari dan oleh anggota 
Ombudsman

(5) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Ombudsman  diatur dengan 
undang-undang

Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang mana terdapat 
pimpinan tertinggi, pimpinan Ombudsman bersifat collective collegial 
sebagaimana Komisi Pemilihan Umum, dalam artian tidak ada pimpinan 
tertinggi.

Sedangkan lembaga penegakan hukum keempat yang selayaknya diatur 
dalam konstitusi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 
hakikatnya, KPK sebelumnya memang telah dianggap sebagai lembaga 
independen, akan tetapi  paska diterbitkannya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, KPK diposisikan sebagai lembaga negara 
dibawah kekuasaan eksekutif. Pada hakikatnya, konsep tersebut tidak 
sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang mana selayaknya 
lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum dibidang 
korupsi adalah lembaga independen diluar ketiga kekuasaan dalam trias 
politica. Oleh karena itulah, tim penyusun mengusulkan penambahan 
KPK dalam kekuasaan penegakan hukum pada amandemen konstitusi.

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 
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korupsi serta kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-
undang.

(2) Anggota Komisi Pemeberantasan korupsi harus memiliki integritas 
dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan 
berpengalaman di bidang penegakan hukum

(3) Calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di angkat dan 
diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan DPD

(4) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih dari 
dan oleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi

(5) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Komisi Pemberantasan 
Korupsi diatur dengan undang-undang

Sebagaimana halnya lembaga penegakan hukum lainnya, 
konsekuensi penempatan KPK sebagai lembaga independen maka proses 
pengangkatan serta pemberhentiannya harus melalui kedua kekuasaan 
yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
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Sementara itu terkait dengan kekuasaan kehakiman. Salah satu 
problematika pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
adalah terpisahnya antara pengujian Undang-Undang dan Peraturan 
Perundangan-undangan dibawah undang-undang. Selain berpotensi 
melahirkan putusan yang kontradiktif yaitu manakala Undang-Undang 
yang dibatalkan oleh MK ternyata Peraturan Pelaksananya dianggap tidak 
bertentangan oleh Mahkamah Agung, kondisi tersebut juga berpotensi 
melahirkan ketidakjelasan status hukum atas suatu norma dalam 
peraturan perundang-undangan. Selain itu beban Mahkamah Agung 
yang cukup besar dalam perkara kasasi membuat pengujian peraturan 
perundang-undangan (judicial review) menjadi berjalan kurang optimal. 
Oleh karena itulah, Tim Penyusun menawarkan pengujian peraturan 
perundang-undangan dilakukan dibawah satu atap yaitu Mahkamah 
Konstitusi.

Selain kewenangan terkait pengujian peraturan perundang-
undangan, salah satu problematika ketatanegaraan Indonesia adalah 
pelembagaan partai politik yang kurang demokratis. Banyaknya kasus 
korupsi yang terjadi pada Partai Politik sayangnya tidak dapat menjadi 
instrumen bagi MK untuk membubarkan Partai Politik, meskipun dalam 
konstitusi, MK diberikan kewenangan untuk memutus pembubaran 
partai politik. Hal ini disebabkan, kewenangan tersebut dibatasi 
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi yang mana MK hanya dapat membubarkan Parpol bilamana 
terjadi pelanggaran ideologi. Padahal, korupsi merupakan salah satu 
pelanggaran pidana berat yang dapat menjadi alasan bagi Presiden untuk 
dapat dimakzulkan, oleh karena itulah selain ideologi, persoalan korupsi 
selayaknya harus dapat menjadi alasan bagi MK untuk melakukan 
pembubaran Partai Politik. Selain itu, perkara pembubaran partai politik 
yang hanya dapat dimohonkan oleh pemerintah merupakan pelanggaran 
terhadap hak konstitusional warga negara. Hal itu disebabkan partai 
politik merupakan badan hukum publik, yang berarti pemiliknya adalah 
semua rakyat.214 Oleh karena itulah pemohon dalam perkara pembubaran 
partai politik selayaknya tidak dibatasi oleh undang-undang yang mana 
hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.

214  Kuswanto, “Politik Hukum Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik,” Perspektif Hukum 16, 
no. 2 (2016): 188–201.
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Kasus serupa terjadi pada perselisihan internal partai politik. 
Persoalan sengketa internal partai politik pada dasarnya merupakan 
persoalan ketatanegaraan, karena dampak dari hilangnya kepengurusan 
yang sah menimbulkan persoalan ketatanegaraan di sejumlah daerah. Hal 
ini terlihat dari kasus sengketa internal Partai Golkar dan Partai Persatuan 
Pembangunan yang terjadi pada tahun 2014-2015. Sengketa kedua partai 
tersebut berdampak terhadap persoalan ketatanegaraan Indonesia yaitu 
perpindahan koalisi, pembahasan undang-undang, hingga pemberhentian 
anggota dewan dari jabatannya.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan internal Partai Politik 
dilakukan oleh Mahkamah Partai,
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik 

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai 
Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik 
kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam 
puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final 
dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan 
dengan kepengurusan.”

Pasal 33
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui 
pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan 
terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh 
pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan 
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perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh 
Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori 
kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Akan tetapi persoalannya adalah, Mahkamah Partai merupakan 
lembaga penyelesaian sengketa internal yang dibentuk oleh Pimpinan 
Partai. Padahal dalam sengketa internal, pimpinan partai kerap kali 
menjadi pihak yang berkonflik. Hal itu terlihat dalam sengketa internal 
Partai Golkar yang kemudian tidak ada kesepakatan terkait putusan 
Mahkamah Partai.

Apabila mengacu pada realitas yang terjadi saat ini, penyelesaian 
perselisihan internal partai politik bisa dilakukan dengan tiga cara, 
yaitu:215

(1) Internal Dispute Resolution : atau melalui Mahkamah Partai serta 
organ-organ lainnya yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga Partai Politik.

(2) Alternative Dispute Resolution : Melalui peran ketiga (mediasi), hal 
ini pernah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam konflik 
PPP dan Partai Golkar

(3) External Dispute Resolution : Melalui peran pengadilan.

Apabila Tim Penyusun menginventarisasi kasus sengketa internal 
partai politik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 
terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa internal partai politik, 
yaitu sebagai berikut:
1) Pengadilan Negeri gugatan khusus Partai Politik, didasarkan pada 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini terjadi 
pada Partai Kebangkitan Bangsa

2) Pengadilan Negeri gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini 
terjadi pada kasus Partai Golkar

3) Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa dengan gugatan fiktif negatif 
sebagaimana kasus yang terjadi pada PPRN atau menggugat Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana yang terjadi 

215  Ahmad Gelora Mahardika, “Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Sebagai 
Perwujudan Asas Kepastian Hukum Dalam Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Perselisihan 
Internal Partai Politik Pasca Reformasi)” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016).
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pada Partai Kebangkitan Bangsa
4) Mahkamah Partai, pada kasus yang terjadi pada Partai Persatuan 

Pembangunan putusannya diabaikan, namun pada kasus yang dialami 
oleh Partai Golkar putusannya ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum 
dan HAM RI.

5) Melalui diskresi Menteri Hukum dan HAM RI, dimana dalam kasus 
PPP terdapat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun 
tidak dilaksanakan dan bahkan malah mengesahkan kepengurusan 
lainnya.

Kondisi inilah yang kemudian menciptakan permasalahan 
ketatanegaraan karena subjek yang bermasalah adalah Partai Politik. 
Konsep menyerahkan kewenangan perselisihan partai politik ke 
Mahkamah Konstitusi sebenarnya sejalan dengan historis terbentuknya 
MK menurut Undang-Undang MK yaitu, “sejalan dengan prinsip 
ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang 
berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam 
rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab 
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan 
Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya 
pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap 
pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan 
oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Selain itu, salah satu persoalan ketatanegaraan Indonesia adalah 
terkait sengketa hasil Pemilu, dimana MK kerap kali hanya memposisikan 
dirinya sebagai Mahkamah Kalkulator. Padahal pelanggaran yang 
terjadi merupakan pelanggaran konstitusional yang selayaknya juga di 
perhatikan oleh MK. 

Berdasarkan hal-hal tersebut itulah, tim penyusun menawarkan 
perubahan pada Pasal 24A dan 24C yang terkait kewenangan MA dan 
MK yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:
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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

Dengan pengalihan kewenangan pengujian semua peraturan perundang-
undangan kepada Mahkamah Konstitusi, tim penyusun mengusulkan 
perubahan pasal tersebut menjadi sebagai berikut:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Sedangkan untuk Pasal 24C yang mengatur terkait kewenangan MK, tim 
penyusun juga mengusulkan perubahan pasal tersebut yang sebelumnya 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24C

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum

Dengan penambahan kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan serta menyelesaikan sengketa internal partai politik, maka 
selayaknya pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan 
perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik dikarenakan pelanggaran ideologi 
dan atau hukum, memutus sengketa internal partai politik dan memutus 
perselisihan tentang konstitusionalitas hasil pemilihan umum. 
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Selain itu, untuk menghentikan pembatasan terkait siapa yang berhak 
mengajukan pembubaran ataupun sengketa internal partai politik, maka 
tim penyusun mengusulkan penambahan ayat dalam UUD NRI 1945 
yang mengatur terkait pihak yang dapat mengajukan permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi,

Setiap orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dapat 
melakukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, 
pembubaran partai politik dikarenakan pelanggaran ideologi dan hukum, 
sengketa internal partai politik dan perselisihan tentang konstitusionalitas 
hasil pemilihan umum

Sementara itu, terkait kewenangan pengangkatan Hakim Konstitusi, 
sebagai wujud penegasan sistem parlemen trikameral, tim penyusun 
naskah akademik mengusulkan perubahan pada Pasal 24C ayat (3) yang 
sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

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 
Partai, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan tiga 
orang oleh Presiden

Selain itu salah satu prinsip negara hukum adalah kesetaraan 
di depan hukum (equality before the law), hal ini selayaknya juga di 
laksanakan oleh Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah 
Konstitusi yang mana sebagaimana dengan Kekuaan Eksekutif yang 
diatur masa jabatannya dalam amandemen UUD NRI 1945. Selain tidak 
diatur dalam konstitusi, persoalan terkait masa jabatan Hakim dalam 
Undang-Undang antara Hakim MA dan Hakim MK sangat berbeda. 
Hakim Mahkamah Agung menjabat sampai usia 70 tahun, disisi lain 
Hakim MK hanya menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. 
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Perdebatan terkait masa jabatan Hakim pada hakikatnya juga dibahas oleh 
Council Of Europe dalam forum European Commission For Democracy 
Through Law, yang salah satu prinsip yang dihasilkan adalah:  

“Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure 
until a mandatory retirement age or the expiry of the term of office.” 

Oleh karena itulah demi tercapainya kepastian hukum, terkait masa 
jabatan Hakim Agung dan Hakim MK selayaknya diatur dalam konstitusi. 
Hal itu bisa dilakukan dengan penambahan ayat pada Pasal 24A dan 24C 
yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim Agung dan Hakim Konstitusi memegang jabatan seumur hidup 
dan hanya dapat diberhentikan jabatannya oleh Presiden baik apabila 
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, tidak 
menjalankan undang-undang, atau perbuatan tercela maupun apabila 
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Agung dan Hakim 
Konstitusi.

Pertimbangan mengapa Hakim Agung dan Hakim Konstitusi selayaknya 
menjabat seumur hidup kecuali meninggal dunia, mengundurkan diri atau 
diberhentikan jabatannya adalah dikarenakan jabatan Hakim merupakan 
jabatan yang membutuhkan independensi. Manakala Hakim masih 
dibayangi dengan pemilihan yang dilakukan oleh Presiden ataupun DPR, 
maka independensi Hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan 
Pemerintah dan DPR akan terganggu.

Sedangkan terkait Komisi Yudisial, tim penyusun melihat bahwa peran 
Komisi Yudisial tidak optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Hal itu disebabkan, Komisi Yudisial hanyalah mempunyai kewenangan 
memberikan rekomendasi tanpa adanya penindakan. Oleh karena itulah, 
tim penyusun menawarkan perubahan pada Pasal 24B ayat (1) yang 
sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

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

Menjadi dua ayat dengan bunyi sebagai berikut:

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

(2) Komisi Yudisial berwenang untuk memberhentikan Hakim yang 
melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku dengan 
pertimbangan Mahkamah Agung.

Terlihat dari ketentuan diatas, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan 
pemberhentian. Akan tetapi untuk menjaga otoritas yang berlebihan dari 
Komisi Yudisial serta sebagai checks and balances maka pemberhentian 
yang dilakukan oleh KY tetap harus dengan pertimbangan Mahkamah 
Agung.

BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia

Salah satu problematika Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 
1945 adalah tidak adanya penegakan hukum yang jelas dikarenakan 
konstitusi menyerahkan penegakan serta perlindungan HAM kepada 
negara khususnya Pemerintah. Pemberian kewenangan perlindungan 
dan penegakan HAM kepada Pemerintah secara tidak langsung telah 
melanggar asas nemo judex idoneus in propria causa, dimana seseorang 
tidak boleh menjadi hakim untuk perkaranya sendiri.216 Hal itu disebabkan, 
dalam praktek empirisnya, pelaku pelanggaran HAM baik yang terjadi 
pada masa lalu maupun paska reformasi, sebagian besar dilakukan oleh 
unsur pemerintah. 

Selain itu, pola perlindungan dan penegakan HAM yang diatur dalam 
UUD NRI 1945 juga menyisakan komplikasi. Hal tersebut disebabkan tidak 
adanya lembaga yang secara khusus mengadili pengaduan pelanggaran 
hak asasi atau hak konstitusional warga negara. Hal itu bisa dibuktikan 

216  Yanis Maladi, “‘ Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit 
,’” Konstitusi 7, no. 2 (2010): 1–17.
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manakala mengacu pada regulasi yang terkait dengan HAM, dimana 
dalam kasus pelanggaran HAM berat terdapat lembaga peradilan yang 
berwenang mengadili yaitu Pengadilan HAM sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, namun disisi lain untuk 
pelanggaran HAM diluar genosida dan kejatan terhadap kemanusiaan 
(crimes against humanity), kewenangan tersebut tidak terdapat secara 
khusus dilembaga negara manapun.

Tabel 34 
Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jenis Pelanggaran Proses Penyelesaian
Hak Asasi Manusia Berat Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Diluar Genosida 
dan Kejahatan Terhadap Kemanu-

siaan
?

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Ketiadaan lembaga peradilan khusus yang menangani persoalan HAM 
diluar pelanggaran genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tentu 
saja berimplikasi terhadap minimnya penyelesaian pelanggaran HAM di 
Indonesia. Pada akhirnya, para korban pelanggaran HAM mencoba untuk 
menggunakan hak mereka sebagai warga negara untuk melakukan gugatan 
di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai 
contoh adalah pelanggaran kebebasan menjalankan keyakinan (freedom 
of religion) dalam kasus GKI Yasmin yang penyelesaian sengketanya 
dilakukan di PTUN.217 

Salah satu muara persoalan dalam perlindungan dan penegakan HAM 
di Indonesia adalah keberadaan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 
yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada negara khususnya 
Pemerintah untuk melakukan perlindungan dan penegakan HAM. Padahal 
dalam praktek empirisnya, pelanggar HAM terbesar adalah Pemerintah.218 
Disisi lain, meskipun disadari bahwa Pemerintah merupakan pelanggar 
HAM terbesar, negara sebagai pemegang kedaulatan untuk membuat 

217  asp/lrn, Ketua MA: Laksanakan Putusan GKI Yasmin!, (https://news.detik.com/
berita/d-1769453/ketua-ma-laksanakan-putusan-gki-yasmin diakses pada tanggal 19 Juli 
2020).

218  Cornelis Lay and Pratikno, “Komnas HAM Dan HAM Dibawah Rejim Otoritarian,” Jurnal Sosial 
Dan Politik 2, no. 3 (1999): 1–23.
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regulasi juga memberikan kewenangan yang sangat terbatas pada Komnas 
HAM, tanpa kewenangan perlindungan dan penegakan, Komnas HAM 
tak ubahnya sebagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 
bergerak dibidang Hak Asasi Manusia. 

Selain itu, problematika lainnya adalah terkait ketiadaan lembaga 
peradilan yang secara khusus menangani persoalan HAM diluar 
pelanggaran HAM berat. Oleh karena itulah, sebagai upaya untuk 
mengatasi persoalan tersebut, tim penyusun menawarkan untuk segera 
dilakukan amandemen konstitusi sebagai upaya untuk menata ulang pola 
perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Perubahan pertama yang urgen untuk dilakukan yaitu pada aspek 
perlindungan dan penegakan HAM, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 
sebagai sumber persoalan selayaknya segera dilakukan amandemen, 
perubahan dapat dilakukan dengan secara tegas memberikan kewenangan 
perlindungan dan penegakan HAM kepada lembaga independen 
sebagaimana konstitusi mengatur pembentukan lembaga penyelenggara 
pemilu. Oleh karena itulah, Pasal 28I ayat (4) selayaknya di jadikan dua 
ayat, dengan kewenangan pemajuan serta pemenuhan HAM tetap menjadi 
tanggung jawab Pemerintah, sementara itu khusus aspek perlindungan dan 
penegakan HAM menjadi tanggung jawab Komnas HAM. Sehingga Pasal 
28I ayat (4) UUD NRI 1945 sepatutnya diubah menjadi sebagai berikut: 

Pasal 28I ayat (4)

Pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah 

Pasal 28I ayat (5)

“Perlindungan dan Penegakan hak asas manusia dilakukan oleh sebuah 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat mandiri”

 Hal kedua yang urgen yaitu terkait penegakan hukum pada tahapan proses 
peradilan, tim penyusun mengusulkan kewenangan tersebut diberikan 
kepada Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada sejarah terbentuknya 
Mahkamah Konstitusi, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu, “sejalan dengan prinsip 
ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi 
menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka 
menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai 
dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan 
negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman 
kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir 
ganda terhadap konstitusi.”

 Terlihat mengacu pada penjelasan diatas, pada hakikatnya pembentukan 
MK memang difungsikan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 
constitution). Hal tersebut disepakati oleh Mahfud MD, yang menyatakan 
bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi 
di konstruksikan; Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi 
menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. 
Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar 
konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara 
secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan 
sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai 
penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan 
bernegara dan bermasyarakat.219 

 Terdapatnya kewenangan MK sebagai the guardian of the constitution, 
secara tidak langsung membuat Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban 
untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap konstitusi, yang 
termasuk didalamnya adalah pelanggaran terhadap HAM. Hal itu 
disebabkan Hak Asasi Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
konstitusi. Hal itu juga ditegaskan oleh Carl Smith, yang menyatakan 
bahwa, the function of a guardian of the constitution in constitutional law 
is precisely to replace this general and incidental right to disobedience 
and to resistance and to make it superfluous.220 Oleh karena itulah, ketika 
Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan sebagai penjaga konstitusi, 
maka selayaknya MK mempunyai kewajiban pula untuk memastikan 
perlindungan hak konstitusional terhadap setiap warga negara.

219  Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2010), Hal.100.

220  Lars Vinx (ed), The Guardian of the Constitution Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of 
Constitutional Law, The Guardian of the Constitution (Cambridge University Press, 2015),.
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 Sebagai pengawal konstitusi, pada hakikatnya pembatasan kewenangan 
MK yang hanya sebatas menguji undang-undang terhadap undang-
undang dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diatur dalam UUD, memutus pembubaran partai politik 
dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum berpotensi mendegradasi 
peran MK sebagai the guardian of the constitution,221 hal itu disebabkan 
konstitusi sebagai hukum dasar (basic norm) menurut Sri Soemantri pada 
dasarnya memuat 3 hal pokok yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak 
asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan, serta pembagian 
dan pembatasan tugas ketatanegaraan.222 Oleh karena itulah, wewenang 
Mahkamah Konstitusi selayaknya tidak dibatasi pada pembatasan 
kekuasaan semata, namun juga untuk memastikan terpenuhinya hak 
konstitusional bagi setiap warga negara.

 Fungsi tersebut bisa berjalan optimal manakala Mahkamah 
Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pengaduan 
konstitusional (constitutional complaint). Pengaduan konstitusional 
merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara 
kongkret (concrete review), dalam artian siapapun yang dirugikan hak 
konstitusionalnya dapat melakukan pengaduan konstitusional di Mahkamah 
Konstitusi.223 Pemberian kewenangan tersebut selain memastikan 
peran MK sebagai the guardian of the constitution, juga dapat mengisi 
kekosongan (loopholes) terkait penegakan HAM diluar pelanggaran HAM 
berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM. Pemberian kewenangan baru tersebut dapat dilakukan 
dengan melakukan amandemen kelima UUD NRI 1945 terutama yang 
terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena itulah ketentuan yang 
tercantum pada Pasal 24C UUD NRI 1945 menurut penulis selayaknya 
diubah menjadi dua ayat sebagai berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan 
perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar terhadap 

221  Jimy Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: PT 
Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hal.583.

222  Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen 
Menurut Islam,” 2016.

223  Otto Pfersmann, “Concrete Review As Indirect Constitutional Complaint In French 
Constitutional Law: A Comparative Perspective,” European Constitutional Law Review 6, no. 2 
(2010): 223–48.
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Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum dan memutus pengaduan konstitusional

(2) Setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, 
dapat melakukan pengaduan konstitusional, permohonan pengujian 
peraturan perundang-undangan, pembubaran partai politik 
dikarenakan pelanggaran ideologi dan hukum, sengketa internal partai 
politik dan perselisihan tentang konstitusionalitas hasil pemilihan 
umum

 

Dengan perubahan pada kedua pasal tersebut, maka desain perlindungan 
perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia akan berubah menjadi 
sebagai berikut:

Tabel 35 
Perbedaan Konsep Perlindungan dan Penegakan HAM berdasarkan UUD 

NRI 1945 dan UUD NRI 1945 Hasil Amandemen V

Perihal
Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM Berat Diluar Pelanggaran HAM berat

UUD  NRI 1945 Amandemen 
V UUD  NRI 1945 Amandemen 

V
Perlindungan Pemerintah Komnas HAM Pemerintah Komnas HAM

Penegakan
Pemerintah

(Polisi, Kejaksaan)
Komnas HAM Pemerintah Komnas HAM

Peradilan Pengadilan HAM Pengadilan 
HAM

Peradilan 
Umum, 

Peradilan TUN
Mahkamah 
Konstitusi

Sumber : diolah dari berbagai sumber

 Terlihat dengan konsep yang baru tersebut diatas, maka persoalan 
terkait perlindungan dan penegakan HAM akan jauh lebih tertata. Selain 
itu dengan pemberian kewenangan kepada lembaga independen, maka 
manakala pelanggaran HAM dilakukan oleh Pemerintah, maka proses 
penegakannya akan jauh lebih optimal.
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Dengan masuknya Komnas HAM sebagai lembaga independen yang 
tercantum dalam konstitusi, maka desain struktur ketatanegaraan Indonesia 
pasca amandemen kelima UUD NRI 1945 selayaknya menjadi sebagai 
berikut:

Tabel 36 
Struktur Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan rancangan  

undang-undang

BAB XVI Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar

Terkait larangan perubahan bentuk negara, pada dasarnya Pasal 
ini memberikan batasan terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini tentu saja 
bertentangan dengan konsep vox populi vox dei atau suara rakyat adalah 
suara tuhan. Akan tetapi karena persoalan bentuk negara merupakan 
persoalan fundamental, maka selayaknya memang apabila dikehendaki 
oleh rakyat perubahannya  harus melalui mekanisme yang berbeda 
dengan Pasal lainnya, yaitu referendum. Oleh karena itulah tim penyusun 
mengusulkan perubahan pada pasal 37 ayat (5) menjadi sebagai berikut:

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
perubahannya harus melalui referendum.

Aturan Peralihan

Salah satu yang perlu diatur dalam aturan peralihan adalah terkait 
status hukum TAP MPR setelah MPR diberikan kewenangan untuk 
menerbitkan peraturan rakyat. Oleh karena itulah pada pasal III aturan 
peralihan tim penyusun naskah akademik mengusulkan penambahan pasal 
sebagia berikut:
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Pasal III

Semua Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat yang ada dan masih 
berlaku disamakan kedudukannya dengan Peraturan Rakyat.  

Sedangkan terkait dengan perubahan waktu pemilihan anggota 
DPR, DPD, DPRD, maka tim penyusun perlu memberikan kepastian 
hukum terkait dengan mekanisme pelaksanaannya dalam aturan peralihan.

Oleh karena itulah pada Pasal III aturan peralihan tim penyusun naskah 
akademik mengusulkan penambahan pasal sebagai berikut:

Pasal IV

Pada Pemilu 2024, semua anggota Dewan Perwakilan Partai akan dipilih 
untuk seluruhnya, dan pada tahun 2028 akan dipilih di sebagian provinsi 
dari total keseluruhan provinsi. 

Pasal V

Pada Pemilu 2024, sebagian anggota DPR di sebagian provinsi dari total 
keseluruhan provinsi akan dipilih secara langsung, sementara sebagian 
lainnya akan dipilih pada Pemilu 2028.

Pasal VI

Pada Pemilu 2024, sebagian anggota DPRD Provinsi di sebagian 
kabupaten/kota dari total keseluruhan kabupaten/kota di provinsi tersebut 
akan dipilih secara langsung, sementara sebagian lainnya akan dipilih 
pada Pemilu 2028.

Pasal VII

Pada Pemilu 2024, sebagian anggota DPRD Kabupaten/Kota di sebagian 
kecamatan dari total keseluruhan kecamatan di kabupaten/kota tersebut 
akan dipilih secara langsung, sementara sebagian lainnya akan dipilih 
pada Pemilu 2028.

Berdasarkan evaluasi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar 
1945, struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan rancangan undang-
undang dasar amandemen ke-5 adalah sebagai berikut.



210

Tabel 37 
Struktur Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan rancangan  

undang-undang
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BAB V 
PENUTUP

A. Simpulan 

Amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan pada periode tahun 
1999-2002 merupakan warisan (legacy) terakhir reformasi dalam 
upaya untuk menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah 
itu, praktis UUD NRI 1945 belum pernah dilakukan amandemen, 
meskipun disadari sejumlah pihak bahwa UUD NRI 1945 hasil 
amandemen masih menyimpan sejumlah problematika ketatanegaraan 
yang belum terselesaikan. Salah satu alasan mengapa amandemen 
ke-4 masih menyimpan persoalan adalah didasarkan pada momentum 
politik yang terjadi sebelum amandemen dilakukan oleh MPR, yaitu 
rezim politik orde baru yang memposisikan MPR berada di puncak 
hierarki kekuasaan namun pada praktek empirisnya kekuasaan 
eksekutif mempunyai peran yang sangat vital dalam mempengaruhi 
kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Peran yang sangat vital itulah 
yang dianggap sebagai akar permasalahan lahirnya tindakan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Indonesia pada era 
orde baru. Momentum politik tersebut turut dibumbui oleh sejumlah 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh negara. Dalam 
artian, kompleksitas persoalan transisi politik orde baru ke reformasi 
merupakan akumulasi dimulai dari tidak adanya pemisahan kekuasaan 
yang jelas, sistem checks and balances yang terukur, pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh oligarki politik mulai dari korupsi, kolusi 
dan nepotisme hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan 
oleh negara melibatkan aparat TNI/Polri. Beragam hal tersebutlah 
yang kemudian menjadi nuansa kebatinan anggota MPR untuk segera 
melakukan amandemen konstitusi.

Akan tetapi, pelaksanaan amandemen yang dilakukan dikala 
transisi politik sedang atau baru saja terjadi, menyimpan problematika 
tersendiri yaitu terkait kemurnian semangat  pelaksanaan amandemen 
apakah sepenuhnya atas dasar rasa cinta tanah air dan bangsa demi 
perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia ataukah terselip upaya 
dendam politik terhadap kekuasaan orde baru yang terlalu dominan 
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yang kemudian memunculkan rasa kebencian terhadap segala bentuk 
peninggalan orde baru?. Menurut tim penyusun naskah akademik, 
UUD NRI 1945 hasil amandemen merupakan hasil perkawinan antara 
hasrat untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia dengan 
upaya sistematis untuk meniadakan segala bentuk peninggalan orde 
baru, yang sayangnya termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai luhur 
kebangsaan yang merupakan turunan dari staat fundamentalnorm 
bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Akan tetapi karena perubahan 
tidak dilakukan secara murni untuk perbaikan sistem ketatanegaraan 
Indonesia, amandemen konstitusi tak ubahnya sebagaimana pendulum, 
bergerak dari kiri ke kanan. 

Pada era orde baru, kekuasaan eksekutif mempunyai kewenangan 
yang tidak terbatas (executive heavy) dan hal tersebut menyebabkan 
tidak adanya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, namun 
pasca amandemen UUD NRI 1945, pendulum yang sebelumnya berada 
di kekuasaan eksekutif secara perlahan bergeser ke arah kekuasaan 
legislatif (legislative heavy). Padahal salah satu filosofi pemisahan 
kekuasaan adalah tidak adanya satupun kekuasaan yang mempunyai 
kekuasaan berlebih, semuanya harus saling mengontrol satu sama lain. 

Salah satu persoalan inilah yang menjadi alasan tim penyusun 
naskah akademik merasa perlu untuk segera dilakukannya amandemen 
ke-5 sebagai upaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Amandemen konstitusi bukanlah momen yang bersifat 
umum, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 baru 
empat kali di amandemen, sementara itu negara lain seperti Amerika 
Serikat, sejak 1787 konstitusi Amerika Serikat baru dilakukan 
amandemen sebanyak 14 (empat belas) kali. Hal ini mengisyaratkan 
bahwa, amandemen bukanlah momentum politik yang umum, oleh 
karena itulah amandemen konstitusi selayaknya dilakukan secara 
hati-hati serta komprehensif untuk memastikan tidak ada pasal yang 
terlewat. 

Untuk memastikan tidak ada pasal yang terlewat dalam amandemen, 
tim penyusun merujuk pendapat Sri Soemantri yang menyebutkan 
bahwa pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi 3 (tiga) 
hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan 
warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat 
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fundamental, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan 
yang juga bersifat fundamental. Oleh karena itulah, kesimpulan dalam 
naskah akademik ini pun mencakup ketiga poin tersebut diatas.

Pada aspek jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, tim naskah 
akademik melihat bahwa ketentuan pada Pasal 28I ayat (4) UUD 
NRI 1945 yang memberikan kewenangan penegakan HAM kepada 
negara khususnya Pemerintah menyimpan persoalan tersendiri. Hal itu 
disebabkan, pelanggaran HAM terbesar dalam rentang sejarah bangsa 
Indonesia adalah Pemerintah.  Hal itu bisa dilihat dari fakta empiris 
pelanggaran HAM berat yang disampaikan  oleh Pemerintah melalui 
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, yaitu: 

Peristiwa Korban Pelaku
Pembantaian 1965-1966 500.00-3 Juta Orang TNI AD

Penembakan Misterius 
1982-1986 2000-10.000 Orang

Panglima Komando 
Pemulihan 

Keamanan dan 
Ketertiban RI

Pembantaian Talangsari 
1989

130 Tewas dan 229 
dianiaya

Pemerintah Orde 
Baru

Rumoh Geudong Aceh 
1989-1998

781 Tewas, 163 
Hilang, 102 

Perempuan diperkosa
TNI

Penembakan Mahasiswa 
Trisakti 1998 4 Mahasiswa Tewas ABRI

Penculikan Orang secara 
Paksa 1997-1998

23 Aktivis 
Prodemokrasi

Tim Mawar dari 
Komando Pasukan 

Khusus AD
Tragedi Semanggi I dan 

II 1998-1999 29 Orang Tewas TNI/Polri

Tragedi Simpang Kertas 
Kraft Aceh (KKA) 1999 46 Orang Tewas TNI

Peristiwa Wasior 2001 4 Orang Tewas, 39 
Orang disiksa Brimob Polri
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Peristiwa Wamena 2003
9 Orang Tewas, 38 

Terluka, Penduduk di 
25 Kampung dipindah 

secara paksa
Brimob Polri

Tragedi Jambu Keupok 
Aceh 2003 16 Orang Tewas TNI

Terlihat dari daftar diatas, pelaku pelanggaran HAM berat sebagian 
besar dilakukan oleh negara melalui instrumen pertahanan dan 
keamanan-nya yaitu TNI/POLRI. Oleh karena itulah selayaknya 
penanganan penegakan HAM dilakukan oleh lembaga independen 
yang tidak terikat secara langsung dengan Pemerintah. Selain itu, 
proses pelanggaran HAM tidak terbatas pada pelanggaran berat semata 
yang kemudian berdampak pada sanksi pidana, akan tetapi pemenuhan 
hak konstitusional warga negara selayaknya juga tidak diabaikan oleh 
negara. Dalam konteks inilah penyelesaian pelanggaran HAM berat 
dan diluar pelanggaran HAM berat selayaknya dipisahkan, karena 
pelanggaran HAM berat mempunyai sanksi pidana yang mengikat, 
sementara diluar pelanggaran HAM berat bisa diwujudkan dengan 
perubahan kebijakan. 

 Selain aspek HAM, konstitusi juga memuat susunan ketatanegaraan 
yang bersifat fundamental. Salah satu problematika dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia adalah menemukan posisi MPR sebagai 
lembaga yang paling ideal. Pada era orde baru, Presiden merupakan 
mandataris MPR, dalam artian Presiden bertanggung jawab kepada 
MPR, bilamana Presiden tidak melaksanakan perintah MPR maka 
Presiden dapat dimakzulkan. Berangkat dari fakta historis tersebutlah, 
amandemen konstitusi kemudian menihilkan kewenangan MPR baik 
kewenangan untuk memilih dan memberhentikan Presiden ataupun 
kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat mengikat yaitu 
Ketetapan MPR. Implikasi dari nihilisasi tersebut adalah MPR menjadi 
lembaga tinggi negara yang tidak mempunyai kewenangan yang 
bersifat reguler dalam konstitusi, kewenangan yang bersifat reguler 
hanyalah yaitu sekedar melantik Presiden dan Wakil Presiden yang 
dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Disisi lain fungsi dan kewenangan 
lainnya merupakan aktivitas yang cenderung politis seperti melakukan 
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau melakukan 
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pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden setelah 
dibuktikan adanya pelanggaran terhadap konstitusi oleh Mahkamah 
Konstitusi, dan sejak tahun 2002 kewenangan tersebut belum pernah 
digunakan oleh MPR.

Selain itu, ketiadaan kewenangan membentuk peraturan membuat 
produk hukum yang dikeluarkan MPR semasa menjadi lembaga 
tertinggi negara menjadi tidak jelas status hukumnya. Disisi lain, 
pembuat Undang-Undang menempatkan TAP MPR dalam hierarki 
Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu bentuk peraturan 
yang berada dibawah UUD NRI 1945 dan diatas Undang-Undang. 
Akan tetapi, persoalannya adalah lembaga manakah yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perubahan atau mencabut Ketetapan 
MPR?. 

Sebagai lembaga negara yang unik karena menjadi karakteristik 
bangsa Indonesia, MPR haruslah difungsikan sebagaimana mestinya. 
MPR pada hakikatnya berbeda dengan lembaga lainnya karena 
menyandang nama “permusyawaratan” atau perwujudan dari Sila ke-4 
Pancasila  yaitu  “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Oleh karena itulah, fungsi 
dan hakikat MPR sebagai lembaga permusyawaratan selayaknya 
dikembalikan sebagaimana posisinya dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Akan tetapi apakah hal tersebut akan mengembalikan 
Indonesia dalam sistem presidensial semu?. Tim penyusun melihat 
bahwa esensi sistem pemilihan presidensial terletak bukan pada 
penambahan kewenangan MPR, melainkan pada skema checks and 
balances dalam pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, 
legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itulah, pengembalian fungsi 
dan kewenangan MPR tetaplah harus berada pada koridor pemisahan 
kekuasaan dan checks and balances.

Selain penambahan kewenangan MPR, salah satu problematika 
sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keberadaan sejumlah lembaga 
tinggi negara yang fungsinya belum optimal atau fungsinya sudah 
optimal namun mengancam keberadaan lembaga tinggi negara lainnya. 
Sejumlah lembaga tinggi negara yang merupakan anak kandung 
reformasi terlihat tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dan 
hal tersebut selayaknya harus diperbaiki dalam amandemen konstitusi.
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1) Ombudsman: Sebagai lembaga tinggi negara yang diharapkan 
mampu memastikan pelayanan publik berjalan dengan maksimal, 
Ombudsman justru tidak berfungsi maksimal. Hal itu bisa 
terlihat pada tahun 2014-2018 Ombudsman RI mengeluarkan 
34 rekomendasi sebanyak 12 dilaksanakan, 12 dilaksanakan 
sebagian, 10 tidak dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan 
bentuk yang dihasilkan oleh Ombudsman adalah rekomendasi, 
selayaknya untuk memastikan sistem checks and balances dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia, rekomendasi Ombudsman harus 
mempunyai kewajiban mengikat untuk dipatuhi semua pejabat 
publik.

2) Komisi Yudisial: Sebagai lembaga negara yang tercantum dalam 
konstitusi, KY mempunyai peran yang tidak maksimal dalam 
hal  pengawasan etika dan moral Hakim. Pokok persoalannya 
adalah sama dengan Ombudsman, hal itu disebabkan KY hanya 
berwenang memberikan rekomendasi, disisi lain pelaksananya 
adalah Mahkamah Agung.

3) Komisi Pemberantasan Korupsi: KPK merupakan anak tiri 
reformasi, hal itu disebabkan lembaga tersebut tidak diatur dalam 
konstitusi namun hanya di dalam Undang-Undang. Keberadaan 
KPK yang hanya diatur dalam Undang-Undang berpotensi untuk 
melemahkan KPK, hal itu terjadi manakala KPK mengusut 
perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara dalam rumpun 
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Hal itu disebabkan, 
kedua kekuasaan tersebut mempunyai kewenangan mutlak untuk 
merubah Undang-Undang. Selain itu posisi KPK yang akhirnya 
diterjemahkan oleh DPR sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membuat KPK 
menjadi lembaga yang tidak independen. Padahal independensi 
merupakan hal yang sangat vital dalam penegakan tindak pidana 
korupsi. Oleh karena itulah, lembaga KPK selayaknya dicantumkan 
keberadaanya dalam amandemen konstitusi.

Sedangkan terkait pemisahan kekuasaan antara kekuasaan 
eksekutif, legislatif dan yudikatif, tim penyusun mencoba untuk 
menata terlebih dahulu struktur ketatanegaraan Indonesia yang saat 
ini berlaku yaitu kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden 
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dan Wakil Presiden, legislatif yang dipegang oleh MPR, DPR, DPD 
dan yudikatif yang dipegang oleh MA, MK, KY. Semua kekuasaan 
tersebut pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan skema checks and 
balances, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang terlalu absolut.

Salah satu ekses dengan ditiadakannya kewenangan MPR untuk 
membuat produk hukum yang bersifat mengatur adalah implikasinya 
terhadap arah pembangunan nasional yang tidak memiliki kontinyuitas 
serta ketiadaan cetak biru (blue print) perencanaan nasional yang 
bersifat tetap dan memaksa, sehingga manakala Presiden terpilih 
dalam pemiliihan umum mempunyai pilihan politik yang berbeda 
dengan Presiden petahana, maka kebijakan Presiden Petahana sering 
kali dirubah atau tidak diteruskan sama sekali oleh Presiden terpilih 
dikarenakan pertimbangan politik bukan teknis. Oleh karena itu, 
untuk menjaga kontinyuitas pembangunan nasional diperlukannya 
kewenangan lembaga tinggi negara setingkat MPR untuk mengawasi 
jalannya pembangunan nasional, dan kewenangan tersebut selayaknya 
ditempatkan dalam konstitusi, sehingga manakala Presiden terpilih 
tidak dapat melakukan atau mentaati kebijakan terkait pembangunan 
nasional, maka Presiden dapat diajukan untuk diberhentikan dari 
jabatannya. Akan tetapi untuk memastikan tiadanya lembaga superior 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka kewenangan MPR tetap 
dilimitasi oleh konstitusi, sehingga pemakzulan selayaknya tetap 
melewati persidangan di Mahkamah Konstitusi.  

Selain persoalan pembangunan nasional, pemberhentian/
pemakzulan dalam praktek empirisnya juga mengalami hambatan, hal 
itu disebabkan dalam konstitusi pemakzulan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden hanya dapat dilakukan manakala terjadi pelanggaran hukum 
berupa Pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, tindak 
pidana berat dan perbuatan tercela, ketidakjelasan tafsir perbuatan 
tercela membuat ketentuan tersebut menjadi multi tafsir. Padahal salah 
satu bunyi janji Presiden adalah “memegang teguh Undang-Undang 
Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya 
dengan selurus-lurusnya”, disisi lain, Pemerintah kerap kali 
mengabaikan Undang-Undang serta Putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), secara sederhana 
tindakan Presiden adalah pelanggaran terhadap sumpah (lying under 
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oath), dan selayaknya hal tersebut bisa menjadi alasan pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. 

Persoalan terkait kekuasaan eksekutif tidak hanya terbatas pada 
permasalahan impeachment, namun terdapatnya ketentuan dalam UUD 
NRI 1945 yang berpotensi melahirkan kekosongan jabatan Presiden 
dan Wakil Presiden ketika keduannya mangkat secara bersamaan. Hal 
itu tercantum pada Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan 
bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden 
yang melaksanakan tanggung jawab keduanya adalah Menteri 
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara 
bersamaan. Namun hal itu memunculkan persoalan ketika ketiga-
tiganya tidak dapat melaksanakan tanggung jawab Presiden meskipun 
kemungkinan tersebut kecil, selain potensi kekosongan pelaksanaan 
tugas Presiden dan Wakil Presiden, penunjukan menteri sebagai 
pengganti Presiden memuculkan persoalan legitimasi dikarenakan 
Menteri merupakan pejabat yang diangkat (appointed official) bukan 
pejabat yang di pilih langsung oleh rakyat (elected official), sehingga 
pemberian jabatan tertinggi kepada Menteri dapat menimbulkan 
krisis legitimasi dalam pelaksanaan tugas Kepresidenan yang mana 
membutuhkan legitimasi politik yang kuat. 

Terkait persoalaan syarat calon Presiden dan masa jabatan Presiden, 
pembatasan syarat untuk menjadi calon Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana diatur pada pasal 6 UUD NRI 1945 berpotensi 
melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia yaitu hak seseorang untuk 
di pilih dan memilih, terbukti pasal tersebut menjadi alasan yang 
mengganjal Gus Dur dalam pencalonan pemilihan Presiden pada 
tahun 2004, padahal salah satu Presiden tersukses sepanjang sejarah 
Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt merupakan seorang 
penyandang disabilitas. Antinomi norma dalam konstitusi haruslah 
ditata kembali untuk memastikan tegaknya prinsip negara hukum rule 
of law yaitu setiap orang dianggap sama di hadapan hukum (equality 
before the law). 

Sedangkan terkait masa jabatan Presiden, persoalan yang mana 
dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden memegang masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, 
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mengundang persoalan kesetaraan dalam pemilihan umum, Presiden 
petahana tentu memiliki kontrol politik besar terhadap pejabat-pejabat 
pemerintahan dan juga potensi penggunaan fasilitas negara selama 
masa kampanye. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan semangat 
asas hukum equality before the law dimana seharusnya setiap proses 
pencalonan Presiden harus menghadirkan kompetisi yang sejajar tidak 
ada calon yang mendapatkan fasilitas atau privilege lebih dari negara. 
Hal ini dapat terlihat dari setiap pemilihan Presiden yang melibatkan 
calon petahana, perdebatan terkait penggunaan fasilitas negara 
selalu muncul, yaitu pada Pemilihan Presiden tahun 2009 dan 2019. 
Oleh karena itu, untuk memastikan kontestasi berjalan setara, maka 
selayaknya jabatan Presiden dibatasi oleh konstitusi hanya satu kali 
masa jabatan dan tidak dapat dipilih kembali. 

Selain persoalan limitasi masa jabatan, penentuan kandidat calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi otoritas mutlak Partai 
Politik juga berpotensi melunturkan nilai-nilai demokrasi yaitu 
kedaulatan rakyat. Penentuan kandidat calon Presiden yang ditentukan 
secara absolut oleh Partai Politik kerap kali diselewengkan oleh Ketua 
Umum, sehingga Ketua Umum sendiri yang maju dalam kontestasi. 
Hal itu terlihat dalam Tabel 5 yang berisi daftar Ketua Umum Partai 
Politik yang mengajukan diri sebagai kandidat Calon Presiden dan/
atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah, perubahan skema pemilihan 
calon Presiden dan/atau Wakil Presiden selayaknya di rekontruksi 
ulang sebagai upaya pemenuhan kedaulatan rakyat serta memperkuat 
pelembagaan partai politik supaya lebih demokratis. 

Selanjutnya terkait dengan pemilihan umum, UUD NRI 1945 masih 
meyimpan potensi lahirnya kebuntuan dalam proses pemilihan, hal itu 
disebabkan tidak adanya norma yang mengatur bilamana pemilihan 
umum tidak dapat diselenggarakan dikarenakan terjadinya bencana 
alam atapun bencana non-alam. Padahal mengacu pada fakta empiris, 
pada tahun 2020 terjadi wabah pandemi Corona Virus Disease-2019  
yang berdampak terhadap pemilihan kepala daerah. Oleh karena itulah, 
konstitusi selayaknya mengatur manakala penundaan pemilu terjadi. 

Terkait relasi antara pemerintahan daerah satu dengan lainnya, UUD 
NRI 1945 belum memberikan kejelasan terkait dimana sebenarnya 
episentrum otonomi daerah. Hal tersebut berimplikasi terhadap kerap 
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kalinya terjadi persinggungan antara pemerintah provinsi dengan 
pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengambilan kebijakan. 
Selain itu, frase “demokratis” yang tercantum pada pasal 18 UUD 
NRI 1945 yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala 
daerah selayaknya perlu ditegaskan kembali dalam konstitusi. Hal 
itu disebabkan terjadinya dualisme makna terkait “demokratis” yaitu 
antara pemilihan kepala daerah secara langsung ataukah melalui 
perwakilan.

Selanjutnya terkait kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai 
lembaga tinggi negara di bawah Presiden. Kepolisian dan Kejaksaan 
merupakan organ penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Pada hakikatnya, kedua lembaga tersebut merupakan bagian 
dari kekuasaan eksekutif yang bersifat independen, akan tetapi dalam 
prakteknya kejaksaan dan kepolisian justru kerap kali menjadi alat 
kekuasaan yang kemudian mempengaruhi independensi penegakan 
hukum. Konstitusi selayaknya harus menegaskan posisi kejaksaan dan 
kepolisian supaya kedua lembaga penegak hukum tersebut berfungsi 
secara optimal.

Selain semakin banyaknya kekuasaan eksekutif yang terdistorsi 
oleh kekuasaan legislatif, UUD NRI 1945 juga melahirkan 
problematika terkait kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang 
mutlak hakikatnya merupakan kewenangan kekuasaan legislatif. Akan 
tetapi dalam pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa 
Rancangan Undang-Undang sah menjadi Undang-Undang manakala 
disetujui bersama oleh Presiden dan DPR. Pasal ini menjadikan secara 
implisit Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk Undang-
Undang. 

Dalam aspek kewenangan, UUD NRI 1945 hasil amandemen 
memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi kekuasaan legislatif, 
bahkan pada kewenangan yang selayaknya mutlak menjadi wilayah 
kekuasaan eksekutif.  Hal itu bisa terlihat dari keterlibatan DPR dalam 
kebijakan Presiden untuk persetujuan menyatakan perang, terkait 
perjanjian internasional, pertimbangan dalam pengangkatan duta 
dan konsul, penempatan duta negara lain di negara Indonesia, serta 
pertimbangan terhadap amnesti dan abolisi. Padahal dalam konsep 
pemisahan kekuasaan, sebagian besar dari hal tersebut merupakan 
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kewenangan mutlak Presiden sebagai Kepala Negara. Apabila 
kekuasaan legislatif memang perlu dilibatkan, selayaknya sebagai 
koreksi manakala kebijakan tersebut sudah disahkan (hak veto), bukan 
hak persetujuan. 

Selain persoalan pembagian kekuasaan (separation of power) 
antara eksekutif dan legislatif, persoalan juga hadir dalam internal 
kekuasaan  legislatif itu sendiri yaitu terkait dengan posisi DPR 
dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apabila mengacu 
pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, DPR memiliki fungsi 
dan peran sebagaimana house of representative, sementara itu DPD 
adalah house of senate. Sebelum dilakukannya amandemen UUD NRI 
1945, kedudukan DPR sebagai Lembaga tinggi negara sangat lemah 
dikarenakan fungsi legislasi sebagai manifesto kekuasaan legislatif saja 
tidak dimiliki oleh DPR, akan tetapi setelah dilakukannya  amandemen, 
DPR menjadi Lembaga tinggi negara yang mempunyai peran vital 
dalam proses pembentukan Undang-Undang, serta kewenangan dalam 
membahas dan menyetujui APBN. 

Selain itu, DPR menjadi satu-satunya lembaga tinggi negara 
yang mempunyai hak menyatakan pendapat terkait pengusulan 
pemberhentian Presiden yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. 
Sayangnya, konstitusi tidak memberikan limitasi yang jelas terkait 
hak angket, hak interpelasi dan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR, 
sehingga lembaga tinggi negara yang independen seperti KPK dan 
KPU berpotensi untuk menjadi objek hak angket dari DPR. Begitupula 
terkait hak imunitas, dalam hal serta kondisi seperti apa hak tersebut 
dapat digunakan?. 

Selanjutnya persoalan lain adalah terkait keberadaan lembaga 
baru dalam UUD NRI 1945 yaitu DPD. Sebagai anak kandung 
reformasi, DPD pada hakikatnya difungsikan sebagai kamar kedua 
dalam sistem parlemen Indonesia. Akan tetapi sebagai lembaga yang 
anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat, fungsi DPD tidak 
dapat berjalan dengan optimal. Hal itu disebabkan UUD NRI 1945 
membatasi kewenangan DPD pada pengajuan 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, 
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serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain pembatasan 
pembahasan, DPD juga tidak mempunyai kewenangan menyetujui 
hasil pembahasan. Kondisi inilah yang menyebabkan DPD menjadi 
lembaga kekuasaan legislatif yang berfungsi kurang optimal dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain desain kontitusional kelembagaan DPD, salah satu persoalan 
lain yang terjadi adalah terkait dengan syarat pencalonan anggota DPD 
apakah harus dari perseorangan ataukah boleh dari partai politik?. 
Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
menjadi anggota DPD, namun manakala anggota DPD diperbolehkan 
berasal dari Partai politik, maka terjadi potensi adanya benturan antara 
kepentingan politik dengan kepentingan daerah, padahal original intent 
(makna asli dari perumus konstitusi) pembentukan DPD adalah sebagai 
representasi daerah bukan representasi politik. Hal itu berbanding 
terbalik dengan DPR yang merupakan perwakilan rakyat, namun disisi 
lain peran partai politik sangat besar dalam pengambilan keputusan. 
Bahkan anggota DPR yang mempunyai pemikiran berbeda dengan 
keputusan Fraksi, dapat di recall dan digantikan oleh anggota lainnya. 
Hal ini tentu saja mendegradasi DPR menjadi dewan perwakilan partai 
bukan rakyat.

Selain kedudukan dan kewenangan, persoalan terkait masa 
jabatan anggota legislatif yang tidak memiliki limitasi yang tegas 
dalam UUD NRI 1945 telah menyebabkan anggota legislatif baik 
dari DPR maupun DPD dapat terpilih berulang kali, sehingga hal ini 
dapat menciderai regenerasi lembaga legislatif. Tidak hanya persoalan 
limitasi pencalonan, proses pemilihan umum yang memilih Presiden, 
DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan juga menuai persoalan terkait 
carry over dalam proses legislasi. Hal itu disebabkan mayoritas anggota 
legislatif baru yang terpilih kerap kali tidak mempunyai hasrat untuk 
melanjutkan proses legislasi yang dilakukan oleh anggota legislatif 
periode sebelumnya. Hal itu bisa dilihat ketika masa berakhirnya 
jabatan anggota DPR periode 2014-2019 dimana ada 43 RUU yang 
terancam tidak dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2019-2024. 
Oleh karena itulah, desain pemilihan umum serentak yang saat ini 
berlangsung haruslah didesain ulang sebagai upaya memastikan sistem 
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carry over pembentukan Undang-Undang tidak akan terhambat oleh 
transisi demokrasi.

Selanjutnya adalah terkait desain pengaturan kekuasaan yudikatif 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama dalam aspek pengujian 
peraturan perundang-undangan (judicial review). Berdasarkan Pasal 
24A dan 24C UUD NRI 1945, pengujian Peraturan Perundang-
Undangan dilakukan oleh 2 lembaga yudikatif yaitu Mahkamah 
Agung yang menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi 
yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 
Selain mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Peraturan 
Perundang-Undangan, MA juga berwenang untuk memutus perkara 
kasasi. Berdasarkan fakta empiris, putusan kasasi Mahkamah Agung 
pada tahun 2018 berjumlah 17.351 (tujuh belas ribu tiga ratus lima 
puluh satu) perkara dan tahun 2019 berjumlah 20.021 (dua puluh ribu 
dua puluh satu) perkara. Oleh karena itulah beban kewenangan MA 
selayaknya harus direduksi.  Selain itu pengujian peraturan perundang-
undangan di MA juga kerap kali berlangsung secara kurang optimal, 
hal itu terkait trasparansi dalam persidangan. Oleh karena itulah, 
amandemen kelima perlu untuk mengkaji kembali terkait wewenang 
judicial review yang berada di tangan MA.

Selanjutnya kewenangan MK tentang memutus pembubaran 
partai politik yang belum pernah dilaksanakan sejak dibentuknya 
MK sebagai amanat UUD NRI 1945 hasil amandemen. Hal tersebut 
dikarenakan MK dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian hukum acaranya diatur 
oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 
Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang mana Partai 
Politik dapat dibubarkan karena adanya pertentangan dengan ideologi 
Pancasila. Sedangkan menurut tim penyusun, partai politik selayaknya 
dapat dibubarkan karena pelanggaran terhadap konstitusi. Oleh karena 
itulah, pembubaran partai politik yang merupakan kewenangan MK, 
menurut tim penyusun selayaknya juga perlu dilakukan perubahan 
dalam amandemen ke lima UUD NRI 1945. 

Selain persoalan terkait tentang kewenangan MK, terdapat 
perbedaan antara masa jabatan hakim MK yang diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 
kembali, dengan hakim MA yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung yang mana masa jabatannya berakhir ketika 
memasuki usia pensiun yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Perbedaan tersebut 
seringkali menjadi pertanyaan, akan tetapi masa jabatan hakim yang 
dibahas dalam forum European Commission For Democracy Through 
Law menghasilkan prinsip bahwa “Judges, whether appointed or 
elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement 
age or the expiry of the term of office”.  Hakim sebagai kekuasaan 
yudikatif yang bersifat independen selayaknya masa jabatannya tidak 
bergantung pada kepentingan politik.

Salah satu persoalan lainnya di bidang kekuasaan yudikatif adalah 
terkait dengan Komisi Yudisial yang termasuk lembaga tinggi negara 
bagian dari kekuasaan kehakiman. Persoalannya adalah KY mempunyai 
wewenang yang hampir sama dengan Badan Pengawas MA. Hal 
tersebut menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan antara KY dan 
Badan Pengawas MA yang bernaung dibawah MA, dapat dilihat dari 
rekomendasi KY yang dijalankan oleh MA sangat sedikit. Sepanjang 
2016-2018, rekomendasi KY yang dijalankan oleh MA hanya 15,38%. 
Oleh sebab itulah penataan ulang fungsi KY sebagai lembaga tinggi 
negara perlu dilakukan perubahan di amandemen kelima konstitusi.

Permasalahan tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa diatur berdasarkan Undang-Undang. Pada pasal tersebut 
seharusnya mengatur secara keseluruhan, termasuk juga pengaturan 
terkait besaran nominalnya. Akan tetapi terkait pajak dan pungutan 
lain yang bersifat memaksa, pada implikasinya penerbitan Undang-
Undang hanya sebagai payung hukumnya saja, sedangkan nominal 
tarifnya diatur dalam PP dan Perpres. Hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan melihat kasus Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) yang besaran nominalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Pijakan hukum terkait nominal tersebut tentu saja mengingkari filosofi 
keterlibatan rakyat melalui lembaga legislatif dalam menentukan 
besaran nominal pungutan pajak yang mana selayaknya penentuan tarif 
didasarkan pada kesepakatan antara dua kekuasaan dalam konstitusi 
yaitu kekuasaan eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (DPR). Oleh 
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karena itulah amandemen kelima konstitusi harus memberikan 
kepastian hukum terhadap permasalahan nominal pungutan lainya 
yang bersifat memaksa.

Dengan sejumlah permasalahan tersebut tim penyusun 
berkesimpulan bahwa diperlukan evaluasi UUD NRI 1945 secara 
menyeluruh untuk penataan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai 
penguatan negara hukum yang demokratis berbasiskan nilai-nilai 
kebangsaan.

B. Saran 

 Sebagai upaya untuk melakukan penguatan negara hukum yang 
demokratis berbasiskan nilai kebangsaan, tim penyusun naskah 
akademik mengusulkan kepada MPR untuk segera melakukan 
amandemen kelima UUD NRI 1945 secara menyeluruh yang terbagi 
atas, pertama jaminan perlindungan Hak Asasi manusia, kedua 
struktur ketatanegaraan Indonesia, dan ketiga terkait dengan desain 
pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

 Pertama, terkait jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tim 
penyusun mengusulkan perubahan pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 
1945 yang sebelumnya memberikan kewenangan penegakan HAM 
kepada Pemerintah. Tim penyusun melihat fakta empiris bahwa 
pelanggaran HAM sebagian besar dilakukan oleh negara, baik itu 
pelanggaran HAM berat maupun diluar pelanggaran HAM berat.  
Penegakan HAM haruslah diserahkan kepada lembaga independen 
yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, oleh karena itulah Tim 
Penyusun mengusulkan penambahan kewenangan lembaga Komnas 
HAM yaitu terkait dengan perlindungan serta penegakan HAM. 

 Selain persoalan penegakan pelanggaran HAM berat, negara 
selayaknya melindungi hak konstitusional setiap warga negara 
terhadap pelanggaran HAM diluar pelanggaran HAM berat yang 
tidak memerlukan sanksi pidana. Oleh karena itulah tim penyusun 
berpendapat harus ada pemisahan antara pelanggaran HAM berat 
sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Roma yaitu genocide, 
aggresion, war crimes, dan crimes against humanity dengan 
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pelanggaran HAM diluar pelanggaran HAM berat. Oleh karena itulah 
tim penyusun mengusulkan penguatan dua lembaga peradilan yang 
pada hakikatnya sudah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
yaitu Pengadilan HAM dan Mahkamah Konstitusi. 

 Tim penyusun berpendapat bahwa Pengadilan HAM selayaknya 
mengadili pelanggaran HAM berat, sementara itu MK mengadili 
pelanggaran HAM diluar pelanggaran HAM berat. Hal ini didasarkan 
pada desain awal pembentukan MK yaitu sebagai peradilan 
ketatanegaraan yang memastikan setiap warga negara terlindungi 
hak konstitusionalnya bukan untuk mengadili persoalan pidana.

 Kedua, terkait struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu 
problematika dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah 
banyaknya lembaga tinggi negara yang fungsinya berjalan tidak 
optimal atau sudah optimal akan tetapi posisinya lemah karena 
tidak tercantum dalam konstitusi. Salah satu lembaga tinggi negara 
yang fungsinya berjalan kurang optimal adalah MPR, hal ini 
dapat dibuktikan dengan tidak adanya kewenangan reguler yang 
diatur dalam konstitusi. Padahal sebagai lembaga tinggi negara 
yang mempunyai karakteristik unik dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, selayaknya MPR harus mempunyai fungsi dan peranan 
yang penting. Tim penyusun mencoba untuk menggali original 
intent pembentukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
MPR merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang terdapat 
kata “permusyawaratan” yang bermakna posisi MPR merupakan 
perwujudan Sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, oleh 
karena itulah segala keputusan yang diambil MPR tidak selayaknya 
harus selalu menggunakan suara terbanyak, namun opsi musyawarah 
untuk mufakat tetaplah harus dibuka dalam konstitusi. Selain itu 
konstitusi haruslah menegaskan terkait posisi MPR dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, apakah sebagai lembaga tinggi tersendiri 
ataukah lembaga ad-hoc?

 Tim penyusun berpendapat bahwa akar persoalan ini disebabkan 
oleh inkonsistensi pembentuk amandemen UUD NRI 1945 yang 
hendak memaksakan berlakunya sistem parlemen trikameral dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada akhirnya, sistem tersebut tidak 
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dapat berjalan secara optimal, hipotesis tersebut didasarkan pada 
ketimpangan antara tiga kamar yang diatur dalam konstitusi yaitu 
MPR, DPR dan DPD. Ketimpangan tersebut adalah terkait dengan 
pembagian kewenangan yang tidak merata. DPR sebagai lembaga 
legislatif yang dipilih oleh partai politik mempunyai kewenangan 
yang sangat besar, bahkan kewenangan tersebut mempunyai 
kecenderungan untuk mengambil kewenangan eksekutif yaitu terkait 
memberikan persetujuan pengangkatan pejabat eksekutif, hingga 
pembahasan anggaran. Oleh karena itulah kewenangan tersebut perlu 
direduksi sebagai upaya penataan desain kekuasaan legislatif yang 
ideal dalam konstitusi. 

 Disisi lain, DPD sebagai kekuasaan legislatif yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat justru mempunyai kewenangan yang sangat 
terbatas, oleh karena itulah kewenangan tersebut perlu diperkuat 
sebagai upaya terbentuknya mekanisme checks and balances antara 
kamar satu dengan kamar lainnya. Sementara itu MPR sebagai 
lembaga kekuasaan legislatif yang tidak mempunyai fungsi reguler 
haruslah dijadikan lembaga ad hoc yang mana tidak mempunyai 
struktur pimpinan tersendiri. Oleh karena itulah, tim penyusun 
menawarkan perubahan pada Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan 
menegaskan posisi MPR sebagai lembaga ad hoc:

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga ad hoc 
yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Partai, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih 
lanjut dengan undang-undang.

  Penempatan posisi MPR sebagai lembaga ad hoc secara otomatis 
meniadakan jabatan Pimpinan MPR secara kelembagaan. Oleh 
karena itulah, ketentuan terkait dengan hal tersebut haruslah diatur 
dalam amandemen UUD yang menyebutkan bahwa ketua DPR secara 
otomatis akan menjadi ketua MPR, sementara itu ketua DPD dan DPP 
secara otomatis akan menjadi wakil ketua MPR. 

  Sementara itu terkait dengan minimnya representasi suara rakyat 
dalam lembaga legislatif dikarenakan DPR lebih kerap memposisikan 
diri sebagai wakil partai daripada wakil rakyat, karena itulah tim 
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penyusun menawarkan pembentukan lembaga tinggi negara baru 
sebagai bagian dari kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan 
Partai atau DPP.

  Pembentukan DPP sebagai bagian dari organ kekuasaan legislatif 
untuk memberikan kepastian hukum terkait posisi DPR sebagai 
wakil rakyat. Oleh karena itulah amandemen ke lima UUD NRI 1945 
akan menegaskan sistem parlemen Indonesia menjadi tiga kamar 
(trikameral) yaitu Dewan Perwakilan Partai sebagai representasi 
partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat, 
serta Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah (lihat 
tabel 25).

  Dengan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang 
mana terdapat organ baru yang bernama Dewan Perwakilan Partai, 
tim penyusun merekomendasikan perubahan pada UUD NRI 1945 
dengan pembentukan bab baru yang secara khusus mengatur Dewan 
Perwakilan Partai. 

  Selain perubahan desain kekuasaan legislatif, problematika 
independensi penegak hukum selayaknya juga harus ditegaskan 
dalam konstitusi. Kekuasaan kehakiman pada dasarnya tidak dapat 
berdiri sendiri, karena unsur penegakan hukum tidak hanya Hakim 
semata, namun juga Jaksa dan Polisi. Oleh karena itulah tim penyusun 
menawarkan pembentukan perubahan bab kekuasaan kehakiman 
menjadi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum dalam 
amandemen ke-5 UUD NRI 1945. Terkait lembaga apa sajakah yang 
selayaknya diatur dalam Bab tersebut,  tim penyusun mengusulkan 
4 (empat) lembaga penegakan hukum dengan sektor-sektor yang 
berbeda, yaitu:
1) Kepolisian : Penyidikan tindak pidana
2) Kejaksaan : Penuntutan tindak pidana
3) Ombudsman : Penegakan pelanggaran mal-administrasi
4) KPK : Penegakan hukum tindak pidana korupsi

Keempat lembaga tinggi negara tersebut selayaknya menjadi lembaga 
yang independen dan tidak terikat baik oleh kekuasaan ekeskutif, 
legislatif, maupun yudikatif. Dikarenakan posisinya sebagai lembaga 
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independen, tim penyusun naskah akademik mengusulkan terkait 
dengan pemilihan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dan 
Jaksa Agung harus melibatkan dua unsur kekuasaan yaitu kekuasaan 
eksekutif dan legislatif. Sementara itu untuk Ombudsman dan KPK, 
dikarenakan sifatnya adalah komisioner yaitu kolektif kolegial, maka 
pemilihan yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif dilakukan 
untuk semua anggota.

  Terkait persoalan struktur ketatanegaraan di cabang kekuasaan 
eksekutif, tim penyusun naskah akademik melihat terdapat potensi 
munculnya kekosongan kekuasaan (vaccum of power) manakala 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Luar Negeri dan Menteri Pertahanan behenti atau diberhentikan 
(impeachment) secara bersamaan. Selain itu jabatan Menteri yang 
merupakan appointed official bukan elected official juga berpotensi 
melahirkan krisis legitimasi politik yang berpotensi mengganggu 
berjalannya proses ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itulah, 
sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum serta potensi 
adanya krisis legitimasi, tim penyusun menawarkan perubahan 
pada Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur terkait suksesi 
kepemimpinan pelaksana jabatan Presiden. Urutan yang tim penyusun 
tawarkan manakala Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan adalah sebagai berikut:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
3. Ketua Dewan Perwakilan Partai
4. Ketua Mahkamah Agung
5. Ketua Mahkamah Konstitusi
6. Menteri 

  Selain terkait kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, persoalan lain yang perlu diselesaikan adalah terkait 
syarat pencalonan Presiden dan/atau wakil Presiden yang masih 
menimbulkan spekulasi adanya pelanggaran hak konstitusional warga 
negara terkait dengan syarat sehat jasmani dan rohani, oleh sebab itu, 
untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara, maka tim 
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penyusun menawarkan perubahan terkait syarat untuk mencalonkan 
diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu penghapusan 
syarat sehat jasmani dan rohani dalam amandemen ke-lima. 

  Selain itu, terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih 
menghadirkan polarisasi masyarakat yang besar, yang pernah terjadi 
pada Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Oleh karena itu, proses 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai instrument politik paling 
penting dalam demokrasi Indonesia haruslah di integrasikan dengan 
nilai-nilai kebangsaan yaitu musyawarah serta demokrasi perwakilan, 
sehingga tim penyusun mengusulkan integrasi nilai demokrasi yaitu 
one man, one vote, one value dengan nilai kebangsaan musyawarah 
dan perwakilan sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila 
ke-4 dengan penggabungan konsep demokrasi langsung (direct 
democracy) dan demokrasi perwakilan (representative democracy) 
dalam pemilihan Presiden. Sehingga dalam pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden akan terbentuk variasi pemilihan (lihat tabel 18). 
Selain itu potensi lahirnya calon tunggal tidak boleh dikesampingkan, 
konstitusi harus mengakomodasi segala kemungkinan. Oleh karena 
itulah, tim penyusun menawarkan perubahan pada pasal 6A menjadi 
sebagai berikut:
(1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai 

politik dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan 
pendahuluan.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil 
memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Pendahuluan 
maka berhak mewakili partai politik dalam Pemilihan Presiden. 

(3) Tata cara pelaksanaan pemilihan pendahuluan untuk memiilh 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 
diatur dalam Undang-Undang.

(4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hasil dari 
pemilihan pendahuluan dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh  rakyat.

(5) 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 
disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 
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provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden.

(6) 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 Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui musyawarah 
untuk mufakat.

(7) Dalam hal tidak tercapai permufakatan maka pelaksanaan 
pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak dan pasangan 
yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden.

(8) Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden maka pemilihan dilaksanakan melalui 
referendum

(9) Dalam hal hasil referendum tidak menghasilkan calon 
Presiden terpilih, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
yang diusulkan oleh partai politik yang meraih suara terbanyak 
pertama dan kedua dalam pemilihan umum

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

  Ketiga, sedangkan terkait dengan pembagian kekuasaan, penataan 
terkait dengan pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, 
legislatif dan yudikatif harus diperjelas dalam amandemen ke lima 
UUD NRI 1945. Terdapat beberapa perubahan kewenangan kekuasaan 
eksekutif yang di dasarkan terhadap mekanisme checks and balances, 
yaitu :

a. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai 
otoritas mutlak untuk menyatakan perang, membuat perdamaian 
dan perjanjian dengan negara lain.

Kewenangan terkait pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain merupakan tindakan yang berdampak penting 
bagi Indonesia, akan tetapi tidak ada mekanisme checks and 
balances dalam tindakan ini. Oleh karena itulah diperlukan 
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mekanisme pengawasan dimana kekuasaan legislatif bisa 
membatalkan tindakan presiden tersebut melalui hak veto yang 
dilakukan DPR sebelum dikeluarkannya pernyataan perang, 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain oleh Presiden. 

b. Presiden memiliki kebebasan untuk mengangkat duta dan konsul 
tanpa adanya persetujuan dari DPR dikarenakan duta dan konsul 
adalah representasi pemerintah di negara lain, oleh karena itu 
Presiden selayaknya mempunyai otoritas tertinggi tanpa ada 
kepentingan anggota legislatif dalam hal pengangkatannya.

Terkait dengan kewenangan kekuasaan legislatif, tim penyusun 
merekomendasikan penegasan terhadap sistem trikameral yang mana 
terdiri dari Dewan Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah, disisi lain MPR selayaknya menjadi 
lembaga ad hoc yang mana keberadaannya hanya muncul manakala 
DPP, DPR dan DPD bersidang secara bersama-sama. Selain itu, salah 
satu kekurangan dalam amandemen IV UUD NRI 1945 yaitu tidak 
adanya Bab tersendiri yang mengatur kekuasaan legislatif, padahal 
kekuasaan yang lain dibuat Bab tersendiri yaitu:
a) Kekuasaan Pemerintahan Negara (eksekutif): Bab III
b) Kekuasaan Kehakiman (yudikatif): Bab IX

Oleh karena itulah tim penyusun mengusulkan kepada MPR untuk 
menambahkan Bab baru dalam amandemen konstitusi yaitu Bab tentang 
Kekuasaan Pembentuk Undang-Undang, yang kemudian ditaruh pada 
Bab V, sehingga susunan Bab dalam UUD NRI 1945 menjadi sebagai 
berikut:
BAB I   : Bentuk dan Kedaulatan
BAB II  : Kekuasaan Pemerintahan Negara
BAB III  : Kementerian Negara
BAB IV  : Dewan Pertimbangan Agung (dihapus)
BAB V   : Kekuasaan Pembentuk Peraturan
BAB VA  : Majelis Permusyawaratan Rakyat
BAB VB  : Dewan Perwakilan Partai
BAB VC  : Dewan Perwakilan Rakyat
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BAB VD  : Dewan Perwakilan Daerah
BAB VI   : Pemerintah Daerah
BAB VII  : Pemilihan Umum
BAB VIII  : Hal Keuangan
BAB VIIIA : Badan Pemeriksa Keuangan
BAB IX  : Kekuasaan Kehakiman 
BAB IXA  : Kekuasaan Penegakan Hukum
BAB IXB  : Wilayah
BAB X  : Warga Negara dan Penduduk
BAB XA  : Hak Asasi Manusia
BAB XI  : Agama
BAB XII  : Pertahanan Negara
BAB XIII  : Pendidikan dan Kebudayaan
BAB XIV  : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
BAB XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu   

  Kebangsaan
BAB XVI  : Perubahan Undang-Undang Dasar

Pada Bab baru tersebut, diperlukan penegasan terkait apa saja lembaga 
tinggi negara yang termasuk dalam kekuasaan pembentuk undang-
undang. Oleh karena itulah diperlukan penambahan sejumlah pasal:
(1) Kekuasaan pembentuk undang-undang adalah kekuasaan yang 

bersifat independen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Partai, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

(2) Dewan Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara yang mana 
kala berkumpul disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(3) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, wakil pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat adalah pimpinan Dewan Perwakilan 
Partai dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.

Terhadap perubahan dalam pasal ini, MPR bukan lagi merupakan 
lembaga tinggi negara, akan tetapi hanyalah lembaga ad hoc, dan 
Pimpinan DPR secara otomatis akan menjadi Pimpinan MPR, Pimpinan 
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DPD dan DPP secara otomatis akan menjadi Wakil Pimpinan MPR. 

Selain penambahan Bab baru, tim penyusun juga merekomendasikan 
kepada MPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal 
terkait dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam kekuasaan 
pembentuk undang-undang yaitu:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2)

Amandemen kelima selayaknya tidak menempatkan MPR sebagai 
lembaga tinggi negara lagi sejajar dengan Presiden dan DPR. MPR 
selayaknya menjadi lembaga ad hoc yang bersidang manakala 
DPP, DPR dan DPD bersidang. Oleh karena itulah tim penyusun 
merekomendasikan kepada MPR untuk merubah ketentuan pada 
Pasal 2 UUD NRI 1945 menjadi sebagai berikut:

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga ad hoc yang 
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Partai, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang.

b) Dewan Perwakilan Partai

Sebagai lembaga legislatif baru dalam konstitusi yang berfungsi 
sebagai kontrol politik, DPP selayaknya mempunyai kewenangan 
yang sama dengan lembaga legislatif lainnya kecuali terkait dengan 
sejumlah pengambilan keputusan yang berkaitan secara langsung 
dengan rakyat, oleh karena itulah tim penyusun merekomendasikan 
kepada MPR untuk memberikan sejumlah hak dan kewenangan 
kepada DPP antara lain:

1) Kewenangan Mengajukan dan Membahas Rancangan Undang-
Undang

2) Kewenangan dalam bentuk kontrol politik untuk 
mempertanyakan kepada Presiden terhadap RUU yang tidak 
disahkan oleh Presiden meskipun telah disetujui bersama oleh 
DPR dan DPD.

Dengan adanya kewenangan terkait kontrol politik dalam 
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pembentukan Rancangan Undang-Undang, maka akan tercipta 
mekanisme checks and balances antara ketiga kekuasaan yaitu:

                                                                                    

Terlihat dari bagan diatas, semua unsur dalam kekuasaan 
eksekutif dan legislatif mempunyai peran dalam proses 
pembentukan Undang-Undang, terkait dengan DPP tidak 
mempunyai kewenangan menyetujui namun mempunyai hak 
untuk bertanya kepada Presiden manakala Presiden tidak 
mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut meskipun 
telah disetujui bersama antara DPR dan DPD. 

3) Hak Interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat

4) Memberikan pertimbangan RUU terkait APBN

5) Berhak memberikan pertimbangan kepada DPR dan DPD 
mengenai anggota BPK

Kewenangan DPP sebatas pertimbangan karena menurut tim 
penyusun DPP bukan merupakan wakil rakyat sesungguhnya, 
akan tetapi merupakan wujud representasi partai politik dalam 
parlemen.
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c) Dewan Perwakilan Rakyat

Kewenangan DPR yang terlalu besar dalam UUD NRI 1945 
perlu untuk direduksi terutama terhadap sejumlah kewenangan, 
namun pada beberapa kewenangan justru perlu diperkuat sebagai 
penegasan kekuasaan legislatif, oleh karena itulah tim penyusun 
menawarkan sejumlah perubahan pada beberapa pasal, yaitu:

1) Kewenangan bersama dengan DPD terkait pembatalan 
pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain yang dilakukan oleh Presiden. (Pasal 11)

2) Penghapusan kewenangan memberikan pertimbangan terkait 
pengangkatan duta dan konsul (Pasal 13)

3) Pembatasan terkait Hak Imunitas (Pasal 20A ayat (3) )

Terkait Hak imunitas, tim penyusun merekomendasikan 
penegasan dalam konstitusi dengan menambahkan pasal baru 
yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam menjalankan fungsi dan kewenanganya anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dilindungi oleh hak imunitas

Pasal ini akan menegaskan bahwa hak imunitas hanya dapat 
diberlakukan kepada anggota legislatif baik itu DPP, DPR dan 
DPD sepanjang itu dilaksanakan dalam hal menjalankan fungsi 
dan kewenangannya.

4) Pembatasan terkait Hak Angket (Pasal 20A ayat (2) )

Filosofi hak angket adalah hak yang digunakan oleh lembaga 
legislatif untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, namun 
pada faktanya lembaga independen juga bisa di lakukan hak 
angket oleh DPR. Oleh karena itulah diperlukan penegasan 
dalam konstitusi terkait dengan limitasi hak angket dengan 
penambahan pasal baru, yaitu:

(3)  Hak angket hanya dapat dilakukan terhadap pemerintah.

d) Dewan Perwakilan Daerah
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Sebagai penegasan sistem parlemen trikameral, tim penyusun 
merekomedasikan kepada MPR untuk merubah sejumlah pasal 
dalam UUD NRI 1945 dan memberikan kewenangan yang setara 
antara DPR dan DPD, karena kedua lembaga kekuasaan legislatif 
dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab secara 
langsung kepada rakyat.

Ketiga,  Terkait dengan desain pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan 
pemilu serentak antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah 
menimbulkan permasalahan dalam proses legislasi. Dimana, muncul 
kecenderungan Presiden baru ataupun anggota legislatif baru tidak 
mempunyai keinginan untuk melanjutkan program pemerintahan 
sebelumnya. Hal ini berimplikasi terhadap tidak berjalannya proses 
carry over terkait dengan pembahasan legislasi. Oleh karena itulah 
tim penyusun mengusulkan pelaksanaan Pemilihan Umum sela, 
dimana pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPP dilakukan tidak 
secara bersamaan. (lihat tabel 32)

Selain itu terkait dengan potensi terjadinya penundaan dalam 
pelaksanaan pemilu dikarenakan terjadinya bencana alam ataupun 
bencana non-alam, tim penyusun merasa perlu untuk mencantumkan 
sejumlah pasal baru dalam amandemen UUD NRI 1945. Menurut tim 
penyusun, pengaturan penundaan sangat diperlukan dalam konstitusi. 
Hal itu disebabkan masa jabatan Presiden dibatasi oleh UUD NRI 
1945, karena itulah penundaan berpotensi menghadirkan kekosongan 
kekuasaan (vacuum of power), kondisi tersebut terjadi manakala 
pemilihan umum bertepatan dengan terjadinya alam atau bencanan 
non-alam. Oleh karena itulah tim penyusun menawarkan penambahan 
sejumlah ayat dalam Bab Pemilu, yaitu :

(9) Dalam hal terdapat bencana alam atau bencana non-alam yang 
menyebabkan tidak dapat terselenggaranya Pemilihan Umum, 
maka Pemilihan Umum ditunda.

(10) Penundaan Pemilihan Umum diusulkan oleh Komisi Pemilihan 
Umum kepada Mahkamah Konstitusi.

(11) Mahkamah Konstitusi wajib mengeluarkan putusan terkait usul 
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Komisi Pemilihan Umum terkait usulan penundaan paling lama 
tujuh hari.

(12) Selama dilakukannya penundaan, apabila masa jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden telah selesai maka jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden  untuk sementara akan dijabat 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu sebelumnya.

(13) Selama dilakukannya penundaan, anggota Dewan Perwakilan 
Partai, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah dijabat oleh anggota dewan terpilih pada 
pemilu sebelumnya.

Terkait dengan kekuasaaan kehakiman, wewenang MA yang sangat 
berat dalam memutus perkara kasasi berimplikasi terhadap kurang 
optimalnya pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, 
pada hakikatnya setiap Peraturan Perundan-Undangan mempunyai 
keterkaitan satu sama lain, sehingga selayaknya pengujian terhadap 
Peraturan Perundang-Undangan dilakukan melalui satu atap. Oleh 
karena itulah tim penyusun mengusulkan semua Peraturan Perundang-
Undangan selayaknya pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi.

Selain persoalan pengujian Peraturan Perundang-Undangan, 
tim penyusun melihat bahwa peran MK belum optimal terkait 
kewenangannya untuk memutus pembubaran partai politik dan 
menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Terkait dengan pembubaran 
partai politik, limitasi kewenangan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
yang mana MK hanya mengadili persoalan ideologi serta yang 
berhak mengajukan pembubaran adalah pemerintah, memunculkan 
impotensi kewenangan. Selain itu terkait sengketa hasil Pemilu, MK 
pada dasarnya bukanlah Mahkamah kalkulator yang hanya mengadili 
hasil, MK merupakan the guardian of constitution, dalam artian MK 
harus memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu telah memenuhi asas 
jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.   Berdasarkan hal-hal 
tersebut itulah, tim penyusun menawarkan perubahan pada Pasal 24A 
ayat (1) dan 24C ayat (1) dan (2) menjadi sebagai berikut:
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Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar 
terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dikarenakan 
pelanggaran ideologi dan hukum, memutus sengketa internal 
partai politik, memutus perselisihan tentang konstitusionalitas 
hasil pemilihan umum dan memutus pengaduan konstitusional.

(2) Setiap orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, 
dapat melakukan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan, pembubaran partai politik dikarenakan pelanggaran 
ideologi dan hukum, sengketa internal partai politik dan 
perselisihan tentang konstitusionalitas hasil pemilihan umum

Untuk  menjunjung asas persamaan di depan hukum yaitu terkait 
masa jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, tim penyusun 
menawarkan pencantuman ketentuan tersebut dalam konstitusi. Tim 
penyusun berpendapat bahwa Hakim Agung dan Hakim Konstitusi 
selayaknya tidak tersangkut kepentingan politik, oleh karena itulah 
masa jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi selayaknya 
seumur hidup, kecuali dalam masa jabatannya yang bersangkutan 
mengundurkan diri, meninggal dunia, atau melakukan pelanggaran 
hukum. Oleh karena itulah tim penyusun menawarkan penambahan 
pada  ketentuan tersebut sebagai berikut:

Hakim Agung dan Hakim Konstitusi memegang jabatan seumur hidup 
dan hanya dapat diberhentikan jabatannya oleh Presiden baik apabila 
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 
tidak menjalankan undang-undang, atau perbuatan tercela maupun 
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apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Agung.

Sedangkan terkait komisi yudisial, tim penyusun melihat bahwa 
lembaga tersebut tidak berfungsi optimal karena tidak adanya 
kewajiban bagi MA untuk menjalankan rekomendasinya, oleh 
karena itulah tim penyusun menawarkan perubahan kewenangan 
dari rekomendasi menjadi memberhentikan. Berdasarkan hal tersebut 
itulah tim penyusun menawarkan perubahan pada kewenangan KY 
menjadi sebagai berikut:

(2) Komisi Yudisial berwenang untuk memberhentikan Hakim yang 
melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 
dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

Sedangkan terkait persoalan  relasi antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah, tim penyusun melihat bahwa cakupan otonomi 
yang saat ini berada di  Provinsi dan Kabupaten/Kota kerap kali 
menghadirkan konflik antara Gubernur dan Bupati/Walikota. Disisi 
lain, pengaturan kewenangan  pusat dan daerah yang hanya diatur 
dalam Undang-Undang kerap kali menimbulkan ketidakpastian 
hukum, hal tersebut bisa dilihat dari disahkannya Undang-Undang  
Minerba yang mengambil kewenangan pemberian izin pertambangan 
dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Padahal berdasarkan 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah, segala persoalan diluar 
politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal dan moneter, yustisi 
dan agama merupakan kewenangan  Pemerintah Daerah. Berdasarkan 
hal tersebutlah, tim penyusun mengusulkan perubahan pada pasal  18 
menjadi sebagai berikut:

(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-
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anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dipilih 
secara langsung oleh rakyat.

(5) Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah kabupaten dan kota diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, 
fiskal dan moneter, yustisi, dan agama.

(7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang.

Selain itu terkait persoalan pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa, tim penyusun melihat bahwa pasal tersebut menciptakan 
celah hukum bagi Pemerintah untuk menentukan tarif dengan 
seenaknya sendiri tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan 
kekuasaan legislatif. Oleh karena itulah pasal tersebut harus secara 
tegas menyatakan bahwa tarif nominal pajak dan tarif nominal 
pungutan lain wajib diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai penutup dari naskah akademik ini, tim penyusun 
menganggap bahwa konsep vox populi vox dei secara implisit dilanggar 
oleh MPR dengan pencantuman  Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan 
bahwa terkait bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Tim 
penyusun menyadari bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang 
vital, akan tetapi suara rakyat tidak boleh dihilangkan. Oleh karena 
itulah tim penyusun menawarkan terkait perubahan bentuk negara 
dapat diubah namun harus melalui referendum.
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RANCANGAN AMANDEMEN 
UNDANG-UNDANG DASAR   

NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa  sesungguhnya  Kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  
bangsa  dan  oleh  sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan 
peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat 
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 
dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
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Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I 
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

            BAB  II******) 
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 2
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar.

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

Pasal 3

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat.*)

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

Pasal 4

(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 
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mengkhianati negara, serta 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 4A
(1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai 

politik dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan 
pendahuluan.*****)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil 
memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Pendahuluan maka 
berhak mewakili partai politik dalam Pemilihan Presiden. *****)

(3) Tata cara pelaksanaan pemilihan pendahuluan untuk memiilh 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur 
dalam Undang-Undang.*****)

(4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hasil dari pemilihan 
pendahuluan dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh  
rakyat.*****)

(5) 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 disetiap 
provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di 
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

(6) 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 
Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui musyawarah untuk 
mufakat.*****)

(7) Dalam hal tidak tercapai permufakatan maka pelaksanaan 
pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak dan pasangan yang 
memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden.*****)

(8) Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden maka pemilihan dilaksanakan melalui referendum.*****)

(9) Dalam hal hasil referendum tidak menghasilkan calon 
Presiden terpilih, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
yang diusulkan oleh partai politik yang meraih suara terbanyak 
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pertama dan kedua dalam pemilihan umum.*****)
(10) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

lebih lanjut diatur dalam undang-undang.*****)

Pasal 5
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama enam 

tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 
sama.*****)

Pasal 5A

  Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, tidak menjalankan undang-undang, mengabaikan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau perbuatan 
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.*****)

Pasal 5B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Partai kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
dikarenakan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, tidak menjalankan undang-
undang, mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap 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 Partai bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 
Perwakilan Partai.*****)
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(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Partai kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Partai yang 
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Partai.*****)

(4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib menindaklanjuti usul Dewan 
Perwakilan Partai paling lama enam puluh hari dalam sidang 
paripurna yang dihadiri dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*****)

(5) Hasil tindak lanjut dari usul Dewan Perwakilan Rakyat wajib 
ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Daerah paling lama enam 
puluh hari dalam sidang paripurna yang dihadiri dan disetujui 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Daerah.*****)

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

(7) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, tidak menjalankan undang-undang, mengabaikan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau perbuatan 
tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Partai menyelenggarakan sidang paripurna untuk 
meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*****)

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

(9) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/
atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan 
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 5C

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

Pasal 6

(1) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat, Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, 
Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya 
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum 
sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.*****)

(2) Dalam hal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat melaksanakan 
tugas dikarenakan mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya, maka pelaksana tugas kepresidenan di 
lakukan secara berurutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, 
Ketua Dewan Perwakilan Partai, Ketua Mahkamah Agung, Ketua 
Mahkamah Konstitusi.*****)

(3) Dalam hal pelaksana tugas sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat menjalankan tugasnya, maka pelaksana tugas 
kepresidenan dilakukan oleh Menteri.*****)

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait urutan Menteri yang menjabat sebagai 
pelaksana tugas kepresidenan diatur dalam undang-undang.*****)
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Pasal 7

(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, menjalankan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap 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, menjalankan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 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 di hadapan pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan 
Mahkamah Konstitusi.*****)

Pasal 8

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 9

(1) Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain.*****)
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(2) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dawan Perwakilan Daerah mempunyai 
hak untuk membatalkan pernyataan perang, membuat perdamaian dan 
perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.*****)

(3) 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 dan Dewan Perwakilan 
Daerah.*****)

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

Pasal 10

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

Pasal 11

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul

(2) Presiden menerima penempatan duta negara lain.*****)

Pasal 12

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah agung.*)

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

Pasal 13

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 
yang diatur dengan undang-undang.*)
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Pasal 14

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

BAB III 
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 15
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

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

BAB IV  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 

Dihapus****)

BAB V*****) 
KEKUASAAN PEMBENTUK PERATURAN

Pasal 16

(1) Kekuasaan Pembentuk Peraturan adalah kekuasaan yang bersifat 
independen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Partai, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.*****)

(2) Dewan Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara yang 
manakala berkumpul disebut dengan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.*****)

(3) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, wakil pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat adalah pimpinan Dewan Perwakilan 
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Partai dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.*****)

          BAB VA*****) 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 17
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga ad hoc yang 

terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Partai 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 17A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar.***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan/atau 
Wakil Presiden jika dalam pemilihan tidak terdapat calon 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.*****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
peraturan rakyat.*****)

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

(5) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang Dasar.***/****)
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BAB VB*****) 
DEWAN PERWAKILAN PARTAI

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Perwakilan Partai dipilih oleh partai politik peserta 
Pemilihan Umum.*****)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Partai memegang jabatan selama empat 
tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. *****)

(3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Partai diatur dengan 
undang-undang.*****)

(4) Dewan Perwakilan Partai bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun.*****)

Pasal 18A
(1) Dewan Perwakilan Partai mempunyai hak mengajukan rancangan 

undang-undang.*****)
(2) Dewan Perwakilan Partai ikut membahas rancangan undang-undang 

bersama dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah.*****)

(3) Dewan perwakilan partai mempunyai hak untuk bertanya kepada 
presiden terhadap rancangan undang-undang yang tidak disahkan oleh 
presiden meskipun telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.*****)

(4) Presiden wajib memberikan jawaban terhadap pertanyaan dewan 
perwakilan partai paling lama empat belas hari sejak pertanyaan itu 
diajukan.*****)

(5) Dewan perwakilan partai wajib menyelenggarakan sidang untuk 
menyetujui atau menolak jawaban yang diajukan oleh presiden paling 
lama empat belas hari sejak jawaban tersebut disampaikan.*****)

(6) Apabila dewan perwakilan partai menolak jawaban yang disampaikan 
presiden maka secara otomatis rancangan undang-undang tersebut 
sah menjadi undang-undang.*****)
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Pasal 18B

(1) Dewan Perwakilan Partai mempunyai fungsi legislasi dan fungsi 
pengawasan.*****)

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

(3) Hak angket hanya dapat dilakukan terhadap pemerintah.*****)
(4) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 

Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Partai mempunyai hak 
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat.*****)

(5) Dalam menjalankan fungsi dan kewenanganya anggota Dewan 
Perwakilan Partai dilindungi oleh hak imunitas.*****)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Partai 
dan hak anggota  Dewan Perwakilan Partai diatur dalam undang-
undang.*****)

BAB VC 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan 

Umum.**)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memegang jabatan selama 

empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan. *****)

(3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan 
undang-undang.**)

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

Pasal 19A

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

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Partai, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Presiden.*****)

(3) Setiap rancangan undang-undang yang telah melewati 
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pembahasan harus mendapatkan persetujuan bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan  Daerah. ***)

(4) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan.*****)

(5) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah untuk menjadi undang-undang.*****)

(6) 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 tidak sah menjadi 
undang-undang.*****)

Pasal 19B

(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) Hak angket hanya dapat dilakukan terhadap pemerintah.*****)
(4) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan 
usul dan pendapat.***** )

(5) Dalam menjalankan fungsi dan kewenanganya anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dilindungi oleh hak imunitas.*****)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat 
dan hak anggota  Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam 
undang-undang.*****)
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Pasal 20

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 
rancangan undang- undang.*)

Pasal 20A

(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 20B

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-
undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 21

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

BAB VD 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 

melalui Pemilihan Umum.***)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah memegang jabatan selama 

empat tahun dan    dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan. *****)

(3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang-undang.***)

(4) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 
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setahun.***)

Pasal 22A

(1) Dewan Perwakilan Daerah 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 
Daerah mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat.*****)

(3) Hak angket hanya dapat dilakukan terhadap pemerintah.*****)
(4) Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hak untuk mengajukan 

rancangan undang-undang.*****)
(5) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan menyetujui 

rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat.*****)

(6) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang- undang dan menindaklanjuti pengawasan 
tersebut.*****)

(7) Ketentuan mengenai fungsi dan hak Dewan Perwakilan Daerah 
diatur dalam undang-undang.*****)

(8) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 
undang-undang.*****)

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22B
(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.**)
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(4) Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dipilih 
secara langsung oleh rakyat.*****)

(5) Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah kabupaten dan kota diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.*****)

(6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, 
fiskal dan moneter, yustisi, dan agama.*****)

(7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **)

(8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 22C

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau 
provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang- 
undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 
daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil 
dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 22D

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

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang.** )
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   BAB VII***) 
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil.**)
(2) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Partai, Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dilaksanakan setiap empat tahun sekali disetengah dari jumlah 
keseluruhan provinsi dan empat tahun berikutnya di setengah 
provinsi yang lain.*****)

(3) Ketentuan terkait dengan setengah dari jumlah keseluruhan 
provinsi diatur didalam undang-undang.*****)

(4) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwaklian 
Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 
enam tahun sekali.*****)

(5) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Partai dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik.*****)

(6) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah perseorangan baik dari partai politik 
atau bukan dari partai politik.*****)

(7) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*****)

(8) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum, badan pengawas pemilihan umum dan dewan kehormatan 
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.*****)

(9) Dalam hal terdapat bencana alam atau bencana non-alam yang 
menyebabkan tidak dapat terselenggaranya Pemilihan Umum, 
maka Pemilihan Umum ditunda.*****)

(10) Penundaan Pemilihan Umum diusulkan oleh Komisi Pemilihan 
Umum kepada Mahkamah Konstitusi.*****)

(11) Mahkamah Konstitusi wajib mengeluarkan putusan terkait usul 
Komisi Pemilihan Umum terkait usulan penundaan paling lama 
tujuh hari.*****)

(12) Selama dilakukannya penundaan, apabila masa jabatan Presiden 
dan Wakil Presiden telah selesai maka jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden  untuk sementara akan dijabat Presiden dan 
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Wakil Presiden terpilih pada Pemilu sebelumnya.*****)
(13) Selama dilakukannya penundaan, anggota Dewan Perwakilan 

Partai, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah dijabat oleh anggota dewan terpilih pada 
pemilu sebelumnya.*****)

(14) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang.***)

BAB VIII 
HAL KEUANGAN

Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara diajukan  oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Partai. *****)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
yang lalu.*****)

Pasal 23A

Tarif nominal Pajak dan tarif nominal pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk keperluan negara  diatur dengan undang-
undang.*****)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-
undang.****)
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Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan 
undang-undang.***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan 
undang-undang.****)

BAB VIIIA ***) 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan 
yang bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Partai, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya.*****)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilah Daerah dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Partai dan 
diresmikan oleh Presiden.*****)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 
anggota.***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, 
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 
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diatur dengan undang- undang.***)

BAB IX 
KEKUASAAN KEHAKIMAN  

Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan.*** )

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

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 oleh Presiden kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat  dan Dewan Perwakilan Daerah dengan 
meminta pertimbangan kepada Komisi Yudisial.*****)

(4) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
memberikan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden.*****)

(5) Apabila Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan 
daerah tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan 
oleh Presiden maka calon hakim tersebut tidak boleh 
diusulkan kembali oleh Presiden.*****)
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(6) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan 
oleh hakim agung.*****)

(7) Hakim Agung memegang jabatan seumur hidup dan hanya dapat 
diberhentikan jabatannya oleh Presiden baik apabila terbukti telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, tidak 
menjalankan undang-undang, atau perbuatan tercela maupun 
apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim 
Agung.*****)

(8) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 
dengan undang-undang.***)

Pasal 24B

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

(2) Komisi Yudisial berwenang untuk memberhentikan Hakim 
yang melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 
dengan pertimbangan Mahkamah Agung.*****)

(3) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela.*** )

(4) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah.*****)

(5) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang- undang.***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
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undang dasar terhadap undang-undang dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik dikarenakan pelanggaran ideologi dan hukum, 
memutus sengketa internal partai politik, memutus perselisihan 
tentang konstitusionalitas hasil pemilihan umum dan memutus 
pengaduan konstitusional.*****)

(2) Setiap orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, 
dapat melakukan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan, pembubaran partai politik dikarenakan pelanggaran 
ideologi dan hukum, sengketa internal partai politik dan 
perselisihan tentang konstitusionalitas hasil pemilihan 
umum.*****)

(3) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat  Dewan Perwaklian Daerah mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar.*****) 

(4) 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 Partai, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan tiga orang oleh Presiden.*****)

(5) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan 
oleh hakim konstitusi.***)

(6) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi 
dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat 
negara.*** )

(7) Hakim Konstitusi memegang jabatan seumur hidup dan 
hanya dapat diberhentikan jabatannya oleh Presiden baik 
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, tidak menjalankan undang-undang, atau 
perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Hakim Konstitusi.*****)

(8) Pengangkatan hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan 
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lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-
undang.*****)

BAB IXA*****) 
KEKUASAAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 24D

(1) Kekuasaan Penegakan Hukum merupakan kekuasaan yang 
independen untuk menegakkan hukum dan keadilan.*****)

(2) Kekuasaan Penegakan Hukum dilakukan oleh Kepolisian, 
Kejaksaan, Ombudsman, serta Komisi Pemberantasan 
Korupsi.*****)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
penegakan hukum diatur dalam undang-undang.*****)

Pasal 24E

(1) Kepolisian berwenang memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.*****)

(2) Kepala Polisi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang 
penegakan hukum.*****)

(3) Calon Kepala Polisi di angkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan DPR dan DPD.*****)

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Kepolisian  diatur 
dengan undang-undang.*****)

Pasal 24F

(1) Kejaksaaan berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan 
penyidikan terhadap tindak pidana, serta kewenangan lainnya 
yang diberikan oleh Undang-Undang.*****)

(2) Jaksa Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
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tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang 
penegakan hukum.*****)

(3) Calon Jaksa Agung di angkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan DPR dan DPD.*****)

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Kejaksaan  diatur 
dengan undang-undang.*****)

Pasal 24G

(1) Ombudsman berwenang melakukan penyelidikan, pemberian 
sanksi terhadap mal administrasi pelayanan publik, serta 
kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang.*****)

(2) Anggota Ombudsman harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela.*****)

(3) Calon anggota Ombudsman di angkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan DPR dan DPD.*****)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dipilih dari dan oleh 
anggota Ombudsman.*****)

(5) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Ombudsman  diatur 
dengan undang-undang.*****)

Pasal 24H

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi serta kewenangan lainnya yang 
diatur dalam undang-undang.*****)

(2) Anggota Komisi Pemeberantasan korupsi harus memiliki 
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, 
dan berpengalaman di bidang penegakan hukum.*****)

(3) Calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di angkat dan 
diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan 
DPD.*****)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih 
dari dan oleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.*****)

(5) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, Komisi Pemberantasan 
Korupsi diatur dengan undang-undang.*****)
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Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai 

hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXB*****) 
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-
batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang- undang.**)

BAB X 
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-  orang bangsa lain yang disahkan 
dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing 
yang bertempat tinggal di Indonesia.**)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan 
undang-undang.**)

Pasal 27

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

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara.***)
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Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang.

BAB XA**) 
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya.** )

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah.** )

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.** )

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum.**)
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(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta 
berhak kembali.** )

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul 
dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 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 
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perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan 
berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** )

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun.** )

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 
jawab negara, terutama pemerintah. *****)
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(5) Perlindungan dan Penegakan hak asas manusia dilakukan oleh 
sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat 
mandiri.*****)

(6) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, 
maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

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

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

BAB XI 
A G A M A

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII 
PERTAHANAN  NEGARA*****)

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

usaha pertahanan negara.*****)
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(2) Usaha pertahanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan 
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, 
sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 
pendukung.*****)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, 
Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara 
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara 
keutuhan dan kedaulatan negara.**)

(4) Pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. *****)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, 
hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia di 
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan 
warga negara dalam usaha pertahanan diatur dengan 
undang-undang.*****)

BAB XIII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional.****)
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(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 
tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-
nilai budayanya.**** )

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah 
sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****)

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara.

(3) Bumi 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.****)
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Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara.****)

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan 
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 
layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 
diatur dalam undang- undang.****)

BAB XV 
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 

LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 
Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan 
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan 
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undang-undang.**)

BAB XVI 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 

diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

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

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

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

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia perubahannya harus melalui referendum.*****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih 

tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar ini.****)
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Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi 
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 
Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 
Dasar ini.****)

Pasal III
Semua Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat yang 

ada dan masih berlaku disamakan kedudukannya dengan Peraturan 
Rakyat.*****)

Pasal IV
Pada Pemilu 2024, semua anggota Dewan Perwakilan 

Partai akan dipilih untuk seluruhnya, dan pada tahun 2028 akan 
dipilih di sebagian provinsi dari total keseluruhan provinsi. *****)

Pasal IV

Pada Pemilu 2024, semua anggota Dewan Perwakilan 
Partai akan dipilih untuk seluruhnya, dan pada tahun 2028 akan 
dipilih di sebagian provinsi dari total keseluruhan provinsi.*****)

Pasal V
Pada Pemilu 2024, sebagian anggota DPR di sebagian 

provinsi dari total keseluruhan provinsi akan dipilih secara 
langsung, sementara sebagian lainnya akan dipilih pada Pemilu 
2028.*****)

Pasal VI
Pada Pemilu 2024, sebagian anggota DPRD Provinsi di 

sebagian kabupaten/kota dari total keseluruhan kabupaten/kota di 
provinsi tersebut akan dipilih secara langsung, sementara sebagian 
lainnya akan dipilih pada Pemilu 2028.*****)
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Pasal VII
Pada Pemilu 2024, sebagian anggota DPRD Kabupaten/

Kota di sebagian kecamatan dari total keseluruhan kecamatan di 
kabupaten/kota tersebut akan dipilih secara langsung, sementara 
sebagian lainnya akan dipilih pada Pemilu 2028.*****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I 
Dihapus*****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar 
ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
ke..................tanggal............................ Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.***** )

Ditetapkan di Jakarta Pada tangal ....,.............,.........

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada 
BAB, Pasal dan Ayat seperti;
- Perubahan Pertama : *

- Perubahan Kedua  : **

- Perubahan Ketiga  : ***

- Perubahan Keempat : ****

- Perubahan Kelima  : *****
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BIODATA SINGKAT TIM PENULIS 

 

1) Anggota delegasi   
 Nama Lengkap : Arwinda Harlessita 
 Tempat Tanggal Lahir : Treggalek, 22 Juli 2000 
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu 

Hukum/Hukum Tata 
Negara 

 Asal Universitas : IAIN Tulungagung 

 Jenis Kelamin : Perempuan 

 Nomor Induk Mahasiswa : 12103193155 
 Nomor Telepon/Hp : 087860843560 

 Prestasi  1. Juara III LKTI 
Milad HTN 2019 
“IAIN 
Tulungagung” 

2. Juara II 
Constitutional 
Drafting 
Padjajaran Law 
Fair 2020 

3. Finalis LKTI FASIH 
Law Fair 2020 

 

  

284 
 

2) Anggota delegasi   
 Nama Lengkap : Joko Purnomo 

 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Juli 2000 

 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu 
Hukum/Hukum Tata Negara 

 Asal Universitas : IAIN Tulungagung 
 Jenis Kelamin : Laki-Laki 
 Nomor Induk 

Mahasiswa 
: 12103183005 

 Nomor Telepon/Hp : 081334362944  
 Prestasi : Juara II Constitutional 

Drafting Padjajaran Law Fair 
2020 
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3) Anggota Delegasi   

 Nama Lengkap 
 

: Nabila Safitri 

 Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 21 Oktober 2000 
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu 

Hukum/Hukum Tata Negara 
 Asal Universitas : IAIN Tulungagung 
 

 
Jenis Kelamin : Perempuan 

 Nomor Induk 
Mahasiswa 

: 12103193094 

 Nomor Telepon/Hp : 083845214572 
 Prestasi 1. Juara III Lomba Essay 

Competition 2020 
LEM FH UII 
Yogyakarta 

2. Juara II Constitutional 
Drafting Padjajaran 
Law Fair 2020 

3. Peringkat 7 National 
Essay Competition 
2020 LSO Puskash FH 
UMM  
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4) Anggota Delegasi   

 Nama Lengkap : Mizza Faridatul Anifah 
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar,28 Agustus 2001 
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu 

Hukum/Hukum Tata Negara 
 Asal Universitas : IAIN Tulungagung 
 

 
Jenis Kelamin : Perempuan 

 Nomor Induk 
Mahasiswa 

: 12103193029 

 Nomor Telepon/Hp : 085642436047 

 Prestasi 1. Juara III Debat Milad 
HTN 2019 “IAIN 
Tulungagung” 

2. Juara II Constitutional 
Drafting Padjajaran 
Law Fair 2020 
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5) Anggota Delegasi   

 Nama Lengkap : Uci Rahmawati 
 Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 1 Juni 2001 
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu 

Hukum/Hukum Tata Negara 
 Asal Universitas : IAIN Tulungagung 
 

 
Jenis Kelamin : Perempuan 

 Nomor Induk 
Mahasiswa 

: 12103193153 

 Nomor Telepon/Hp : 085257022849 

 Prestasi 1. Juara III LKTI Milad 
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