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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. 

 

 

 

 

 

 

 



vii
 

 

 
 

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. 
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Evaluasi Menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk Mewujudkan Cita Negara 

Kesejahteraan

ABSTRAK

 Perkembangan masyarakat sedemikian cepatnya. Sehingga perlu 
peraturan yang mengikuti perkembangan itu. Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia, yang banyak 
mempengaruhi tata hukum Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan 
evaluasi, identifikasi, dan amandemen dari UUD NRI Tahun 1945, 
sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara Indonesia 
saat ini.

 Selain itu, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk 
mewujudkan rule of law dan cita negara kesejahteraan (welfare staat) 
di Indonesia pada masa mendatang. Sehingga upaya melindungi, 
menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia akan berjalan secara 
optimal untuk dilakukan oleh Negara terhadap warga negara. 

 Penelitian ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap UUD 
NRI Tahun 1945 hasil amandemen 1-4 yang berlaku saat ini di Indonesia. 
Kemudian dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi serta praktik 
di negara lain, sehingga ditemukan solusi dalam pemecahannya.

Kata Kunci: UUD NRI Tahun 1945, welfate staat, rule of law.
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BAB I 
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan 
kebutuhan manusia. Perkembangan tersebut terjadi karena semakin 
berkembangnya ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan di bidang 
teknologi, dan perubahan zaman akibat dari kebutuhan masyarakat yang 
juga berkembang.1 Oleh karena itu, hukum yang dibuat harus menyesuaikan 
untuk kebutuhan manusia, bukan sebaliknya, sebagaimana dinyatakan oleh 
Soetjipto Rahardjo.2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan 
dasar hukum tertinggi kedua di Indonesia setelah pancasila. Hal itu 
berdasarkan teori die Stuferordnung der Recht Norme yang dipopulerkan 
oleh Hans Nawiasky dan dinyatakan oleh Rizki Argama.3 UUD NRI 
Tahun 1945 merupakan Staatsgrundgesetz atau aturan dasar/aturan pokok 
negara/konstitusi. Dengan kedudukannya tersebut, maka UUD NRI 
Tahun 1945 memiliki peranan penting bagi tata hukum Indonesia, karena 
mempengaruhi aturan-aturan hukum yang ada dibawahnya.

Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai 
Staatsgrundgesetz. UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah dilakukan 
amandemen terakhir pada 1-11 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR 
RI. Amandemen itu dilakukan karena saat itu UUD NRI Tahun 1945 tidak 
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia. Hal 
itupun yang terjadi saat ini, dimana terdapat beberapa hal dalam UUD 
NRI Tahun 1945 yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 
masyarakat. Oleh karena itu, banyak lembaga/perorangan yang melakukan 
kajian urgensi dilakukannya Amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 
tersebut. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Marwan Maas (2012), 
menurutnya permasalahan dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni terlalu 
kuatnya DPR dalam kewenangan administrasi eksekutif, perumusan pasal 

1 Renny N.S. Koloay, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi 
Dan Komunikasi,” Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No.5, (2016): 16.

2 Satjipto Rahardjo, “Membedah Hukum Progresif,” (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.
3 Dimas Hutomo, “Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara,” Hukumonline.com, 

17 Mei 2019, diakses 30 Juni 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/
lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/.
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yang sulit dipahami, kurangnya partisipasi masyarakat dalam Amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 ke empat, dan kurangnya nilai positif dalam UUD 
NRI Tahun 1945.4 

Kemudian Yoyon M. Darusman (2014) yang menyatakan 
amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 karena kurangnya kewenangan 
Komisi Yudisial, kurang ketatnya pengaturan parliamentary threshold, 
dan tidak kuatnya sistem becamiral di Indonesia seperti Amerika Serikat 
dan negara lainnya.5 Selanjutnya analisis perlunya amandemen UUD 
NRI Tahun 1945 dilakukan oleh BPHN, menurutnya urgensi amandemen 
karena penggunaan istilah dalam UUD yang rancu, multitafsir, tidak tepat, 
dan6 rumusan Pasal yang justru sangat rinci, dan operasional sifatnya tidak 
mengatur hal pokok.7 Ketiga penelitian mengenai amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 tersebut menjadi acuan penyusunan penelitian ini. Namun, 
yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian 
ini penulis menitikberatkan pada kebutuhan hukum dan perkembangan 
masyarakat saat ini sebagai landasan amandemen UUD NRI Tahun 1945. 
Sehingga penulis mengarahkan dilakukannya Amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara 
kesejahteraan (welfare staat). 

Tujuan tersebut diupayakan karena beberapa sebab, diantaranya: 
Pertama, perkembangan negara-negara di dunia yang mengupayakan dan 
berhasil mewujudkan negara kesejahteraan, seperti negara-negara Nordik. 
Kedua, adanya syarat dalam mewujudkan negara kesejahteraan yakni 
negara yang mengakui hak-hak masyarakat secara penuh, demokrasi yang 
menyeluruh, hubungan sosial-ekonomi yang modern, dan hak peroleh 
pendidikan secara massif.8 Ketiga, negara kesejahteraan merupakan cita-
cita pendiri bangsa Indonesia.9 Dan keempat, masih tingginya angka 

4  Marwan Maas, “Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945,” Jurnal 
Hukum Prioris, Vol. 3, No. 1, (2012): 58-59.

5  Yoyon M. Darusman, “Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar NRI 
Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Adil, Vol. 4 No. 2, 
(2014): 263.

6  Dwi Andayani Budisetyowati et. al., “Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD NRI 
Tahun 1945,” (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2006), hlm. 143-144. 

7  Ibid.
8  Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” Jurnal Sospol, Vol. 

2, No. 1 (2016): 114.
9  Pidato Moh. Yamin pada Sidang BPUPK I, 29 Mei 1945, yang menyatakan “.. Negara Indonesia 

Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.. Inilah negara 
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kemiskinan10, dan bonus demografi di Indonesia yang besar selama 
2020-2030.11 Dengan urgensi-urgensi tersebut, maka perlu dilakukan 
Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945. Sehingga konsep negara 
kesejahteraan dapat terwujud di Indonesia. Hal tersebut merupakan latar 
belakang dilakukannya penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 
hendak dianalisis dan dibahas pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa urgensi peraturan presiden dalam melaksanakan undang-
undang?

2. Apa urgensi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara 
independen?

3. Apa urgensi penguatan kewenangan DPD?
4. Mengapa perlu dilimpahkan kewenangan pengujian peraturan 

perundang-undangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah 
Konstitusi?

5. Bagaimana menguatkan kewenangan Komisi Yudisial dalam 
menjaga marwah dan integritas hakim Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi?

6. Bagaimana Upaya Mengatasi Penyimpangan Pada Peradilan 
Militer?

7. Apa Urgensi Membentuk Peradilan Khusus Sengketa Pemilu?
8. Mengapa perlu ada alternatif calon independen dalam pemilu DPR 

dan DPRD?
9. Apa urgensi perubahan wajib turut serta pertahanan dan keamanan 

warga menjadi hak?
10. Bagaimana tanggung jawab negara untuk mendorong peningkatan 

kesejahteraan baru yang sudah besar dan mulia pada hari pelantikan.” Mohammad Mahfud MD 
et. al., “Naskah Komprehensif,” (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2010), hlm. 50.

10  Per Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,41% atau 25,14 juta orang. 
BPS, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019,” (Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2019), hlm. 
1.

11  Tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami Bonus Demografi, karena penduduk usia produktif 
(15-64 tahun) sebanyak 60% atau lebih besar dari usia nonproduktif. Kementerian Keuangan RI, 
“Memanfaatkan Peluang Bonus Demograf,” Media Keuangan, Vol. XII, No. 119, (2017): 5.
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sumber daya manusia dan melindungi fakir miskin dan anak 
terlantar?

11. Bagaimana tanggung jawab negara melindungi dan memenuhi hak 
dasar fakir miskin dan anak terlantar?

12. Mengapa asas kekeluargaan perlu dihapuskan dalam membangun 
perekonomian nasional?

1.3 Metode Penulisan

Metode penelitian hukum merupakan metode yang digunakan 
dalam menyusun naskah akademik. Oleh karena itu, dalam penyusunan 
naskah akademik UUD NRI Tahun 1945 ini menggunakan metode 
yuridis-normatif. Hal itu dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut, mulai 
dari studi kepustakaan/library research. Pada tahap itu dilakukan telaah 
data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Pada bahan hukum primer, terdiri dari UUD NRI tahun 1945, dan 
berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip dan amanat 
dari UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pada bahan hukum sekunder, 
memuat pengkajian, hasil penelitian, presentasi dan/atau seminar dan/
atau lokakarya, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang memuat temuan atau 
doktrin dari para pakar ilmu hukum, serta yurisprudensi dan putusan 
Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pertimbangan materiil norma suatu 
undang-undang yang diujikannya. Selain itu, pada bahan hukum primer 
diperoleh melalui diskusi terbatas atau mendalam dengan narasumber 
yang berkompeten dan memiliki keahlian pada isu yang dianalisis dalam 
UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dengan diskusi tersebut dapat diperoleh 
dapat diketahui permasalahan UUD NRI Tahun 1945 serta rekomendasi 
ideal pemecahan masalah dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

 Tahap selanjutnya dilakukan studi komparatif dari data sekunder 
tersebut dengan praktik konstitusi di negara-negara lain. Sehingga dapat 
diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu isu masalah 
yang diangkat dan analisis.

 Apabila telah dilakukan komparasi, selanjutnya dilakukan 
inventarisasi secara sistematis dari tiap temuan tersebut. Sehingga dapat 
dilihat dan diketahui pengaturan ideal dari asas hukum baik in abstracto 
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maupun in concreto (jurisprudensi), serta analisis sejarah pembentukan 
dan amandemen UUD1945, serta dan perbandingan hukum.  Untuk 
menganalisis data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan 
analisis materi muatan, sedangkan metode penulisannya menggunakan 
deskriptif analitis.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang 
dikemukakan di atas tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menganalisis urgensi kedudukan Peraturan 
Presiden sebagai pelaksana undang-undang.

2. Menguraikan dan menganalisis urgensi pencalonan Presiden dan 
Wakil Presiden secara independent.

3. Menguraikan dan menganalisis penguatan kewenangan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD).

4. Menguraikan dan menganalisis urgensi pelimpahan kewenangan 
pengjian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

5. Menguraikan dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam 
mengatasi penyimpangan dalam peradilan militer.

6. Menguraikan dan menganalisis urgensi membentuk peradilan 
khusus sengketa pemilihan umum.

7. Menguraikan dan menganalisis perubahan warga negara wajib 
turut serta pertahanan dan keamanan negara menjadi hak.

8. Menguraikan dan menganalisis tanggung jawab negara dalam 
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
melindungi fakir miskin serta anak terlantar.

9. Menguraikan dan menganalisis tanggung jawab negara melindungi 
dan memenuhi hak dasar fakir miskin dan anak terlantar.

10. Menguraikan dan menganalisis penghapusan asas kekeluargaan 
dalam membangun perekonomian nasional.

11. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan 
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yuridis Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

 Sehingga dengan tujuan tersebut, maka Naskah Akademik akan 
mengikuti acuan tujuan dalam pembahasan Amandemen UUD NRI Tahun 
1945.



7

BAB II 
LANDASAN TEORI

2.1 Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Keberadaan dewan perwakilan sejatinya berkelindan dengan 
konsep demokrasi dimana pemerintahan berasal dari, oleh, dan untuk 
rakyat. Pada tataran praktik, dewan perwakilan ditempatkan secara 
ajeg sebagai organ yang mengawasi serta menjalankan fungsi cheks 
and balancesi guna mencapai jalannya pemerintahan yang adil dan 
berkemanusiaan. Konsep demokrasi diperkenalkan oleh Abraham Lincon 
dengan makna bahwa dalam berkegiatan dalam taraf negara, terdapat 2 
prinsip utama, yaitu pemerintahan sendiri dan pembuatan undang-undang 
secara langsung oleh rakyat.12 Prinsip pembuatan undang-undang secara 
lansung oleh rakyat kemudian diejawantahkan dalam bentuk pembuatan 
oleh dewan perwakilan. Fungsi legislasi ini dipegang oleh dewan yang 
dipilih langsung oleh rakyat sehingga prinsip “pembuatan lansung oleh 
rakyat” secara tidak langsung telah terlaksana. 

Lembaga representasi rakyat atau dewan perwakilan yang 
menduduki kekuasaan legislative merupakan inti dari demokrasi. Artinya, 
demokrasi hanya akan terwujud apabila anggota dewan perwakilan memilki 
kemauan, kemampuan dan informasi untuk membuat consensus yang 
mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat.13 Lembaga legislative 
memiliki kewenangan membuat undang-undang atau legislasi. Wujud 
consensus sebagaima dimaksud di atas adalah membuat undang-undang 
yang disepakati bersama eksekutif. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan vital 
pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dari undang-undang yang 
dihasilkan oleh legislative dan eksekutif ini. Misalnya terkait Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pungutan pajak, mekanisme 
iuran jaminan sosial, dan seterusnya. Selain itu, lembaga lesgislative juga 
berwenang melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja eksekutif.14 Hasil 
pengawasan dari lembaga legislative kemudian dijadikan panduan dalam 

12  Ajat Sudrajat, “Ðemokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah,” Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan 
Humaniora, Vol 8, No 1 (2016): 46.

13  Munadhil Abdul muqsith, “Legislatif Kuat, Demokrasi Stabil,” Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan 
Keadilan, Vol. 4, No.2 (2020): 16.

14  Ibid., hlm 17
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melakukan penindakan lebih lanjut ataupun evaluasi bagi eksekutif.

Mengingat kuatnya pengaruh legislative dalam demokrasi 
bernegara, maka penguatan legislative adalah keniscayaan. Penguatan 
dapat dilakukan dengan menambah kewenangan lembaga perwakilan yang 
sudah ada. Seperti halnya Indonesia yang memiliki 2 lembaga perwakilan, 
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). Kehadiran 2 lembaga perwakilan yang dibarengi dengan penguatan 
kewenangan lembaga tersebut akan membawa demokrasi sebagai roda 
penggerak menuju kesejahteraan. 

2.2  Pelibatan DPD Dalam Keseluruhan Pembahasan RUU Yang 
Terkait Dengan Daerah Sebagaimana Tercantum Dalam Pasal 
22D UUD NRI Tahun 1945

a. Kedaulatan Rakyat

Salah satu prinsip yang dianut dalam sistem ketatanagaraan 
Idnonesia adalah kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dari muatan 
Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. “Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan dalam alinea ke-IV Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 adalah perkawinan antara asas kerakyatan dalam 
masyarakat pedesaan yang berintikan pada musyarwarah mufakat, dengan 
ajaran kedaulatan rakyat dari Eropah dan Amerika yang bersendikan pada 
perwakilan”.15

Dalam halnya kedaulatan rakyat, Mohammad Yamin berpendapat 
bahwa ada dua pengertian kedaulatan rakyat yang tercantum dalam 
UUD NRI Tahun 1945. Hal ini bersumber dari dua aliran pemikiran 
berbeda, yaitu; pertama, kedaulatan rakyat adalah lanjutan perkembangan 
kedaulatan dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kedua, kedaulatan rakyat 
merupakan petikan hasil revolusi-revolusi dunia yang bergelorand alam 

15  M. Bakar, Kedaulatan Rakyat dan Implementasinya Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 
(Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad), dikutip dalam Ahmad Dediansyah, Penguatan 
Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembahasan Rancangan 
Undang-Undang, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol.2 No.2 Desember 
2019, hlm. 353.
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sejarah dunia sejak revolusi Amerika, Prancis, dan Rusia.16

b. Bikameralisme

Salah satu istilah untuk menyebutkan kembaga perwakilan 
berdasarkan fungsi dan kewenangannya, salah satunya adalah parlemen 
yang berasal dari kata parle dari bahasa Prancis yang artinya bicara. 
Lembaga perwakilan atau yang biasa disebut sebagai badan legislative atau 
badan pembentuk undang-undang karena tugas legislate atau membentuk 
(membuat) undang-undang.17

R.Hogue dan Martin Harrop mengatakan bahwa “the main 
justification for having two (or occasionally more) chambers within an 
aseembly at first, to present distinct interest within society cnd secondly 
to provide checks and balances within the legislative branch.” Dalam 
hal ini, R.Hogue dan Martin Harrop mengatakan bahwa ada dua urgensi 
ditetapkannya dua kaamr dalam satu rumah parlemen (lembaga legislative), 
antara lain: pertama, untuk menegasakan perbedaan kepentingan dalam 
masyarakat. Kedua, untuk memastikan adanya mekanisme checks and 
balances dalam cabang kekuasaan legislative.18

Arend Lipjhartt mengelompokkan pembentuk undang-undang ke 
dalam tiga kelompok, yaitu: pertama, bicameral/unicameral (bicameralism/
unicameralism), Kedua, symmetrical/asymmetrical bicameralism. Ketiga, 
congruent/incongruent bicameralism.19 Sistem bicameral diklasifikasikan 
berdasarkan perbandingan antara the lower dan the upper chamber, yaitu, 
sistem bikameral ketika salah satu chamber atau bagian dari bikameral 
lebih lemah dibandingkan lainnya. Lainnya, yaitu assymetric bicameralism, 
yaitu pembagian kewenangan antara sistem kamar tidak simetris (ada 
salah satu yang lebih dominan diantara lainnya). Sedangkan symmetric 
bicameralism atau strong bicameralism yaitu ketika kedua kamar yang ada 
dalam sistem memiliki kesamaan (atau nyaris sama) kekuatan (simestris).20

16  Id,
17  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT.Gramedia, 1988), hlm.174
18  R Hogue dan Martin Harrop dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.139.
19  Arend Lipjhart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six 

Countries, (New York: Yale University Press, 1999), hlm. 201-215.
20  Id.
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Lipjhart berpendapat bahwa perbedaan antara “strong bicameralism” 
dan “weak bicameralism” yang terdapat dalam suatu negara dapat dilihat 
dari kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga perwakilan.21 
Lebih lanjut, pola umum yang terdapat di berbagai negara adalah kamar 
kedua cenderung subordinat dari kamar pertama.22

Kedua, dapat dilihat melalui arti politik yang melekat pada lembaga 
negara tersebut yaitu melalui metode pemilihan. Umumnya, anggota pada 
kamar pertama dipilih secara langsung oleh pemilih. Sebaliknya, pada 
kamar kedua, akan dipilih oleh lembaga legislative daerah atau diangkat 
oleh pejabat tertentu.23 Ketiga, dilihat dari desain lembaga perwakilam 
kamar kedua. Dalam hal ini, ketika kamar kedua didesain untuk mewakili 
golongan tertentu, maka komposisinya merupakan incongruent.

2.3  Pelimpahan kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi

Mauro Cappeletti sebagaimana dikutip oleh Puguh Windrawan 
menyatakan bahwa konsep judicial review berawal dari anggapan 
bahwa suatu peraturan yang berada di bawah (psephisma) tidak boleh 
bertentangan dengan nilai yang berada di atasnya (nomon). Konsep ini 
bahkan menerapkan suatu punishment apabila sampai ditemukan peraturan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai yang lebih tinggi.24 Setali tiga uang 
dengan Mauro Cappeletti, Ketua Mahkamah Agung, John Marshall 
menyatakan bahwa konstitusi merupakan the supreme law of the land. 
Konsekuensinya, apabila ada norma yang bertentangan dengan konstitusi, 
harus ada kesempatan untuk melakukan pengujian agar konstitusi tidak 
terlanggar.25 

Di Belanda, judicial review dikenal dengan istilah toetsingensrecht 
atau hak menguji. Menurut fatmawati, definisi judicial review pada 
common law system dan hak menguji pada civil law memiliki beberapa 
perbedaan, diantaranya:26 
21  Id.
22  Id.
23  Id.
24  Puguh Windrawan, “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di 

Indonesia,” Jurnal supremasi hukum, Vol. 2, No.1, (Juni 2013): 2.
25  Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi, cetakan 

pertama, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 96-97.
26  Andryan, “Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan 
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1. Hak menguji (toetsingrecht) merupakan kewenangan untuk menilai 
peraturan perundang-undang terhadap UUD, sedangkan judicial 
review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan tetapi juga 
administrative action terhadap UUD

2. Hak menguji (toetsingrecht) terhadap peraturan perundang-
undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga oleh lembaga 
negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan 
perundangundangan, sedangkan judicial review hanya merupakan 
kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.

Lingkup judicial review/toetsingrech di Indonesia sendiri dapat 
dibedakan menjadi 2, yaitu pengujian peraturan perundang-undangan 
yang terdiri dari pengujian undang-undang maupun peraturan perundang-
undangan lain yang berada di bawah undang-undang yang dilakukan oleh 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan pengujian keputusan 
(beschikking) yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila 
kita melihat tujuan awal pembentukan Constitional Court atau Mahkamah 
Konstitusi yang ingin menjaga dan merawat konstitusi negara, maka 
pengujian seluruh peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh 
lembaga tersebut. Hal itu semata-mata untuk menjaga marwah dan nilai-
nilai filosofis serta penjagaan konstitusi secara penuh.

2.4  Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga 
Marwah Dan Integritas Hakim Mahkamah Agung Dan 
Mahkamah Konstitusi

 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang menjalankan 
fungsi yudikatif yaitu mengadili, menegakkan hukum dan keadilan. 
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan menurut 
Montesquieu. Konsep pembagian kekuasaan yang sebelumnya dicetuskan 
oleh John Locke tidak mengamodir adanya kekuasaan yudikatif yang 
terpisah. Locke menempatkan kekuasaan mengadili menjadi satu kesatuan 
dengan kekuasaan eksekutif. Hal ini berbeda dengan Montesquieu yang 
menyatakan bahwa dalam menjalankan pemerintaham, 3 kekuasaan tadi 
mesti dipisahkan karena sejatinya ketiga kekuasaan tersebut terlahir 
independen dan tidak dibenarkan ada intervensi dari cabang-cabang 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE ISSN 1410-
5632 Vol.18 No.3 (September 2018): 372-373.
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kekuasaan lain.27

 Pemisahan kekuasaan dan eliminasi terhadap intervensi cabang 
kekuasaan lain pada kenyataanya tidak cukup membuat kekuasaan 
kehakiman menjadi benar-benar independen, kendati secara prinsip 
seharusnya telah tercapai. Oleh karena itu, negara-negara di dunia mulai 
melirik untuk menciptakan satu lembaga lain dalam kekuasaan kehakiman 
guna menjaga independensi dan akuntabilitas dari para hakim. IFES, 
sebuah working group yang disponsori oleh Amerika Serikat merilis 
laporan tentang konsep tersebut.28 Dibutuhkan lembaga baru untuk 
menguatkan indepensi serta akuntabilas dari para hakim yang merupakan 
pelaksana dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga pemegang 
kekuasaan kehakiman tidak bersikap otoriter dan mencederai rasa keadilan 
di masyarakat. 

 Obyek pengawasan dari lembaga ini adalah hakim yang berada di 
kekuasaan kehakiman dan lingkup kerjanya adalah mengadili, menegakkan 
hukum dan keadilan. Menurut Bambang Waluyo, secara terminology, 
hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang 
dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum 
dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atu tidak 
tertulis. Dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan 
sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.29 Hal ini sejalan dengan 
definisi hakim yang ada dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dimana terminologi hakim juga dilekatkan untuk menyebut 
actor yang ada pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. 

2.5  Tanggung Jawab Negara Untuk Mendorong Peningkatan 
Sumber Daya Manusia di Sektor Pendidikan

 Konstitusi merupakan alat untuk mencapai tujuan besar suatu 
negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Prof. Mr. R. Kranenburg yang menggagas teori Welfare State 
(negara kesejahteraan) yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif 

27  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2002, hlm .150
28  Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, “Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: 

Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afriika Selatan, dan Mongolia” Jurnal Hukum IUS QUIA 
IUATUM No. 3 Bol 23 Juli 2017: 352.

29  Riko Syahrudin, “Kedudukan Hakim di Indonesia,” diakses dari http//www.academia.
edu/27325847/Kedudukan_Hakim_ di Indonesia pada 30 Juni 2020
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mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh 
masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan 
tertentu tapi seluruh rakyat.30 Adapun cara suatu negara bisa digolongkan 
sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu:31 
Pertama, sistem jaminan sosial, sebagai backbone program kesejahteraan; 
Kedua, pembangunan berbasiskan keunggulan sumber daya produktif 
perekonomian untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya 
kesehatan dan pendidikan; Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan (redistribution 
with growth) serta  sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara. Keempat, reformasi birokrasi dan 
penguatan kapasitas fiskal.

 Pendidikan merupakan landasan penting untuk membentuk 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul. Sebagaimana Nelson 
Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan merupakan senjata yang 
paling ampuh untuk mengubah dunia.32 Melalui pendidikan maka manusia 
dapat memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas kehidupan yang akan 
berpengaruh secara positif terhadap lingkungan di sekitarnya. 

2.6  Tanggung Jawab Negara Melindungi Dan Memenuhi Hak Dasar 
Fakir Miskin Dan Anak Terlantar

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan 
kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi yang 
tidak seimbang atau lemah.33 Pasal 34 (1) UUD NRI Tahun 1945 telah 
mengamanatkan tanggung jawab kepada negara untuk melindungai dan 
memenuhi hak-hak dasar fakir dan anak-anak terlantar.  Hal ini tentu perlu 
dilakukan sebagai upaya melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar 
yang kerap kali hak-haknya tidak bisa terpenuhi apabila tidak ada campur 
tangan atau bantuan dari negara.

30   Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1989), hlm. 16.

31  Elviandri dkk, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara 
Hukum Kesejahteraan Indonesia,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2, (2019): 262.

32  Ahmad abdun Salam, Best Practices Manajemen Keunggulan DI TK Alam AR Ridho Semarang, 
Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. V.

33  Ahmad Zuhairi, Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya, (Jakarta: Sanabil 
Publishing, 2018), hlm.13
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Hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara kepada fakir 
miskin yaitu memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; 
memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat 
meningkatkan martabatnya; mendapatkan perlindungan sosial dalam 
membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya 
sesuai dengan karakter budayanya; mendapatkan pelayanan sosial melalui 
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam 
membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; 
memperoleh derajat kehidupan yang layak; memperoleh lingkungan hidup 
yang sehat; meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; 
dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.34 

Hak-hak anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak 
asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI 
No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the 
Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Adapun hak-hak yang dimaksud 
yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil righ and freedoms), lingkungan 
keluarga dan pilihan pemeliharaan (family envionment and alternative 
care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), 
pendidikan, rekreasi dan budaya (education, laisure and culture activites), 
dan perlindungan khusus (special protection).

2.7 Penghapusan Asas Kekeluargaan Dalam Membangun 
Perekonomian Nasional

Jimly Asshiddiqie pernah menyatakan bahwa asas kekeluargaan 
terlalu abstrak maknanya sehingga perwujudannya dalam praktik 
cenderung mengundang penafsiran yang memberi pembenaran pada 
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itu, asas kekeluargaan sering 
diplesetkan dengan ‘family system’ atau asas keluarga. Lagi pula, dalam 
perekonomian, asas atau prinsip itu sebenarnya dapat lebih tepat dikaitkan 
dengan prinsip-prinsip seperti efisiensi, pemerataan, dan sebagainya yang 
pengertiannya lebih jelas dan tidak kontroversial.35 Oleh karenanya banyak 
ahli ekonomi berpendapat bahwa bahwa pasal itu dinilai tidak sesuai lagi 
34  Dimas Hutomo, “Fakir Miskin Tanggung Jawab Siapa?”, Hukum Online, 11 Desember 

2018, diakses pada 26 Juni 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/
lt5bb5eac0b98a9/fakir-miskin-tanggung-jawab-siapa.

35  Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 
269.
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dengan tuntutan perkembangan zaman.

2.8 Peradilan Militer

2.8.1 Pengertian Hukum Pidana Militer

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian 
hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai 
pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri 
yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata 
dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit 
juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi 
angkatan bersenjata, dalam arti luas:

1. Pemerintah militer;

2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan jurisdiksi militer tanpa 
kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah 
atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. 
Di Indonesia dikenal dengan SOB (Staat van Oorlog en Beleg), 
juga disebut dengan Martial Law;

3. Pelaksanaan jurisdiksi militer atas kesatuan militer yang 
ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.36

2.8.2 Pengertian Peradilan Militer

Beberapa ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer 
didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku di dunia mi, yaitu 
common law system, roman law system dan socialist law system. 
Namun beberapa ahli yang lain menggolongkan sistim peradilan militer 
berdasarkan kewenangan mengadili atau jurisdiksi dan pengadilan militer 
itu sendiri menjadi empat golongan yaitu (1) peradilan militer mempunyai 
yurisdiksi bersifat umum, (2) Peradilan militer mempunyai yurisdiksi 
umum yang berlaku secara temporer, (3) Peradilan militer mempunyai 
yurisdiksi terbatas pada kejahatan militer dan (4) peradilan militer 
mempunyai yurisdiksi hanya pada saat perang atau operasi militer. Selain 
penggolongan ini masih ada sistem penggolongan yang lain. Kebanyakan 
peradilan di berbagai negara lebih menganut pada sistem peradilan militer 
yang berwenang mengadili kejahatan secara umum.37

36  Indonesia, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeven, 1984), hlm. 2247.
37  Kerbiantoro H.S. Mayjen (Purn), Rudianto Dody MM, Rekonstruksi Pertahanan Indonesia, 
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Sistem peradilan militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada 
system dimana peradilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat 
umum yaitu berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan sipil 
disamping kejahatan militer. Namun demikian yurisdiksi peradilan militer 
tersebut tidak murni lagi seperti penggolongan yang pertama. Hal ini terjadi 
setelah lahirnya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM dimana berdasarkan ketentuan tersebut kejahatan HAM Berat yang 
dilakukan oleh Prajurit TNI diadili Pengadilan HAM. Kemudian diikuti 
oleh Pandangan tentang Perang : Sejak perang dunia kedua, kemudian 
disusul berakhirnya perang dingin yang disimbolkan robohnya tembok 
Berlin tahun 1989 dan rumah tangga negara adidaya Uni Soviet, otomatis 
eksistensi Pakta Warsawa ikut bubar, masyarakat dunia pun mempunyai 
harapan besar akan datangnya perdamaian abadi di dunia.38

2.8.3 Praktik Peradilan Militer di Beberapa Negara

A. Malaysia

Sistem peradilan umum di Malaysia tidak membedakan pelaku 
perbuatan pidana. Oleh karena itu baik orang sipil maupun militer 
yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana umum diadili oleh 
pengadilan pidana sipil. Indepensi badan peradilan ini telah ditegaskan 
dalam konstitusi Federal.39

Permasalahan yang berkaitan dengan kedinasan dan pelanggaran 
hukum disiplin bagi anggota Angkatan Bersenjata Malaysia diatur 
dalam Law of Malaysia Act 77, disebut juga Armed Forces Act, 1972 
dan ketentuan ini berlaku khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata.40

Kondisi Peradilan di Malaysia adanya pemisahan antara 
pelanggaran terhadap ketentuan (pidana) umum oleh militer (civil 
offerenses commited by military), akan diadili oleh peradilan umum/
sipil, sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan tugas dan atau 
jabatan kemiliteran akan diadili oleh peradilan militer.41

(Jakarta: PT Golden Terayon Press, 2006), hlm. 267.
38  Ibid.
39  Marcus Priyo Gunarto, Redefinisi Perbuatan Pidana pada Peradilan Militer, Makalah disampaikan 

pada Semiloka Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta : 22 – 23 
Nopember 2000, hlm. 5 – 6.

40  Ibid.
41  Ibid.
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B. Amerika Serikat

Sistem Peradilan Militer di Amerikan Serikat merupakan sistem 
yang paling luas dalam memproses kejahatan, seperti disampaikan 
Charles A. Shanor and L. Lynn Hoque dalam bukunya National 
Security and Military Law selama perang dunia kedua hampir dua juta 
kasus yang diselesaikan melalui peradilan militer. Pada tahun 2001 ada 
sekitar 1753 kasus yang disidangkan pada Peradilan Militer dengan 
rincian, 4848 kasus pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan 
Darat, 956 kasus pada Angkatan Udara dan 50 kasus pada Penjaga 
Pantai (Coast quard).42

Dalam beberapa hal sistem Peradilan Militer paralel dengan 
sistem peradilan sipil pada negara bagian dan negara Federal. 
Demikian juga Hukum Militer baik secara substansi maupun 
secara hierarkhi, konstitusi berada paling puncak kemudian hukum 
perundang-undangan federal, dan peraturan yang dikeluarkan oleh 
Presiden, Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan serta yang 
dikeluarkan Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan serta 
yang dikeluarkan para komandan. Secara prosedural juga hampir sama 
dengan pengadilan sipil, yaitu terdiri dari pengadilan militer tingkat 
pertama dan tingkat banding dua. Tingkat banding pertama hakimnya 
terdiri dari hakim militer dan banding tingkat kedua hakimnya terdiri 
dari hakim sipil, putusan banding terakhir dapat ditinjau kembali oleh 
Mahkamah Agung.

Sumber hukum militer adalah Uniform Code of Military Justice 
(UCMU) dan Manual for Court-Martial (MCM), ketentuan lain yaitu 
Rules for courtMartial (RCM), Military Rules of Evidence (MRE).43

Pelanggaran atau kejahatan militer dapat diproses melalui 
tindakan disiplin (Nonjudicial Measures), Hukuman disiplin 
(Nonjudicial punishement) dan pengadilan Militer.44Adapun perbedaan 
antara ketiganya sebagai berikut:

42  Tiarsen Buaton, “Sistem Peradilan Militer Amerika Serikat,” Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum 
Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, (2006): 41.

43  PLT, Sihombing, Perbandingan Sistem Peradilan Militer dengan Amerika Serikat, Makalah 
disampaikan pada Workshop Peradilan.

44  Ibid.
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1. Tindakan Disiplin

Tujuan dari tindakan disiplin ini bukanlah sebagai hukum 
tetapi sebagai tindakan koreksi terhadap kekurangan prajurit, 
komandan atau atasan yang bertanggung jawab diberikan wewenang 
untuk menjatuhkan tindakan disiplin untuk menegakkan ketertiban 
dan disiplin.

2. Hukum Disiplin

Pasal 15 UCMJ menyatakan bahwa komandan diberi 
kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin tanpa adanya intervensi 
dari pengadilan militer terhadap pelanggaran ringan dimana tindakan 
disiplin dianggap tidak memadai. Hal ini dalam menjaga agar moral 
dan disiplin prajurit tidak menurun.

3. Peradilan Militer

Peradilan militer terdiri atas beberapa tingkat, diantaranya:

a. Pengadilan Militer Singkat

Pengadilan ini terbatas hanya mengadili prajurit berpangkat 
tamtama dan hukuman yang dijatuhkan terbatas pada hukuman 
penjara tidak lebih dari satu bulan, hukuman kerja paksa tidak 
lebih dari 45 hari serta pemotongan gaji tidak lebih dari 2/3 (dua 
pertiga gaji), Peradilan Militer Singkat ini hanya dilakukan oleh 
seorang hakim perwira yang juga bertindak sebagai oditur dan 
pembela.

b. Pengadilan Militer Khusus

Pengadilan Militer khusus merupakan pengadilan militer yang 
berbeda dari Peradilan Militer Singkat dengan Peradilan Militer 
Umum. Hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah 
pemberhentian karena perilaku buruk, penjara tidak lebih dari 1 
tahun, kerja berat tanpa penahanan tidak lebih dari 3 bulan dan 
pemotongan gaji tidak lebih dari 2/3 gaji selama maksimum1 
tahun. Peradilan Militer khusus terdiri dari 1 orang perwira 
sebagai hakim militer dan minimal 3 anggota sebagai juri.
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c. Pengadilan Militer Umum

Pengadilan Umum mempunyai kewenangan untuk mengadili 
setiap orang yang tunduk pada UCMJ atas setiap pelanggaran 
yang diancam pidana berdasarkan UCMJ. Apabila pemerintah 
sipil digantikan oleh pendudukan militer, Peradilan Militer 
Umum dapat mengadili setiap orang yang tunduk pada pengadilan 
militer sesuai hukum perang dan juga dapat menjatuhkan semua 
jenis hukuman termasuk hukuman mati. Prosedur Pengadilan 
Militer Umum adalah semua pengacara yang terlibat dalam 
persidangan adalah pengacara militer yang telah bersertifikat dan 
hakim militer adalah hakim yang diangkat dan disumpah.

Hal tersebut diatas, merupakan perbandingan peradilan militer 
yang ada di Malaysia dan Amerika Serikat.

2.9    Pengadilan Khusus Sengketa Pemilu

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh 
karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang 
berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam 
masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama 
Cicero mengatakan, “Ubi Societas Ibi Ius” artinya, dimana ada masyarakat 
maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya 
hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. 
Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang 
dianggap pantas.45

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk 
menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat 
menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi. Esensinya sebagai sarana 
demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada 
dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk 
kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu 
kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem 
permusyawaratan perwakilan.46

45  Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 9.
46  Rusli Karim M, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, (Jakarta: CV. 

Rajawali, 1991), hlm. 120.
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Pemilihan Umum pada hakekatnya merupakan pengakuan 
dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan 
pendelegasian hak-hak politik rakyat pada wakil-wakilnya untuk 
menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan 
kendaraan politik, partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-
kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dalam negara. Tetapi 
untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat partai politik terlebih 
dahulu harus memperoleh eksistensi yang dapat dilihat dari perolehan 
suara dalam pemilihan umum.

2.10 Hierarki Peraturan/Norma

Dalam ilmu perundang-undangan, tentu kita mengenal adanya 
hierarki norma hukum. Pada ajaran yang disampaikan oleh Hans Kelsen 
tentang stufentheori, dikatakan bahwa suatu norma yang lebih rendah 
berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma 
tersebut juga bersumber dan berdasar pada norma yang lebih atas lagi 
dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih 
lanjut yang sifatnya hipotetis atau fiktif yaitu norma dasar (grundnorm).47

Kemudian, untuk menterjemahkan lebih rinci muatan produk 
legislasi dalam hieraki peraturan agar dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan bernegara, maka diperlukan aturan yang lebih teknis. Hal ini 
senada dengan pendapat Salmond, bahwa terdapat dua jenis legislasi, yaitu 
legislasi utama (supreme legislation) dan legislasi delegasian (subordinate 
legislation).48

Keadaan tersebut merupakan hasil dari adanya konsep ‘delegated 
legislation’, dimana adanya ketidakmungkinan lembaga legislatif dalam 
merumuskan undang-undang yang futuristic sehingga menyebabkan 
adanya kecenderungan pendelegasian pengaturan lebih lanjut undang-
undang (supreme legislation) ke dalam peraturan bawahan (subordinate 
legislation).49

Di Indonesia sendiri, produk delegasi ini biasa disebut dengan 
peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan ini merupakan aturan 
47  Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York, Russell & Russell, 1945), hlm. 35.
48  Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada 

Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya”, Yuridika: Volume 27 No 2, (Mei-Agustus 
2012): hlm. 146.

49  Id, hlm. 148. 
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yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka 
melaksanakan undang-undang. Sesuai penjelasan sebeleumnya, meskipun 
lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan untuk membuat 
undang-undang termasuk pelaksanaanya, namun suatu peraturan perlu 
didelegasikan, selain karena perlunya aturan yang detil dan teknis, 
pendelegasian juga diperlukan untuk menghindari salah satu cabang 
kekuasaan (eksekutif atau legislative) yang mendominasi sehingga 
menciptakan check and balances kekuasaan.50

2.11 Pencalonan Presiden Independen

Memilih pemimpin artinya memilih seseorang untuk mengisi 
jabatan tertentu. Pengisian jabatan ini dapat dilakukan dalam beberapa 
metode. Pertama pemilihan umum langsung yang diserahkan kepada rakyat 
(direct election), kedua metode penunjukan atau pemilihan secara tidak 
langsung, dan ketiga pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan 
(parlemen) (indirect election).51

Indonesia sendiri dalam memilih para pemimpinnya baik di lembaga 
eksekutif (Presiden, Gubernur dan Walikota) maupun di legislatif (DPR, 
DPRD, DPD) itu melalui pemilihan umum. Hakikat pemilihan umum ini 
adalah sebagai sarana demokrasi yang intinya untuk menyelenggarakan 
suatu pemerintahan negara oleh, dari, dan untuk rakyat.52

Kemudian, demi penyelenggaraan pemilihan umum secara 
demokratis pada negara hukum ini, tentu perlu aturan yang mencakup 
segala hal mengenai persyaratan maupun teknis pelaksanaan pemilu. 
Aturan terkait pemilihan umum di Indonesia itu tertuang dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum.

Mengenai mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, 
berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 itu disulkan oleh partai 

50  Purnomo Sucipto, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?”, Sekretariat 
Kabinet Republik Inodnesia, 11 Maret 201, diakses pada 29 Juni 2020, https://setkab.go.id/
mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/. 

51  Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan
 Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan 

Perancis”, Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2, (Juli-Desember, 2018): 335.
52  Kwik Kian Gie, Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 

160.
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politik atau gabungan partai politik. Namun dalam perkembangannya, 
muncul gagasan calon presiden independen yang  menjadi sebuah 
tawaran yang menarik bagi reformulasi pengisian jabatan presiden dan 
wakil presiden dalam pemilu di Indinesia. Calon independen ini memang 
tidak diusung oleh partai politik, melainkan pencalonannya memperoleh 
legitimasi secara langsung dari rakyat yang menjadi konstituennya.

Dengan adanya pencalonan Presiden dan wakil presiden secara 
independen. Tentu akan mendorong demokrasi di Indonesia. Hal ini senada 
dengan teori oleh Robert A. Dahl (1971) sebagaimana dikutip oleh Arend 
Lipjhart, menyatakan bahwa terdapat delapan kriteria tentang demokrasi. 
Di antara delapan kriteria itu, beberapa di antaranya yang terkait langsung 
dengan arti substansi demokrasi atas pasangan calon perseorangan dalam 
pemilu. Beberapa kriteria dimaksud, adalah hak untuk dipilih; hak para 
pemimpin politik untuk bersaing meraih dukungan dan suara pemilu yang 
bebas dan adil; kebebasan untuk berkumpul; kebebasan berekspresi; dan 
sumber informasi alternative.53

Gagasan pencalonan presiden dan wakil presiden ini juga bukanlah 
suatu hal yang baru. Sebab, beberapa negara telah menerapkan calon 
perseorangan dalam pemilu Presidennya. Calon perseorangan atau sering 
disebut calon independen menjadi lazim kehadirannya di negara Russia 
dan Amerika Serikat. Bahkan, untuk pemilu anggota parlemen di pusat dan 
lokal, kehadiran politisi dari jalur independen atau non partai, berkembang 
sangat luas dan mewarnai kehidupan politik negara bersangkutan.54

53  Prayudi, “Menimbang Calon Perseorangan dalam Pemilu Presiden”, Politica Vol. 2, No. 1, (Juni 
2011): hlm, 76-77.

54  Id, lm. 81. 
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BAB III 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, POLITIS, 

DAN HISTORIS

Landasan filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis 
merupakan pertimbangan atau dasar perlunya dilakukan Amandemen V 
(kelima) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu 
dengan memperhatikan hal berikut:

1) Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang hendak diwujudkan 
dan bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;

2) Memperhatikan kebutuhan pemenuhan hukum masyarakat dan negara 
melalui UUD NRI Tahun 1945 dengan mengikuti perkembangan 
fakta empiris terkini mengenai UUD NRI Tahun 1945;

3) Memperhatikan aturan yang sudah ada, sehingga akan berdampak 
dari substansi dan materi UUD NRI Tahun 1945;

4) Memperhatikan perkembangan dan penerapan negara lain dalam 
mengatur substansi konstitusi di negaranya.

3.1 Landasan Filosofis

Upaya pembaharuan konsitusi nasional Indonesia yakni UUD NRI 
Tahun 1945 berlandaskan pada tujuan nasional yang hendak dicapai oleh 
bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. UUD NRI 
Tahun 1945 hasil amandemen I-IV yang masih berlaku saat ini memiliki 
permasalahan dan ketertinggalan dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat dan negara terkini, sehingga perlu disesuaikan. Tolak ukur 
upaya pembaharuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut yakni berlandaskan 
pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga 
upaya pembaharuan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi sarana untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, materi Amandemen 
kelima UUD NRI Tahun 1945 harus disesuaikan dengan politik hukum, 
keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 
menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan 
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keseimbangan pada nilai moral religious Ketuhanan Yang Maha Esa, 
kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

Terdapat 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dengan Amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 kelima, yakni tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. 
Dalam hal tujuan ke dalam, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 kelima 
dilakukan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan 
negara, untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia dan penghormatan hak asasi manusia melalui perubahan 
kewenangan lembaga-lembaga negara serta hubungannya dengan 
masyarakat. Sedangkan pada tujuan keluar melalui Amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 kelima yakni untuk mengikuti perkembangan negara-negara 
dunia dalam memenuhi hak asasi manusia warga negara, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan peran lembaga 
negara dalam berhubungan dengan negara luar. Kedua tujuan tersebut 
sebagai batu landasan (acornestone) dari Amandemen UUD NRI Tahun 
1945 kelima. Selain itu, upaya Amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga 
dilakukan untuk mengoptimalkan prinsip negara hukum (rule of law) di 
Indonesia, sebagaimana disyaratkan dari Konferensi The International 
Commision of Yurist di Bangkok tahun 1965 diantaranya berikut:55

1) Adanya Proteksi Konstitusional

Proteksi konstitusional ialah perlindungan hak asasi manusia 
masyarakat oleh negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu 
termasuk dengan jaminan dalam hukum, dan cara perolehan 
perlindungan tersebut. 

2) Lembaga Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak (Independen)

Lembaga peradilan yang independent adalah lembaga yang mandiri, 
baik dalam proses peradilan untuk menentukan penjatuhan putusan 
maupun dalam tata kelola administrasinya bebas dari pengaruh 
apapun, termasuk Pemerintah. 

3) Pemilihan Umum yang bebas

Pemilihan umum yang bebas adalah terselenggaranya pemilihan 
umum dengan tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat 

55  Toto Pandoyo, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD NRI Tahun 1945, (Yogjakarta: Liberty, 
1983), hlm. 98.
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yang melakukan hak pilihnya

4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah rakyat berhak dan 
memperoleh jaminan dalam hukum untuk dapat mengeluarkan 
pendapat baik secara tertulis maupun lisan, baik sendiri maupun 
bersama-sama.

5) Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi

Kebebasan berserikat dan melakukan oposisi adalah adanya 
jaminan dalam hukum bagi rakyat untuk mendirikan perserikatan 
atau partai politik yang didirikan tersebut, dan rakyat mempunyai 
kebebasan melakukan oposisi atau kritik yang membangun baik 
melalui wakil rakyatnya (dalam forum lembaga perwakilan rakyat) 
maupun tidak, asalkan menurut peraturan perundang-undangan. 

6) Adanya pendidikan civic

Pendidikan civic ialah dilakukannya pendidikan kewarganegaraan 
kepada rakyat, sehingga rakyat dapat mengetahui dan mengerti hak 
apa saja yang dimiliki dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan 
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

Hal-hal tersebut merupakan landasan filosofis dilakukannya Amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 kelima di Indonesia.

3.2 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan 
karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat 
yang cita-citakan sejak 18 tahun yang lalu atau sejak amandemen UUD 
NRI Tahun 1945 terakhir (2002). Kebutuhan ini didasarkan pada nilai 
kebudayaan yang dianut suatu bangsa (latency) yang merdeka dan 
berdaulat seperti Indonesia. Terlebih lagi di era globalisasi, dimana 
persaingan ekonomi, teknologi, dan pertukaran informasi lintas batas 
negara semakin cepat pada saat ini. Sehingga perlu adanya konstitusi 
yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan negara tersebut dalam 
mengambil langkah-langkah yang baik untuk mencapai tujuan negara 
Indonesia. Tujuan tersebut termuat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
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tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlu dipahami, kondisi internal masyarakat Indonesia berkembang 
sedemikian cepatnya seiring perkembangan yang terjadi di dunia 
interasional. Sehingga dengan perkembangan itu, dituntut adanya hukum 
yang menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat 
Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam 
stufentheorie, sehingga akan banyak mempengaruhi peraturan-peraturan 
turunan dibawahnya dalam mencapai tujuan Indonesia tersebut.56 Akan 
tetapi, UUD NRI Tahun 1945 amandemen terakhir (keempat) memiliki 
kelemahan dan permasalahan, karena tidak sesuai dengan perkembangan 
terkini cita sosiologis masyarakat terhadap pemenuhan kepastian, 
kemanfaatan, dan keadilan.  Cita tersebut diwujudkan dengan penerapan 
konsep negara kesejahteraan (welfare staat) melalui Amandemen UUD 
NRI Tahun 1945. Negara kesejahteraan diperlukan mengingat angka 
kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia.57 Kemudian bonus demografi 
yang akan dialami oleh Indonesia selama 2020-2030.58 Sehingga 
perlu peran negara secara optimal dalam mengupayakan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat tersebut, khususnya pada pengurangan angka 
kemiskinan dan optimalkan demografi Indonesia yang besar tersebut. 
Konsep negara kesejahteraan (welfare staat) selain focus pada peran 
negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang erat kaitannya 
dengan ekonomi, juga disyaratkan adanya pemenuhan prinsip-prinsip 
berikut dalam mewujudkannya, diantaranya:59

1) Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi

Salah satu hal penting dari negara demokratis adalah konsep 
negara kesejahteraan. Hal itu karena tidak ada negara demokrasi 
yang tidak memenuhi hak-hak sosial bagi warga negaranya. 
Sehingga pemenuhan hak-hak sosial warga negara berbanding 

56  Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) 
Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 179.

57  Per Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,41% atau 25,14 juta orang. 
Supranote 10

58  Tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami Bonus Demografi, karena penduduk usia produktif 
(15-64 tahun) sebanyak 60% atau lebih besar dari usia nonproduktif. Supranote 11. 

59  Supranote 9, hlm. 115-119.
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lurus dengan tanggungjawab negara demokratis. Oleh karena 
itu, demokrasi yang dimaksud tidak cukup hanya dibatasi pada 
penataan aturan-aturan procedural politik dalam memilih pejabat 
publik, melainkan pada tujuan substansial negara demokratis yakni 
pemenuhan standar kehidupan sosial masyarakat yang berlandas 
pada prinsip hak-hak sipil dan politik serta ekonomi dan budaya. 
Dengan hal tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai ialah negara 
dapat mengaktualisasikan segenap potensi dan kemampuan yang 
dimilikinya secara optimal, serta terhindar dari proses pemiskinan 
structural.

2) Prinsip Welfare Rights

Prinsip welfare rights berpijak pada pemenuhan nilai-nilai 
fundamental kemanusiaan melalui program-program social 
untuk memenuhi hajat hidup layak bagi setiap warganegara. 
Untuk menjamin hak-hak tersebut dapat diperoleh oleh tiap-tiap 
warganegara, maka diperlukan inisiatif aktif dan tanggung jawab 
pemerintah untuk menjaga dan merealisasikan pemenuhan hak-hak 
sosial tersebut. Kebutuhan-kebutuhan sosial mendasar bagi tiap-
tiap orang seperti pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh 
barang-barang publik seperti air dan listrik, layanan kesehatan, dan 
hak untuk bertempat tinggal dan memiliki rumah dan kebutuhan 
sosial lainnya menjadi orientasi utama dari tugas Negara untuk 
memperjuangkannya.

3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara

Seseorang ketika lahir dan tumbuh telah terikat pada posisi 
kelasnya masing-masing. Dalam konteks ini tidak semua orang 
memiliki akses yang setara untuk bekerja sesuai dengan pilihannya 
masing-masing.Sehingga kehadiran Negara kesejahteraan berperan 
untuk mengatasi hambatan-hambatan social yang harus dihadapi 
oleh tiap-tiap orang berkaitan dengan posisi kelas mereka.Akses 
kepada pendidikan yang layak dan redistribusi asset-aset produktif 
sangat berperan dalam pemenuhan akses kepada pekerjaan yang 
layak.Sehubungan dengan pemenuhan kesempatan yang setara 
kepada setiap warga untuk dapat bekerja secara layak ini bersifat 
kontekstual bagi setiap Negara. Formasi sosial yang eksis di tiap-
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tiap Negara menentukan formulasi seperti apa yang cocok dalam 
implementasinya. Dalam kecenderungan masyarakat agraris yang 
dominan seperti di Indonesia misalnya, dimana akses kepada tanah 
menjadi fundamental agar mereka dapat hidup secara layak, maka 
desain reformassi agrarian yang berkeadilan menjadi salah jalan 
utama untuk mewujudkan kesetaraan akses bagi tiap-tiap warga 
Negara.

4) Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi 
Ekonomi

Pasar bebas tidak dapat dibiarkan berjalan sendirian untuk 
mengatur kompleksitas kehidupan publik. Pada kenyataannya 
mekanisme pasar bebas tidak dapat menentukan prioritas 
sosial dan menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan dan 
ketidakadilan sosial. Ketika mekanisme pasar bebas dibiarkan 
berjalan tanpa batasan dan regulasi, justru semakin memperlebar 
jurang ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan. Prinsip 
mengejar kepentingan diri seluas-luasnya dalam arena pasar 
bebas, hanya akan mengakomodasi mereka yang dapat membayar 
dan memberi keuntungan dalam transaksi ekonomi yang diakui 
untuk mendapatkan fasilitas bagi kenyamanan hidupnya. Alih-alih 
bersikap egalitarian karena dapat memuaskan kepentingan tiap-
tiap individu, mekanisme pasar bebas justru menjadi kerangka 
institusional yang berperan untuk mengekslusi setiap kepentingan 
dari mereka yang paling terpinggirkan secara ekonomi.

Oleh karena itu, pentingnya peran Negara sebagai otoritas politik 
berperan sebagai agensi yang menggerakkan dan mengatur 
kehidupan publik. Pentingnya Negara dalam prinsip welfare state 
tidak ditempatkan untuk menggusur peran pasar bebas, namun 
Negara menjadi penting guna mendorong agar pasar bebas dapat 
berfungsi dengan baik dan tidak meminggirkan kepentingan 
bersama. Dengan demikian yang menjadi perhatian dari penyeru 
welfare state bukanlah pengedepanan peran Negara diatas pasar, 
namun yang paling penting adalah bagaimana menempatkan 
keterlibatan pasar maupun Negara secara tepat untuk menggerakkan 
kehidupan publik.
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Hal-hal diatas merupakan landasan sosiologis dilakukannya Amandemen 
Kelima UUD NRI Tahun 1945.

3.3 Landasan Yuridis

Konstitusi nasional Indonesia yang berlaku di Indonesia saat ini 
yakni UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil amandemen kelima pada 1-11 
Agustus 2002. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Aturan Tambahan 
Pasal II UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perubahan 
tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 
dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Amandemen konstitusi 
nasional Indonesia tersebut dibenarkan secara yuridis dan diatur tatacara 
prosedurnya dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dimana dinyatakan 
sebagai berikut:

(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 sekurangkurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

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

Upaya Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut dilakukan, 
sebab betapa pun disadari ketidaksempurnaan hasil pekerjaan manusia 
termasuk pekerjaan membuat atau menyusun UUD NRI Tahun 1945. 
Seperti yang dinyatakan oleh Moris seorang peserta dan penandatangan 
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naskah UUD Amerika Serikat (ditetapkan 1787) bahwa:60

“Nothing human can be perfect. Surrounded by difficulties, we did 
the best we could; leaving it with those who should come after us 
to take counsel from experience, and exercise prudently the power 
of amendement, which we had provided…” (Kelompok Reformasi 
Hukum dan Perundang-undangan, 1999)

Sehingga dengan uraian landasan yuridis tersebut, maka penting dilakukan 
Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

3.3 Landasan Politis

Selain berlandaskan alasan tersebut di atas, perlunya dilakukan 
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 kelima berdasar pada landasan politis. 
Hal itu karena langsung atau tidak langsung praktik politik berpengaruh 
untuk menentukan penerapan dan keberlakuan UUD NRI Tahun 1945. 
Hal itu berawal dari hasil kajian 10 (sepuluh) fraksi di MPR RI periode 
2014-2019 untuk dilakukannya Amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara 
terbatas. Namun, hal itu tidak terlaksana, karena masa jabatan MPR RI saat 
itu hanya tersisa 6 (enam) bulan.61 Sehingga usulan amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 tersebut diserahkan pada anggota MPR RI masa jabatan 2019-
2024.62 Akan tetapi, usulan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut 
ditolak oleh Presiden Joko Widodo.63 Salah satu inti penolakan Presiden 
Jokowi tersebut yakni pada masa jabatan Presiden 3 (tiga) periode serta 
dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga 
dengan penolakan tersebut menjadi evaluasi dilakukannya Amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 ke hal lain, sehingga dapat diterima oleh Presiden. 
Hal itu terutama dengan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan warga 

60  Bambang Widjojanto, Saldi Isra et. al., Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen 
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. Xxxiv.

61  Devina Halim, “MPR Sepakat Amandemen Terbatas UUD NRI Tahun 1945 pada GBHN,” 
Kompas.com, 18 Agustus 2019, diakses 30 Juni 2020, https://nasional.kompas.com/
read/2019/08/18/13114111/mpr-sepakat-amandemen-terbatas-uud-1945-pada-gbhn.

62  Handoyo, “Ketua MPR: Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan setelah menampung 
masukan dari masyarakat,” Kontan.co.id, 15 Oktober 2019, diakses 30 Juni 2020, https://nasional.
kontan.co.id/news/ketua-mpr-amandemen-uud-1945-dilakukan-setelah-menampung-
masukan-dari-masyarakat.

63  Ahda Bayhaqi, “Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pimpinan MPR Salahkan 
Mensesneg,” Merdeka.com, 6 Desember 2019, diakses 30 Juni 2020, https://www.merdeka.
com/politik/jokowi-tak-setuju-amandemen-uud-1945-pimpinan-mpr-salahkan-mensesneg.
html.
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negara dan optimalnya lembaga negara dalam menjalankan fungsinya 
serta hubungan dengan warga negara. Sehingga hal tersebut merupakan 
landasan politis dilakukannya Amandemen UUD NRI Tahun 1945 kelima.

3.4  Landasan Historis

Bahwa sejarah pembentukan UUD NRI Tahun 1945 memang 
didesain oleh para pendiri negara (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang ―
bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-
gesaan. Yamin (1971: 410) mengutip statement Ir. Soekarno selaku Ketua 
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menegaskan sifat kesementaraan 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:64

“… bahwa Undang-Undang Dasar jang buat sekarang ini, adalah 
UndangUndang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai 
perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita 
telah bernegara di dalam suasana jang lebih tenteram, kita tentu 
akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat jang 
dapat membuat Undang-Undang Dasar jang lebih lengkap dan lebih 
sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar 
Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, 
bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. 
Nanti kita membuat Undang-undang Dasar jang lebih sempurna 
dan lengkap.”

Penggalan pernyataan Sukarno tersebut acapkali digunakan 
sebagai dasar pembenaran, bahwa para Perumus UUD NRI Tahun 1945 
(the framers of 1945’Constitution) menyatakan UUD NRI Tahun 1945 
bersifat sementara,65 namun para pengutip pernyataan tersebut tidak 
menangkap, bahwa suasana yang mendominasi saat sidang-sidang 
PPK nampaknya dipenuhi keinginan untuk segera mungkin mensahkan 
UUD bagi negara Republik Indonesia yang sehari sebelumnya sudah 
diproklamasikan kemerdekaan-nya. Jadi, suasana ketergesaan inilah 
kiranya yang mendasari Sukarno sebagai Ketua PPK mengajak para 
anggotanya menyelesaikan pembahasan Rancangan UUD dan segera 
mensahkannya sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Di samping itu, 
64  Supranote 60, hlm: xxxii.
65  Harun Alrasid, “Membangun Indonesia Baru Dengan Undang-Undang Dasar Baru (Menanti 

Kelahiran Republik Kelima)” dalam dalam Harun Alrasid, Naskah UUD NRI Tahun 1945…Op.cit, 
hlm. 61- 84.
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kemungkinan besar Sukarno ingin menghindari terjadinya perdebatan yang 
berkepanjangan sebagaimana terjadi pada sidang-sidang BPUPK. Dua 
argumentasi tersebut, kiranya, yang mendasari Sukarno menyebut UUD 
Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang Dasar sementara, 
Undang-undang Dasar kilat atau ―revolutiegrondwet.

Kemudian, selain pada sejarah pembentukan UUD NRI Tahun 
1945 tersebut, landasan historis Amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga 
berdasar keterangan Valina Singka Subekti atas nama F-UG pada saat 
Sidang Tahunan MPR RI tahun 1999, yang menyatakan:66

“... Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya mengandung 
prinsip-prinsip yang mengedepankan hak-hak rakyat atau 
kedaulatan rakyat, seperti yang tercermin di Madinah atau yang 
terdapat dalam konstitusi Inggris dan Amerika. Cuma masalahnya 
semangat dan komitmen yang tercantum di dalam mukadimah itu 
belum secara sempurna tercermin di dalam pasal-pasal batang tubuh 
UUD NRI Tahun 1945. Karena itulah amendemen diperlukan.”

Sehingga dengan landasan historis tersebut, maka penting dilakukan 
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 kelima.

66  Supranote 9, hlm. 92.
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BAB IV 
ANALISIS

4.1  Urgensi Peraturan Presiden Dalam Melaksanakan Undang-
Undang

Kompleksitas kebutuhan dan perkembangan masyarakat 
menimbulkan pergantian konsep negara hukum dari formil menjadi materiil 
atau biasa disebut dengan negara kesejahteraan.67 Dalam mewujudkan 
kesejahteraan warga negara, selain adanya delegasi undang-undang, maka 
diperlukan instrumen pengaturan yang menunjukkan otoritas Presiden 
sebagai penyelenggaran administrasi negara tertinggi.

Apabila merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 
15/2019”) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka dapat diketahui bahwa terdapat dua kewenangan besar yang 
dimiliki oleh Presiden yakni dapat membentuk Peraturan Pemerintah dan 
dapat membentuk Peraturan Presiden. 

67  Lemaire menyebut welfarestate atau negara kesejahteraan dengan istilah bestuurszorg. S.F. 
Marbun, Op. Cit., hal 9. Dikutip juga oleh Prischa Listiningrum, “Perdebatan Eksistensi Dan 
Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, 
Universitas Brawijaya, hlm, 10.
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Sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, 
telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa 
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya. Artinya, hanya Peraturan Pemerintah yang 
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 
mestinya.68

Meski demikian, perlu diketahui bahwa Presiden juga mempunyai 
wewenang untuk menetapkan Peraturan Presiden yang juga masuk ke dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan. Dimana Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Peraturan Presiden 
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Pemasalahannya di sini adalah sampai mana batasan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dijalankan dengan Peraturan 
Presiden? Sebab, jika merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Presiden berisi materi 
yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan 
Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 
Perpres mempunyai tiga fungsi, yakni sebagai (1) peraturan delegasi 
yang harus bersumber pada undang-undang induk (parent act/primary 
legislation) dan tidak boleh melampaui muatan delegasi;69 (2) peraturan 
pelaksana yang dapatt bersumber dari delegasi atau kewenangan manidri 
(original power);70 dan (3) peraturan mandiri.71

68  Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

69  Prischa Listiningrum, “Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki 
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Universitas Brawijaya, 201, hlm, 1. Diakses pada 
27 Juni 2020, https://media.neliti.com/media/publications/34582-ID-perdebatan-eksistensi-
dan-kedudukan-peraturan-presiden-dalam-hierarki-peraturan.pdf. 

70  Id,.
71  Prischa Listiningrum, “Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki 
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Dengan adanya ketentuan tersebut justru berimplikasi pada 
tumpang tindihnya pengaturan terkait peraturan pelaksana undang-
undang. Sebab, dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah jelas 
bahwa untuk menjalankan undang-undang, maka Presiden menetapkan 
Peraturan Pemerintah. Namun di sisi lain, Peraturan Presiden juga dapat 
berisi muatan materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Di sinilah 
letak kesamaan fungsi delegasi antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan 
Presiden.

Dalam praktiknya juga terdapat beberapa undang-undang yang 
dijalankan dengan ditetapkan Peraturan Presiden, misalnya Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tentu  menimbulkan ketidakjelasan 
apabila kita diberi pilihan untuk membentuk Peraturan Pemerintah atau 
Peraturan Presiden untuk menjalankan suatu undang-undang. Sebab 
masing-masing peraturan tersebut memiliki payung hukum sebagai 
peraturan untuk menjalankan undang-undang.

Dengan adanya permasalahan tesebut, tentu menjadi poin kekritisan 
yang patut dipecahkan. Ketika konstitusi hanya menyebut bahwa Peraturan 
Pemerintahlah yang dibentuk untuk menjalankan undang-undang, maka 
seyogyanya tidak perlu ada hierarki peraturan perundang-undangan lain 
yang memiliki fungsi sama dengan Peratuan Pemerintah, sebab itu akan 
menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, yang perlu dikritisi kembali adalah eksistensi Peraturan 
Presiden itu sendiri. Sebab, ketika Presiden dibolehkan dan dimungkinkan 
untuk membuat Peraturan Pemerintah, mengapa Presiden juga menerbitkan 
Peraturan Presiden? DPR sendiri juga menilai bahwa keberadaan Perpres 
dianggap tidak cukup efektif karena sama dengan Peraturan Pemerintah 
(PP).72 Secara materi dan bentuk pengaturannya, dari awal Perpres tidaklah 
berbeda dengan PP, misalnya PP Nomor 14 Tahun 1947 tentang Tunjangan 
Kepada Bekas Pegawai Negeri serta Janda dan Anak Piatunya, dengan 

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Universitas Brawijaya, 201, hlm, 1. Diakses pada 
27 Juni 2020, https://media.neliti.com/media/publications/34582-ID-perdebatan-eksistensi-
dan-kedudukan-peraturan-presiden-dalam-hierarki-peraturan.pdf. 

72  Arsip dan Dokumentasi, Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 13 Desember 2010, Jakarta, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2010, hal 6.
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Perpres Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas 
Menteri. Dimana keduanya sama- sama mengatur tunjangan kepada orang 
yang tidak menjabat suatu jabatan lagi.73

Oleh karena itu, adapun usulan dari DPR untuk menghapus Perpres 
dari hierarki peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai 
berikut:74

a. Perpres dipandang sebagai aturan kebijakan (beleidsregel) yang 
sifatnya mengikat ke dalam dari unsur pelaksana Pemerintah.75

b. Perpres sebagai peraturan yang memuat perintah Undang-Undang dan 
melaksanakan perintah PP pada praktiknya lebih bersifat “mandiri” 
dan tidak berisi materi yang telah ditetapkan.

c. UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan secara langsung mengenai 
jenis Perpres sebagai peraturan perundang-undangan.

d. Pelaksanaan Undang-Undang Cukup Dengan PP.76

Sependapat dengan alasan DPR terutama pada poin ke-4 bahwa 
pelaksanan undang-undang cukup dengan Peraturan Pemerintah. 
Pengalaman bahwa Presiden pernah menetapkan Peraturan Presiden untuk 
melaksanakan undang-undang seperti pada Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, tidaklah boleh diulang kembali.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan, maka 
cukup dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah saja. Termasuk dalam hal 
fungsi delegasi menjalankan undang-undang, maka cukup menggunakan 
Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 
(2) UUD NRI Tahun 1945. 

73  Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia, (Bandung: 
Alumni, 1993), hlm. 199.

74  Prischa Listiningrum, Loc.cit, hlm. 7.
75  Arsip dan Dokumentasi, Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 13 Desember 2010, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2011, hal 5.

76  Arsip dan Dokumentasi, Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 13 Desember 2010, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2010, hal 5.
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Sebab, ketika UUD NRI Tahun 1945  telah menegaskan bahwa 
pemerintah berhak membuat Peratuan Pemerintah (PP) untuk menjalankan 
UU sebagaimana mestinya, maka mengapa Pemerintah (dalam hal ini 
Presiden) masih diberikan kekuasaan untuk membentuk Peraturan Presiden 
(Perpres) dalam menjalankan aturan undang-undang. 

Di luar perdebatan apakah Perpres masih dibutuhkan dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan, yang perlu ditegaskan agar 
terdapat kepastian hukum, maka perlu dibedakan ruang lingkupnya antara 
Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang juga ditetapkan oleh 
Presiden. Terutama pada fungsi delegasi, maka Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 tidak boleh disimpangi dengan fungsi delegasi yang diberikan 
pada hieraki peraturan perundangan-undangan lain seperti Peraturan 
Presiden. 

Penegasan ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan 
kekuasaan Presiden sebagimana dalil dari Lord Acton bahwa kekuasaan 
cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti 
dipersalahgunakan (power tends to corrupt absolute power corrupt 
absolutely).

Mengingat bahwa dalam praktiknya Perpres dianggap lebih cepat 
dalam menyelesaikan permasalahan, meskipun dalam Pasal 54 ayat(1) dan 
Pasal 55 ayat (1) UU No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
menyebutkan bahwa penyusunan rancangan baik Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian 
dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Jika sudah terdapat kecenderungan tersebut, maka hal tersebut 
akan tidak sejalan dengan konstitusi karena telah jelas bahwa untuk 
menjalankan undang-undang, hanya Peraturan Pemerintah yang dibentuk 
bukan Peraturan Presiden. Jika kecenderungannya Perpres dianggap lebih 
cepat dibandingkan dengan PP karena cenderung inter-Kementerian, maka 
yang perlu diperbaiki adalah bagaimana proses penerbitan PP menjadi 
lebih cepat dengan tetap sesuai syarat dalam Pasal 55 UU No. 15 Tahun 
2019, bukan dengan pengalihan fungsi delegasi kepada Peraturan Presiden 
yang jelas-jelas tidak disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
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4.2  Urgensi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Secara 
Independen

Ubi Jus Ibi Remedium (dimana ada hak, disana ada kemungkinan 
menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut 
dilanggar). Adagium tersebut mewakili pernyataan bahwa setiap orang 
memiliki hak yang patut untuk diperjuangkan. Dalam konteks kenegaraan 
sekalipun, Pasal 28C ayat (2) telah menjamin bahwa “Setiap orang berhak 
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 

Selain hak yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) tersebut, terdapat 
komparasi beberapa pasal terkait dengan hak warga Negara yang harus 
mendapat perlindungan seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) (3), 
serta Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang 
semuanya merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang tertuang 
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.77 Dengan meninjau pasal-
pasal tersebut, telah jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan 
kesempatan yang sama, termasuk dalam hal pencalonan sebagai calon 
presiden maupun Wakil Presiden. 

Pengaturan terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 
yang ada saat ini tertuang pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan 
bahwa: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum”.

Secara tekstual, kesempatan pengisian jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden hanya diberikan kepada partai politik atau gabungan partai 
politik saja. Artinya, dengan menempatkan partai politik menjadi satu-
satunya jalur untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden berarti 
telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh 

77  Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 
(3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan adalah di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
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kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis dan 
merampas kedaulatan rakyat melalui dominasi partai politik.78

Padahal, mengingat bahwa setiap warga juga memiliki hak yang 
sama, maka semestinya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak 
bisa hanya dibatasi dengan usulan dari partai politik atau gabungan 
partai politik.  Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochhtar juga pernah 
mengatakan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 janganlah 
dibaca hanya secara tekstual, tetapi untuk menjaga spirit dan moralitas 
konstitusi kita juga harus membaca dalam konteks kekinian dan melihat 
hak-hak konstitusional lain yang juga diatur dalam konsitusi kita, UUD 
NRI Tahun 1945.79

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan  untuk memberikan jaminan 
bagi setiap warga untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, 
dengan cara membuka keran alternatif bagi warga negara yang ingin 
menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen. Dengan 
adanya pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen, dapat 
digunakan warga Negara untuk mempergunakan hak berpartisipasinya 
dalam demokrasi, dan keran tersebut tidak boleh ditutup jika memang 
menghendaki terwujudnya demokrasi yang diharapkan.

Secara yuridis, Pasal 37 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 juga 
menyebutkan bahwa “hanya mengenai bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Artinya secara 
eksplisit, perubahan di luar ketentuan tersebut dapat dilakukan karena 
tdak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,  termasuk pencalonan 
presiden dan wakil presiden secara independen dengan memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 mengenai 
aturan perubahan undang-undang dasar. 

Selain itu, telah ada norma hukum terkait “calon persorangan 
atau calon independen” melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
78  Siti Rodhiyah Dwi Istinah, “Gagasan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perseorangan Dalam 

Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, 
(Desember 2012): hlm. 910. Diakses pada 26 Juni 2020, https://media.neliti.com/media/
publications/12282-ID-gagasan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-perseorangan-dalam-
rangka-peningkatan.pdf. 

79  Ali, “MK Tolak Permohonan Capres Independen”, HukumOnline.com, 17 Februari 2009, 
diakses pada 26 Juni 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21216/mk-tolak-
permohonan-capresindependen/. 
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5/PUU-V/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dimana Mahkamah 
Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “memang 
senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945”. Meskipun ditujukan pada pemilihan Kepala 
Daerah, namun dengan kebutuhan dan urgensi yang sama, norma hukum 
tersebut menjadi landasan kuat untuk diterimanya pencalonan Presiden 
dan Wakil Presiden yang juga secara independen (perorangan).

Kemudian sebagaimana yang tertuang dalam konsitusi, negara 
kita adalah negara demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat 
yang dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, 
meskipun pencalonan Presdien dan Wakil Presdien perseorangan belum 
diatur dalam konstitusi, tetapi bukan berarti gagasan baik ini dilarang 
dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, terlebih rakyatlah 
yang berdaulat dan bukan partai politik. 

Gagasan baik ini bukanlah sesuatu yang baru, sebab adanya 
wacana membuka jalur alternative pencalonan Presiden dan wakil 
Wresiden secara independen telah ada sejak lama dengan dukungan dari 
publik. Seperti hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia 2007 yang 
menunjukkan besarnya dukungan warga dari Sabang sampai Merauke atas 
calon independen. Total 68,8 persen responden setuju pencalonan presiden 
tidak hanya oleh parpol, tetapi juga oleh individu atau kelompok di luar 
partai, dan hanya 20,2 persen yang tak setuju. Bahkan 5,2 persen publik 
mendukung setiap warga yang punya hak pilih juga berhak mencalonkan 
diri sebagai presiden.80

Dukungan tersebut tentu menjadi lonceng baru bahwa perlunya 
suatu perubahan sesuai kebutuhan menuju demokrasi yang lebih baik lagi, 
yakni dengan cara memberikan ruang interpretasi terhadap perkembangan 
dan kebutuhan rakyat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 
Bagir Manan, bahwa Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi terjadi 
juga pada proses dan tata cara menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan 
perubahan zaman.81`

80  Burhanuddin Muhtadi, “Calon Presiden Independen”, Kompas.com, 1 April 2011, diakses 
pada 26 Juni 2020, https://nasional.kompas.com/read/2011/04/01/0336010/calon-presiden-
independen?page=all. 

81  Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung, Mandar 
Maju, 1995), hlm. 2. 
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Membuka peluang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara 
independen juga mulai disuarakan kembali pada rapat yang diselenggarakan 
pada 26 Januari 2015, dimana Rapat ini dipimpin oleh Ketua Kelompok 
DPD di MPR Bambang Sadono dan diikuti oleh Ketua Fraksi MPR dari 
PDIP, PKB, Partai NasDem, dan Wakil Ketua Fraksi Hanura MPR.82

Selain itu, jika kita melihat tingkat kepercayaan publik sendiri 
terhadap parpol yang saat ini masih menjadi pangkal kekuasaan politik 
itu masih rendah. Charta Politika juga pernah merilis hasil survey terkait 
kepercayaan publik terhadap partai politik di tahun 2018, dimana tingkat 
kepercayaan terhadap Parpol hanya 32,5 persen. Manajer Riset Charta 
Politika, Muslim Tanja pun menyatakan bahwa terdapat 3 dasar rendahnya 
ketidakpercayaan publik terhadap Partai Politik, yaitu: kerja parpol yang 
belum dirasakan, ramainya kader parpol yang korup di parlemen, dan 
kedekatan mereka ke masyarakat secara emosional yang masih kurang.83

Bahkan pada tahun 2019, partai politik masih menjadi lembaga 
dengan tingkat kepercayaan paling rendah. Sebagaimana survei yang 
dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, bahwa Dari 1.220 responden, 
84% di antaranya percaya terhadap kinerja KPK. Disusul oleh Presiden 
(79%), Kepolisian (72%), Pengadilan (71%), Dewan Perwakilan Rakyat 
atau DPR (61%), dan Parpol memperoleh tingkat kepercayaan terendah, 
yakni 53%.84

Oleh karena itu, dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap 
parpol tersebut, maka kita perlu kritis untuk melakukan suatu perubahan 
demokrasi dengan membuka pintu baru bagi warga negara Indonesia 
yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden 
dengan mengamandemen Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan 
menambahkan pasal yang mengatur terkait pencalonan Presiden dan Wakil 
Presiden secara independen. 

82  “Ini 10 Pokok Usulan Amandemen ke-5 UUD ‘45, Ada Soal Capres Independen”, Detiknews, 
26 Januari 2015, diakses pada 26 Juni 2020, https://news.detik.com/berita/d-2814454/ini-10-
pokok-usulan-amandemen-ke-5-uud-45-ada-soal-capres-independen/1.

83  ”Survei Charta Politika: Kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah”, Merdeka.com, 28 
Agustus 2018, diakses pada 26 Juni 2020, https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-
politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html.

84  Fahmi Ramadhan, “Survei LSI: KPK Paling Dipercaya Rakyat, Parpol Terendah”, Katadata.co.id, 
29 Agustus 2019, diakses pada 26 Juni 2020, https://katadata.co.id/berita/2019/08/29/survei-
lsi-kpk-paling-dipercaya-rakyat-parpol-terendah. 
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Berkaca pada dunia internasional, pengalaman pelaksanaan 
demokrasi dengan pencalonan Presiden secara independen (non-partai) 
juga telah dilakukan di beberapa negara. Diantaranya yaitu sebagai 
berikut:85

a. Boris Yeltsin-Rusia

Pada pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan Juni 1991 sebelum 
mundurnya Gorbachev, Yeltsin berhasil memenangkan 59 persen dari 
jumlah total suara, dengan ini mengamankan kursinya sebagai pemenang 
pemilu dan akhirnya menjadikan dirinya sebagai Presiden dari Rusia yang 
terpilih tanpa dukungan dari partai.

b. Joachim-Jerman

Meskipun Joachim tidak pernah memasuki partai koalisi dari 
pemerintah, namun pada 18 Maret 2012, Joachim berhasil terpilih menjadi 
Presiden Jerman dengan meraih 991 suara dari jumlah total 1228 suara 
pada Konvensi Federal Jerman, dimana ia murni didominasikan oleh 
koalisi tanpa perlu memintanya bergabung dengan partai tertentu.

c. Lamberto Dini (Italia)

Meskipun politik pemerintahan bukan dijalankan oleh Presiden 
melainkan Perdana Menteri, tetapi sebagai sesama pemimpin, Lamberto 
Dini juga pernah ditunjuk oleh President Oscar Luigi Scalfaro menjadi 
Perdana Menteri dari Italia tanpa masuk ke partai apapun.

d. Lech Walesa (Polandia)

Lech Walesa adalah seorang politisi Polandia, aktivis kemanusiaan, 
pemenang penghargaan Nobel dan menjabat sebagai Presiden Polandia non 
partai dari tahun 1990 hingga 1995. Ketika ia menjabat sebagai presiden, 
Walesa berhasil membuat Polandia bangkit melalui privatisasi perusahaan 
dan merubah sistem perekonomian disana jadi pasar bebas.

Dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka membuka 
peluang untuk pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen 
bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab, secara yuridis gagasan ini tidak 
85  Emirald Julio, “Lima Pemimpin Dunia Jalur Independen”, Okenews, 27 Januari 2016, diakses 

pada 26 Juni 2020, https://news.okezone.com/read/2016/01/26/18/1297904/lima-pemimpin-
dunia-jalur-independen?page=5.
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bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan perlindungan terhadap 
hak ini juga telah tertuang dalam konstitusi itu sendiri, kemudian secara 
sosiologis masyarakat juga mendukung adanya calon independen, dan 
secara empiris beberapa negara juga pernah menerapkan pencalonan 
Presiden secara independen (non-partai). Oleh karena itu, amandemen 
terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang harus dilakukan 
demi mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.

4.3  Urgensi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD)

A. Sejarah Pembentukan DPD

UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang disusun oleh para 
pendiri bangsa dengan penuh ekspektasi akan negara Indonesia mandiri 
dan berkeadilan. Akan tetapi, UUD NRI Tahun 1945 memiliki kelemahan-
kelemahan yang memberi peluang lahirnya pemerintah otoritarian, yang 
mana penyelenggaraan negara justru melawan asas kedaulatan rakyat, 
dinamika sosial dan negara hukum. Hal ini terjadi karena konsep-konsep 
dasar dalam konstitusi mengatakan demikian.86 Guna mengakhiri rezim 
otoritarian serta memperbaiki sistem yang menggerogoti dinamika negara, 
gerakan reformasi hadir dengan harapan dapat melahirkan pembenahan 
disegala aspek kehidupan bernegara. Dari amandemen pertama hingga 
keempat, negara berhasil melakukan perombakan terkait struktur lembaga 
negara, eksistensi masing-masing lembaga negara, penghapusan dan 
kelahiran lembaga baru serta hubungan antar lembaga dalam pembentukan 
undang-undang. Salah satu lembaga negara yang lahir karena amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 adalah Dewan perwakilan Daerah (DPD). Kelahiran 
ini disongsong oleh pemikiran bikamiralisme guna menciptakan mekanisme 
check and balance antar lembaga-lembaga negara. Selain itu, kelahiran 
DPD juga dilatarbelakangi karena dikarenakan pemerintah membutuhkan 
kekuatan politik penyeimbang dalam parlemen agar kekuasaan legislatif 
tidak terkonsentrasi pada satu lembaga. 87

Bikameral atau sistem dua kamar adalah pengaturan jumlah 
lembaga perwakilan dalam parlemen. Bikameral ditandai dengan adanya 
86  Sri Nur Hari Susanto, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD NRI 

Tahun 1945”,  Jurnal MMH Jilid 43 No. 2 (2014), hlm. 279. 
87  Bivitri Susanti, “DPD : Dewan Perwakilan Dambaan?”, BIKAMERAL BUKAN FEDERAL, 

(Jakarta:Kelompok DPD di MPR RI, 2006) hlm. 70-71.
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2 lembaga perwakilan yang saling mengimbangi satu sama lain dalam 
menjalanakan kewenangannya. Praktik penerapan sistem bicameral dapat 
dilihat dari beberapa negara berikut: 

a. Sistem bikameral di Amerika Serikat bertumpu pada dua lembaga 
yaitu Senate sebagai perwakilan negara bagian  dan House of 
Representative sebagai perwakilan seluruh rakyat dan kedua unsur 
perwakilan tersebut dinamakan Kongres. UUD Amerika Serikat 
mengatur mengenai wewenang Kongres seperti menetapkan berbagai 
undang-undang yang kesemuanya dilaksanakan oleh senate dan 
House of Representative

b. Sistem bikameral di Inggris, memiliki dua majelis yaitu Majelis 
Tinggi (House of Lord) dan Majelis Rendah (House of Command). 
Kedua majelis ini menjadi lembaga pembuat undang-undang dengan 
sistem pengisian yang berbeda. Majelis Tinggi diangkat oleh kaum 
bangsawan dan Majelis Rendah dipilih langsung oleh rakyat melalui 
pemilu

Sistem bicameral di Indonesia dapat dilihat dari adanya dua 
lembaga perwakilan, yaitu DPR sebagai perwakilan seluruh rakayat dan 
DPD sebagai perwakilan daerah. Tentu saja tugas yang diemban kedua 
lembaga tersebut berbeda, namun dalam kasus tertent, kedua lembaga ini 
akan bertemu untuk melaksanakan kewenangannya. Kendati DPR dipilih 
dari calon perseorangan, namun DPD memiliki legitimasi yang sama 
besarnya dengan DPR karena dipilih secara langsung oleh rakyat dengan 
meknaisme pemilu. 

B. Kewenangan DPD menurut UUD NRI Tahun 1945 

Pengaturan mengenai DPD termaktub dalam BAB VIIA Pasal 
22D ayat (1) sampai (3) UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen. 
DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dengan jumlah 
seluruhnya adalah sepertiga dari jumlah DPR. Kewenangan yang diberikan 
kepada DPD adalah kewenangan untuk mengajukan RUU dan ikut 
membahas RUU tersebut bersama DPR, serta melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang. RUU dan undang-undang yang dimaksud 
adalah yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
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sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR 
atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan 
dan agama. Frasa “ikut membahas” dan “memberikan pertimbangan” 
membuktikan bahwa kewenangan DPD terkait pembuatan undang-undang 
masih terbatas. DPD terlibat dalam proses pembentukan undang-undang 
namun tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sah tidaknya sebuah 
undang-undang. Kemudian perihal perpajakan dan pendidikan, DPD pun 
hanya memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan. 

Kewenangan DPD yang terbatas sejatinya telah mencederai 
semangat pembentukan DPD itu sendiri. Sesuai dengan nama lembaga 
tersebut, DPD layak untuk memiliki power  lebih dalam kerangka legislasi 
yang berhubungan dengan daerah. Hal ini adalah keniscayaan apabila 
pergolakan politik saat kelahiran DPD berpihak pada daerah untuk mempu 
memajukan daerahnya dengan perantara DPD. Namun hal itu tidak terjadi 
dikarenakan kekhawatiran akan munculnya pemberontakan dan berakhir 
dengan perpecahan NKRI.

C. Urgensi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

 Penguatan DPD tentu harus disesuaikan dengan desain 
pembentukan DPD itu sendiri. Sebagai perwakilan daerah, maka DPD 
berhak untuk mengontrol secara penuh pembuatan kebijakan dan 
intstrumen-instrumen lain yang akan berdampak bagi daerah. Penguatan 
kewenangan tersebut dapat berupa keterlibatan DPD dalam pembahasan 
serta pengesahan undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Pun 
dalam hal pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, DPD harus 
diberikan kewenangan untuk lebih dari memberikan pertimbangan kepada 
DPR. Misalnya dalam hal perpajakan dan pendidikan, DPD harus terlibat 
aktif dalam pengambilan keputusan selanjutnya mengingat tingkat biaya 
hidup masing-masing daerah berbeda dan memerlukan peran DPD untuk 
mengejawantahkan kebutuhan tersebut.88

Sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia jauh berbeda 
dengan sistem bikameral negara-negara lain yang memiliki kesamaan 
dengan Indonesia. Negara kesatuan yang mengadopsi sistem bikameral 

88  Gabriel Talawe, “Kedudukan Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, hlm. 16-17
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kuat seperti Jepang dan Belanda telah menunjukkan hasil yang gemilang di 
bidang demokrasi maupun pembangunan. Negara yang menerapkan sistem 
presidensil seperti Amerika Serikat juga menerapkan sistem bikameral 
kuat yang menjadikan Amerika Serikat menjadi negara adikuasa dengan 
tingkat demokrasi dan kesejahteraan tinggi. Pun penelitian Internasional 
IDEA menunjukkan bahwa dari 10 negara dengan sistem presidensil tidak 
ada yang menganut bikameral lunak seperti Indonesia.89

Sejatinya, keberadaan DPD dalam parlemen dapat menjadi kanal 
yang dapat memperkecil ruang kekecewaan daerah yang berujung pada 
upaya pemisahan diri. Itulah mengapa kekhawatiran apabila DPD diberikan 
kewenangan yang setara dengan DPR akan memunculkan negara federal 
dan membahayakan NKRI merupakan kekhawatiran yang tidak mendasar 
dan ahistoris. Sistem bikameral yang disesuaikan dengan tantangan 
ekonomi, kenyataan politik dan pengalaman historis bangsa serta aspirasi 
rakyat di daerah harus mendapatkan penyaluran yang terlembagakan. 
Hal ini agar nasib DPD tidak berakhir seperti DPA tempo dulu yang 
tugasnya hanya memberi usul dan saran tanpa ada sanksi jika saran itu 
tak diacuhkan.90 Pun menghadirkan DPD dengan keterbatasan legislasi 
dan kewenangan adalah pemborosan negara yang tidak patut diteruskan. 
Pemborosan ini contohnya dari biaya SDM, gaji staf kesekretariatan, 
gedung, hingga biaya pemilu anggota DPD yang tidak sedikit. 91 Posisi 
DPD saat ini sangat mengahambur-hamburkan uang negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peru adanya penguatan 
DPD namun pada tataran yang masih berkelindan dengan urusan daerah 
sebagaiman Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Penguatan kewengan 
tersbebut adalah keterlibatan DPD secara aktf dalam pembahasan dan 
pengesahan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusta dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 
pengelolaan smber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerha, serta ikut membahasas dan 
mengesahkan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
Hasil pengawasan atas pelaksanaan UU juga harus ditindaklanjuti oleh 
89  Ginandjar Kartasasmita, “DPD dan Penguatan Demokrasi”, BIKAMERAL BUKAN FEDERAL, 

(Jakarta:Kelompok DPD di MPR RI, 2006) hlm. 142.
90  M. Ichsan Loulembah, “DPD dan Perwakilan Politik Daerah”, BIKAMERAL BUKAN FEDERAL, 

(Jakarta:Kelompok DPD di MPR RI, 2006) hlm. 154.
91  Refly Harun, “Catatan Hasil Diskusi Panel Ahli “Kontroversi Wewenang DPD RI”” BIKAMERAL 

BUKAN FEDERAL, (Jakarta:Kelompok DPD di MPR RI, 2006) hlm. 219-221.
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DPR, tidak lagi bersifat pertimbangan.

4.4  Urgensi Keterlibatan DPD Dalam Seluruh Pembahasan RUU 
Yang Terkait Dengan Daerah Sebagaimana Tercantum Dalam 
Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945

A. Sejarah DPD

Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah 
perkembangan kekuasaan dan lembaga negara di Indonesia, salah satunya 
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sejarah pendirian 
Negara Indonesia, konsep perwakilan rakyat melalui lembaga perwakilan 
rakyat telah disepakati oleh para founding fathers sebagai sarana menggapai 
cita dan membangun bangsa.92 Dengan demikian, maka disepakati bahwa 
MPR merupakan penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat 
diisi oleh perwakilan daerah dan golongan sebagai representasi rakyat.93

Melihat pada desain ketatanegaraan Indonesia, kehadiran Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) merupakan penghubung antara aspirasi serta 
kepentingan lokal berskala daerah dengan berbagai kebijakan pembagunan 
berskala nasional.94 DPD hadir membawa visi dan misi memajukan daerah.95 
Dengan demikian, kehadiran DPD diharapkan dapat mengakomodir 
kepentingan dan aspirasi dalam penentuan kebijakan pusat. Secara politis, 
pertimbangan hadirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan 
lembaga perekat yang diaharapkan dapat memperkuat ikatan daerah dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.96

92  Ni Kadek Riza Sartika Setiawati, Nyoman Mas Aryani, Kewenangan DPD dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (Fakultas Hukum Universitas 
Udayana: Denpasar, 2011) hlm.3 dikutip dalam Zaki Ulya, “Kontradiksi Kewenangan Dewan 
Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem Bikameral”, Jurnal 
Hukum Samudra Keadilan, Volume II Nomor 2 Juli-Desember 2016, https://media.neliti.com/
media/publications/240371-kontradiksi-kewenangan-dewan-perwakilan-5fecd33c.pdf diakses 
pada 30 Juni 2020

93  Id.
94  Kelompok DPD di MPR RI, Untuk Apa DPD RI, (Jakarta: DPD RI, 2005), hlm.18 dikutip 

dalam Masnur Marzuki, “Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan 
Keberadaannya”, Jurnal Hukum No.1 Vol.15 Januari 2008, hlm. 82, https://media.neliti.com/
media/publications/82970-ID-analisis-kontestasi-kelembagaan-dpd-dan.pdf diakses pada 30 
Juni 2020.

95  Ni Kadek Riza Sartika Setiawati, Nyoman Mas Aryani, Supra Note. 10
96  Masnur Marzuki, “Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan 

Keberadaannya”, Jurnal Hukum No.1 Vol.15 Januari 2008, hlm. 82, https://media.neliti.com/
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Disebutkan dalam pembahasan PAH I BP MPR, kehadiran DPD 
merupakan bentuk perwakilan rakyat daerah serta berperan sebagai 
lembaga pendukung bagi DPR.97 DPD bertujuan memberikan keterlibatan 
unsur masyarakat daerah dalam mengambil kebijakan di tingkat nasional, 
khususnya terkait dengan kepentingan daerah.98 Selain itu, DPD juga hadir 
untuk mewujudkan sistem legislasi yang responsif dan berpihak pada 
kepentingan rakyat sesuai dengan tuntutan reformasi.99 DPD dipandang 
dapat mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, kemajuan daerah, 
setya mengoptimalkan fungsi utusan daerah yang semula merupakan 
kewenangan MPR.100

B. Kewenangan DPD Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Merujuk pada Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dapat dilihat bahwa kewenangan DPD mencakup:

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

2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan kepada 
DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 

media/publications/82970-ID-analisis-kontestasi-kelembagaan-dpd-dan.pdf diakses pada 30 
Juni 2020.

97  Kelompok DPD di MPR RI, Supra Note. 12
98  Firmansyah Arifin, et.al., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, 

(Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bersama MK Republik Indonesia, 2005), 
hlm.75

99  Ni Kadek Riza Sartika Setiawati, Nyoman Mas Aryani, Kewenangan DPD dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (Fakultas Hukum Universitas 
Udayana: Denpasar, 2011) hlm.3 dikutip dalam Zaki Ulya, “Kontradiksi Kewenangan Dewan 
Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem Bikameral”, Jurnal 
Hukum Samudra Keadilan, Volume II Nomor 2 Juli-Desember 2016, https://media.neliti.com/
media/publications/240371-kontradiksi-kewenangan-dewan-perwakilan-5fecd33c.pdf diakses 
pada 30 Juni 2020

100  Id.



49

pendidikan, dan agama

3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan undangundang 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.

Berdasarkan yang tercantum dalam ketentuan di atas, ditinjau dari 
segi kewenangannya, DPD merupakan bagian dari kekuasaan legislative 
bersama DPR. Keduanya memiliki kewenangan dalam membentuk 
undang-undang. Tetapi, disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 
1945 bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan membentuk Undang-
Undang. Dengan demikian, hal ini berpengaruh pada kewenangan DPD 
berdasarkan Pasal 22D adalah sebagai co legislator yang kewenangannya 
lebih kecil dibandingkan DPR sebagai pemegang kekuasaan legisatif.101

Dalam implementasinya, kewenangan DPD yang kian hari dinilai 
semakian lemah. Hal tersebut berdampak pada ketidakoptimalan fungsinya 
kerap menuai kontroversi. Jika dilihat dari segi peraturan perundang-
undangan yang berlaku pasca amandemen UUD NRI 1945 dapat dilihat 
bahwa kedudukan DPD cenderung lemah untuk dapat bekerja secara 
optimal dalam membangun daerahnya masing-masing.

Merujuk pada Undang-Undang yang mengatur terkait dengan 
kewenangan DPD dalam hal pembentukan Undang-Undang yang diusulkan 
oleh DPD, keterlibatan DPD dalam pembahasan hanya sampai pada 
pembahasan tingkat I. Seringkali, RUU usulan DPD tidak ditindaklanjuti 
oleh DPR karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD. Sepanjang 
Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2014, DPD mengajukan 54 RUU, 
237 pandangan dan pendapat, 74 pertimbangan, dan 138 hasil pengawasan. 
RUU uusul DPD dan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU sangat 
terbatas, hanay RUU kelautan yang menjadi usul inisiatif DPD dan menjadi 

101  Zaki Ulya, “Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian 
Lembaga dalam Sistem Bikameral”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II Nomor 2 
Juli-Desember 2016, https://media.neliti.com/media/publications/240371-kontradiksi-
kewenangan-dewan-perwakilan-5fecd33c.pdf diakses pada 30 Juni 2020
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Undang-Undang.102

Padahal, dalam perkembangannya, kedudukan dan peran DPD telah 
mengalami pengubahan sejak putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor 79/PUU-XII/2014. Putusan ini memberikan dampak 
dan konsekuensi pada kedudukan dan peran DPD, antara lain: pertama, 
kedudukan RUU dari DPD setara dengan RUU dari Presiden dan DPR. 
Mahkamah berpendapat bahwa103 (i) kedudukan DPD sama dengan DPR 
dan Presiden dalam hal mengajukan RUU. (ii) DPD dapat mengajukan 
RUU di luar Prolegnas. (iii) usul RUU dari DPD tidak menjadi usul 
RUU DPR. Kemudian, pembahsan RUU dilakukan secara tripartite yaitu 
Presiden, DPD, dan DPR tanpa diwakili atau berhadapan dengan fraksi-
fraksi di DPR.

Kedua, terkait dengan pembahasan RUU. MK berpendapat bahwa 
dalam hal pembahasan RUU usulan DPD harus diperlakukan sama dengan 
RUU dari Presiden dan/atau DPR. Termasuk dalam hal saling memberikan 
penjelasam dan pandangan dalam pembahasan RUU usulan DPD, DPR, 
dan/atau Presiden.104

4.5  Pelimpahan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan Dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi

A. Sistem Pengujian PUU saat ini

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.105 
Peraturan Perundangan-undangan sendiri memiliki jenis dan hierarki. 
Hierarki yang dimaksud adalah sebagai berikut:
(1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;

102  Sekretariat Jenderal DPD RI, Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 
2014-2015, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2015), hlm.14

103  Ronald Rofiandri, “Aktualisasi Kewenangan DPD Pasca Putusan MK Dalam Penyusunan 
Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015:Butuh Konsistensi dan Tindak Lanjut Pelembagaan”, 
13 Februari 2015, https://pshk.or.id/blog-id/aktualisasi-kewenangan-dpd-pasca-putusan-mk-
dalam-penyusunan-prolegnas-2015-2019-dan-prioritas-2015-butuh-konsistensi-dan-tindak-
lanjut-pelembagaan/ diakses pada 30 Juni 2020

104  Id.
105  Lihat Pasal 1 angka 1 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dalam UU No 15 tahun 2019
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(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
(3) Undang-Undang/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(4) Peraturan Pemerintah;
(5) Peraturan Presiden;
(6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan 
perundang-undangan lain yang diakui keberadannya dan memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah 
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 
Desa atau yang setingkat.106

Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan badan-
badan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih terdapat mekanisme 
judicial review dan uji materi apabila terdapat norma-norma yang 
dianngap bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan saat ini 
dibedakan menjadi 2, yaitu di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus 
judicial review terhadap UU dengan batu uji UUD NRI Tahun 1945, 
sedangkan Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus 
permohonan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada 
di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang.

106   Lihat Pasal 8 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dalam UU UU No 15 tahun 2019
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B. Kelemahan Penerapan Pengujian PUU di Mahkamah Agung  

Pengujian peraturan perundang-undangan yang di Mahkamah 
Agung tidak ideal jika dibandingkan dengan fungsi kerja dan jumlah 
hakim agung di Mahkamah Agung. Pengujian peraturan-perundangan 
di Mahkamah Agung bersifat tertututp sehingga sulit untuk mengawal 
transparansi putusannya. Hal itu dikarenakan Mahkamah Agung hanya 
diberikan waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara.107 Hal ini dinilai 
menyulitkan Mahkamah Agung karena disisi lain, Mahkamah Agung juga 
memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara di tingkat kasasi 
dan peninjauan kembali. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 
Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung menanggung 
beban berat atas melimpahnya perkara dan jumlah hakim agung yang 
tidak proporsional. Pada 2017, jumlah perkara yang masuk sebanyak 
13.203 perkara sedangkan jumlah hakim agung hanya 44 orang.108 Hal ini 
tentu akan menghambat kerja baik memutus perkara pada tingkat kasasi, 
peninjauan kembali, maupun pengujian peraturan perundang-undangan.

C. Perlunya Pelimpahan Kewenangan Pengujian PUU dari MA ke 
MK 

The Fundamentals of Constitutional Courts yang ditulis oleh 
Andrew Harding menunjukan beberapa kewenangan dari Constitutional 
Courts, yaitu:109 

1. Constitution-drafting jurisdiction (controlling the constitution itself): 
•  adjudicating issues arising in the constitution-making process; and 
•  reviewing the constitutionality of constitutional amendments (e.g. as 

in Niger, Senegal and South Africa) 

2. Judicial review of legislative acts (controlling the legislature): 
•  reviewing the constitutionality of laws in advance of legislation (ante 

107  Dylan Aprialdo Rachman, “Sidang Uji Materi tertutp, MA Sebut karena Batasan Waktu” 10 April 
2018, diakses pada 27 Juni 2020, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/
sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu?page=all

108  Moh. Nadir. “Hakim Agung Tak Ideal, MA Keluhkan Beban Berat Tangani Perkara” kompas.
com, 22 September 2017, diakses pada 27 Juni 2020, https://nasional.kompas.com/
read/2017/09/22/20254261/jumlah-hakim-agung-tak-ideal-ma-keluhkan-beban-berat-
tangani-perkara?page=all

109  Andrew Harding, “Constitutional Brief” April 2017, diakses pada 27 Juni 2020, https://www.
idea.int/sites/default/files/publications/the-fundamentals-of-constitutional-courts.pdf
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factum); 
•  reviewing the constitutionality of laws after legislation (ex post facto); 
•  reviewing the constitutionality of decisions by the legislature; and 
•  initiating or requiring legislation 

3. Jurisdiction over officials and agencies (controlling the executive): 
•  reviewing the constitutionality of executive actions and decisions; 
•  hearing impeachment proceedings against holders of publik office; 
•  consideration of criminal or civil cases in respect of official corruption; 
•  consideration of qualifications of individuals to hold or continue to 

hold publik office; 
•  adjudication of appointment of office-holders under the constitution; 
•  adjudication of disputes as to the competence of organs of state; and 
•  adjudication of disputes between organs of state 

4. Jurisdiction over political parties and elections (controlling elections): 
•  adjudication of the dissolution or merger of political parties and 

control over constitutionality of their actions; 
•  examining the legality of elections and election results at any level; 

and 
•  hearing electoral petitions

Kendati tidak secara eksplisit menunjukan kewenangan menguji 
seluruh peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya kewenangan 
tersebut memiliki misi untuk menjaga dinamika bernegara agar selalu satu 
koridor dengan konstitusi. Dalam tradisi Eropa Continental, pengujian 
hukum terpusat oleh satu badan disebut dengan istilah centralized judicial 
review. Pemusatan pengujian hukum tersebut dicetuskan oleh Hans 
Kelsen yang saat itu berperan dalam pembentukan konstitusi Austria. Ia 
memperkenalkan sebuah lembaga judicial review khusus yang dinamakan 
verfassungsgerichtshof atau Mahkamah Konstitusi.110 

 Berdasarkan konsep di atas, maka pelimpahan kewenangan 
pengujian peraturan perundang-undangan dari Mahkamah Agung ke 

110  Prof. Dr. Maria. Farida Indrati, S.H., M.H., dkk, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan, 
Mengenal Keberadaan Konstitusi di Indonesia” Teori Perundang-undangan, diakses pada 27 
Juni 2020, http://repository.ut.ac.id/4116/1/HKUM4404-M1.pdf
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Mahkamah Konstitusi bukan suatu hal yang tidak mungkin. Selain 
mengurangi beban kerja Mahkamah Agung, pelimpahan kewenangan ini 
juga dapat membantu lahirnya putusan yang lebih berkualitas dan indenden 
karena tidak terbatas waktu dan terbuka dalam proses pemeriksaannya.

4.6  Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga 
Marwah dan Integritas Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi

A. Kedudukan Komisi Yudisial 

Lembaga seperti Komisi Yudisial telah banyak eksis di berbagai 
negara dalam rangka membangun peradilan yang independen dan 
akuntabel, naun dengan nama yang berbeda-beda.

Latar belakang berbagai negara membentuk Komisi Yudisial 
adalah salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:111

1) Lemahnya monitoring intern
2) Ketiadaan lembaga penghubung antara kekuasaan pemerintah dan 

kekuasaan kehakiman 
3) Persoalan teknis non hukum yang membebani lembaga peradilan 
4) Tidak adanya konsistensi lembaga peradilan, karena setiap putusan 

kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari 
lembaga khusus

5) Pola rekruitmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan 
masalah politik.

Sejalan dengan alasan-alasan yang melatarbelangi kehadiran 
Komisi Yudisial di berbagai negara, Komisi Yudisial di Indonesia lahir 
atas keinginan untuk menciptakan kembali marwah dan wibawa peradilan. 
Peradilan yang dijadikan tangan kanan oleh rezim dengan cara intervensi 
perkara serta kooptasi politik terus terjadi di masa lalu karena tidak ada 
kekuatan monitoring yang kuat serta tidak adanya lembaga khusus yang 
terpisah dari peradilan itu sendiri.112 Oleh karena itu, dalam amandemen 
111  Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007, 

hlm. 149
112  Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, “Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: 

Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afriika Selatan, dan Mongolia” Jurnal Hukum IUS QUIA 
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UUD NRI Tahun 1945, dibuatlah Komisi Yudisial yang membawa amanah 
besar daro rakyat.

UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara ajeg dan ekplisit 
dalam Bab IX perihal Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman 
ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Secara empiris, kekuasaan kehakiman 
hanyalah entitas abstrak yang tidak bisa menjalankan kewenangannya 
tanpa keterlibatan individu yang dalam hal ini adalah hakim. Selanjutnya, 
yang disebut sebagai penyelenggara peradilan adalah suatu Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi. Artinya, secara gramatikal, tugas dan 
kewenangan baik hakim mahkamah agung maupun mahkamah konstitusi 
adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Terdapat satu lembaga yang diatur secara tegas pula dalam Bab 
Kekuasaan Kehakiman di UUD NRI Tahun 1945 namun tidak memiliki 
kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan, yaitu Komisi Yudisial. 
Seperti halnya MA dan MK, KY merupakan lembaga yang mandiri. 
Perbedaannya, KY hanyalah support system atau auxiliary organ yang 
mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka,bersih dan berwibawa.113 
Bersadar pada UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, KY memiliki 
wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad 
hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman Perilakau Hakim 
bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan menjaga dan menegakkan 
pelaksaan Kode Etik dan/atau pedoman Perilaku Hakim.114 

B. Kewenangan Komisi Yudisial 

 Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung 
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, dalam 
perkembangannya, dua kewenangan tadi mengalami perubahan baik 

IUATUM No. 3 Bol 23 Juli 2017:352-353
113  “Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Peradilan” 10 Maret 2010, https://

pshk.uii.ac.id/2010/03/kedudukan-komisi-yudisial-sebagai-lembaga-pengawas-peradilan/
114  Lihat Pasal 3 UU KY
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melalui ajudikasi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, melalui 
legislasi di DPR, ataupun melalui legislasi oleh peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.115 Pembuat UU 
dalam hal ini DPR dan Pemerintah cenderung memperluas kewenangan 
Komisi Yudisial yang kemudian ditepis kembali oleh Mahkamah Konstitusi 
dengan melakukan penafsiran secara teksual. Mahkamah Konstitusi 
menolak meperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi 
dan pengangkatan hakim pada pengadilan tingkat pertama. Pun dalam hal 
pengawasan, Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan pengawasan 
terhadap hakim konstitusi. Obyek kewenangan Komisi Yudisial juga 
ditafsirkan berupa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dan 
pedoman perilaku hakim, tidak mencakup pengawasan teknis yustisial.116

 Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 terkait judicial review UU 
No. 22 tahun 2004 tentang KY menghapus kewenangan pengawasan 
Komisi Yudisial ke hakim konstitusi. Dalam pertimbangannya, disebutkan 
bahwa hakim Mahkamah Konstitusi bukan hakim profesi seperti hakim 
biasa. Pada dasarnya, hakim konstitusi hanya diangkat untuk waktu 5 
tahun dan bukan profesi tetap.117 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, 
Jimly Asshidiqie menuturkan bahwa pengawasan etik bukanlah solusi, 
melainkan pengawasan harus dilakukan atas dasar putusannya, dan hal 
tersebut bukan kewenangan Komisi Yudisial.118 

C. Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial 

Penghapusan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi 
hakim Mahkamah Konstitusi menyebabkan tidak adanya lembaga yang 
berwenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Selepas 
putusan MK yang melegitimasi penghapusan kewenagan Komisi 
Yudisial tersebut terbit, dilakukan judicial review kembali karena mantan 
Ketua MK, M. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK. Akil diduga 
menerima suap  sengketa Pilkada. Saat itu Presiden Susilo Bambang 
115  Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum, harmonisasi Kewenangan Yudisial: Dinamika Tafsir dan 

perubahan Aturan dalam Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim 
Berintegritas (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016) hlm. 1-2

116  Ibid., 13-14
117  “Hakim MK Tak Mau Diawasi KY” hukumonline.com, 24 Agustus 2006, diakses pada 27 Juni 

2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15347/hakim-mk-tak-mau-diawasi-ky
118  “Jimly: Pengawasan MK oleh KY Bukan Solusi” kompas.com, 9 Oktober 2013, diakses pada 

27 Juni 2020, https://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/0644099/Jimly.Pengawasan.
MK.oleh.KY.Bukan.Solusi
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Yudhoyono mengeluarkan Perppu No. 1 tahun 2013 dan mengamanatkan 2 
kewenangan baru Komisi Yudisial baru, yaitu membentuk panel ahli untuk 
rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dan memfasilitasi pembentukan 
Majelis Kehormatan MK. Namun, setelah Perppu disahkan menjadi UU 
No. 24 tahun 2003, Uu tersebut dijudicial review kembali oleh gabungan 
advokat hukum dan konsultan hukum, Forum Pengacara konstitusi serta 
sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Hasilnya, Mahkamah 
Konstitusi mengambulkan seluruh permohonan yang kemudian membuat 
hakim Mahkamah Konstitusi tidak ada yang mengawasi.119

Perlu disadari bersama bahwa etik perlu dihungkan pula dengan 
profesi yang diemban oleh individu. Dalam konteks pekerja di bidang 
hukum, terdapat etika profesi hukum. Etika profesi dipandang sebagai 
sikap hidup, kesediaan untuk memberikan layanan yang professional di 
bidang hukum.  Etika profesi yang dimaksud adalah:120

(1) Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat 
“tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi

(2) Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pencari 
keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur 

(3) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat 
sebagai keseluruhan 

(4) Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat 
menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengawasan etik dari Komisi 
Yudisial tetap diperlukan untuk menjamin penegakan hukum yang berpihak 
kepada kepentingan umum. Harus diakui bahwa etik sejatinya berkelindan 
dengan keputusan yang akan diambil oleh hakim. Dapat dilihat dalam 
kasus M. Akil Mochtar, ia sejatinya telah melanggar etik karena tidak 
berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Tindakannya menerima 
suap menunjukkan bahwa ia menaruh kepentingan pribadinya di atas 
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus diberikan 
kewenangan untuk mengawasi kembali hakim Mahkamah Konstitusi demi 
menjamin keadilan hukum.
119  “KY Tidak Berwenang Awasi Hakim Konstitusi” Komisi Yudisial Republik Indonesia, 22 Januari 

2018, diakses pada 27 Juni 2020, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/588/
ky-tidak-berwenang-awasi-hakim-konstitusi

120  Ika Atikah, ”Fungsi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan” 
diakses pada 27 Juni 2020, http://repository.ut.ac.id/7212/1/fhisip2017-10.pdf
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4.7 Urgensi Mengatasi Penyimpangan Pada Peradilan Militer

A. Sejarah Peradilan Militer Indonesia

Sejarah peradilan militer di Indonesia sarat dengan berbagai 
permasalahan. Masalah itu muncul karena Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer lahir saat Orde Baru atau sebelum 
reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 
Sehingga terdapat perbedaan nilai dan semangat reformasi peradilan yang 
dibawanya.

Awal-mula pengaturan mengenai keberadaan Peradilan Militer 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Mengadakan Pengadilan Tentara. Melalui UU tersebut, maka kompetensi 
absolut kewenangan mengadili perkara prajurit tantara, baik Angkatan 
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta orang sipil yang berkaitan 
dengan ketentaraan diadili oleh Pengadilan Militer. Kemudian dalam UU 
tersebut juga terdiri atas 2 (dua) susunan pengadilan, yakni Mahkamah 
Tentara dan Mahkamah Tentara Agung. Selain itu, pejabat tertinggi yang 
menangani perkara juga berbeda, yakni Ketua Mahkamah Agung Tentara 
dan Jaksa Tentara Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 
8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana Guna Peradilan Tentara.121

Dalam perkembangannya, pada tahun 1948 dikeluarkan PP No. 37 
Tahun 1948 Jo. UU No. 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan 
Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya. Pengaturan tersebut 
mengatur perubahan ketentuan susunan, kedudukan, dan daerah hukum 
baru dari pengaturan sebelumnya. Kemudian perluasan kompetensi absolut 
peradilan militer, bukan hanya prajurit TNI, melainkan juga orang yang 
ditetapkan sama dengan prajurit TNI melalui Penetapan Presiden, anggota 
golongan jabatan yang dipersamakan dengan tantara, orang yang ditetapkan 
langsung oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, 
dan terdakwa yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 
12 UUD NRI Tahun 1945. Perluasan kompetensi tersebut, menunjukan 
adanya upaya intervensi Pemerintah (Menteri) dalam peradilan militer. 
Intervensi tersebut juga ditunjukan dengan adanya UU No. 30 Tahun 1948 
menggantikan UU No. 8 Tahun 1946. Sehingga menyebabkan peradilan 

121  Yudi Krismen, “Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI,” JURNAL SELAT, VOL. 2 
NO. 1, (2014): 150.
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militer tidak independent dalam mengadili perkaranya.122

Pada agresi Militer Belanda II, dikeluarkan Peraturan Darurat 
No. 46/MBDK/49 Tahun 1949. Peraturan tersebut berisi penghapusan 
peradilan tantara diseluruh Jawa dan Maruda, serta menggantinya dengan 
Pengadilan Tentara Pemerintah Militer. Pengadilan tersebut berwenang 
mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara yang dilakukan oleh 
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, anggota pasukan yang 
telah dimiliterisir serta pegawai tetap yang bekerja pada angkatan perang. 
Kemudian hukum acara yang digunakan yakni acara summier sesuai Pasal 
337 HIR, dan tidak ada mekanisme hukum banding. Kemudian pada masa 
Republik Indonesia Serikat, peraturan diganti dengan Perppu No. 36 Tahun 
1949, yang tidak merubah susunan pengadilan, kompetensi absolut, dan 
hukum acara sebagaimana PP No. 37 Tahun 1948. Selanjutnya dikeluarkan 
Undang-Undang No. 16 Tahun 1950, yang mengatur kompetensi absolut 
pengadilan adalah anggota angkatan perang RIS, orang yang ditetapkan 
sebagai Angkatan perang berdasar UU/PP, dan orang yang tidak termasuk 
Angkatan perang namun diadili berdasar Ketetapan Menhan dan Menkeh.123 
Pada masa ini, independensi peradilan lebih terjaga disbanding periode 
sebelumnya. 

Kemudian dalam perkembangannya pengaturan peradilan militer 
diatur dalam berbagai undang-undang, diantaranya UU No 29 Tahun 1954 
tentang Pertahanan Negara, UU 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, PNPS No 3 tahun 1965, dan UU No 14 Tahun 
1970. Dalam pengaturan terakhir tersebut, dilakukan penyatuan seluruh 
pengadilan yang ada kepada Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah 
Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi untuk setiap pengadilan. 
Selanjutnya campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap Pengadilan 
Tentara melalui Departemen Kehakiman kemudian diakhiri melalui UU 
No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No 14 Tahun 1970, karena 
hal-hal terkait organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah 
kekuasaan Mahkamah Agung. Walaupun UU No 35 Tahun 1999 masih 
membuka kekhususan untuk setiap pengadilan melalui pengaturan bagi 
kekhususan lingkungan peradilan masing-masing, seperti pembinaan 

122 https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/
sejarah-pengadilan-militer.html

123  Edhy Hariyanto, Peran Politik Militer (ABRI) Orde Baru Terhadap Depolitisasi Politik Islam di 
Indonesia, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 80.
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administrasi keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan UU Nomor 
2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
dan ketentuan yang mengatur mengenai Kekuasaan Pengadilan Militer 
Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat 
pertama dan terakhir yang diatur dalam UU Peradilan Militer.

Saat ini pengaturan yang berlaku mengenai peradilan militer diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
Melalui Undang-Undang tersebut diatur beberapa hal berikut:

B. Kompetensi Absolut

Melalui UU tersebut, peradilan militer berwenang mengadili terhadap 
prajurit atau orang atau badan atau golongan yang dipersamakan dengan 
prajurit berdasarkan UU. Kompetensi absolut tersebut juga terhadap orang 
sipil atas keputusan Panglima atau persetujuan Menkeh yang menyatakan 
harus diadili oleh suatu pengadilan militer.124

C. Ruang Lingkup dan Kewenangan Mengadili, yaitu:
a. Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit 

berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel 
peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan 
tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan 
persetujuan Menteri Kehakiman).125

b. Pengadilin Militer Tinggi
•	 Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh 

pengadilan militer
•	 Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit 

berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk 
tingkat kepangkatan mayor ke atas. 

•	 Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa 
kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah 
hukumnya.126

c. Pengadilan Militer Utama
•	 Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus 

124  Amanda Rosaline Fajar Sari, “Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan 
TNI,” Jurnal Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1 (2018): 55.

125  Ibid, hlm. 56.
126  Ibid, hlm. 56.
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pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi 
•	 Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa 

kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah 
hukumnya di bawah pengadilan militer tinggi yang berbeda, 
antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer 
tinggi dengan pengadilan militer. 

•	 Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara 
dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada 
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan 
dalam lingkungan peradilan umum 

•	 Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan 
kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

•	 Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua 
lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan 
Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-
masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam 
menjalankan tugasnya.127

d. Pengadilan Militer Pertempuran: 
Pengadilan Militer Pertempuran berwenang untuk memeriksa dan 
memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang 
dilakukan oleh mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 
angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran 
ini berbeda dengan Pengadilan Militer lainnya karena sifatnya 
yang mengikuti pergerakan pasukan militer dan berkedudukan di 
daerah pertempuran.128

D. Atasan yang berhak menghukum (Ankum)

Sekalipun Ankum bukan merupakan satu-satunya penyidik dalam 
perkara peradilan militer, yang dilaksanakan oleh polisi militer dan oditer 
miiter dapat dibantu oleh penyidik pembantu (provost di tiap angkatan), 
namun perannya paling besar. Hal itu karena perintah penahanan hanya 
dapat berasal dari Ankum, dan hasil penyidikan diserahkan ke Ankum.129

127  Ibid, hlm. 57.
128  Ibid.
129  Edi Utomo, “Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam 

Sistem Peradilan Militer,” Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 1, (2018): 39.
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E. Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Penyerahan perkara ini berarti suatu perkara dapat: 
i. diserahkan ke pengadilan untuk diadili 

ii. diselesaikan untuk diadili 
iii. ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer 

Yang memiliki kewenangan penyerah perkara adalah Panglima, 
Kepala Staf TNI dan yang ditunjuk komandan atau kepala kesatuan 
dengan syarat komandan Korem. Khusus untuk menutup perkara hanya 
dapat dilakukan oleh Panglima.130

F. Keterbukaan Pengadilan

Pengadilan militer dapat dinyatakan tertutup untuk perkara yang 
menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara. Dalam UU No 31 
Tahun 1997, kriteria rahasia militer dan rahasia negara tidak jelas sehingga 
potensial untuk disalahgunakan.131

G. Koneksitas

Aturan mengenai koneksitas dalam UU No 31 Tahun 1997 secara 
umum sama dengan ketentuan dalam UU No 14 Tahun 1970 dan KUHAP, 
yaitu diadili pada peradilan umum. Sedangkan acara pemeriksaannya sama 
persis dengan ketentuan acara pemeriksaan koneksitas dalam KUHAP. 
Saat ini berkembang paham bahwa koneksitas cenderung dilihat sebagai 
hal yang baik yaitu untuk menjembatani keadilan antara pengadilan umum 
dan militer, yaitu dipicu adanya kasus tindak pidana yang dilakukan sipil 
dan militer secara bersama-sama di mana pelaku sipil telah dihukum 
saat pelaku militer belum disidangkan. Walau demikian, dalam konteks 
kompetensi absolut peradilan militer yang melanggar asas persamaan 
di depan hukum, koneksitas harus dipahami sebagai sebuah moderasi 
pembaruan yang sungguh-sungguh di lingkungan peradilan militer.

H. Bantuan Hukum

Walaupun bantuan hukum diakui dalam peradilan militer, 
tetapi konsepnya adalah pembatasan terhadap hak bantuan hukum itu 

130  Ibid, hlm. 31.
131  Pasal 141 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer. 
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sendiri. Penasihat hukum dalam mendampingi di tingkat penyidikan 
atau pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah (untuk yang 
berasal dari dinas bantuan hukum) atau izin Papera atau pejabat lain yang 
ditunjuknya (untuk yang berasal dari luar dinas bantuan hukum). Bahkan 
untuk terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus dengan 
izin kepala pengadilan. Selain itu, dalam berhubungan dan berbicara 
dengan kliennya diawasi oleh pejabat yang bersangkutan, tidak hanya 
melihat tetapi juga mendengar isi pembicaraan.132

I. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara atau 
kurungan, dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer. Bila terpidana 
dipecat dari dinas keprajuritan, baru pidana tersebut dilakukan di lembaga 
pemasyarakatan umum.133

J. Permasalahan Peradilan Militer

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kedudukan 
pengadilan militer sama dengan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan tata usaha negara berada dibawah Mahkamah 
Agung. Sehingga peradilan militer merupakan bagian pengadilan yang 
berdiri sendiri dalam system peradilan di Indonesia. Padahal dalam 
menjalankan kewenangannya, peradilan militer memiliki beberapa 
permasalahan dan kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Yang Sudah Tidak Berlaku

Keberadaan peradilan militer yang berlaku saat ini menggunakan 
dasar hukum yang sudah tidak berlaku. Hal itu karena UU No 31 
Tahun 1997 disebutkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang 
dijadikan dasar pembentukan UU ini. Di antaranya UU mengenai 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik 
Indonesia, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. 
Namun ketiga UU tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam UU No 
31/1997 sudah tidak berlaku lagi atau sudah diamandemen. Selain itu, 

132  Tumbur Palti D. Hutapea, “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku 
Tindak Pidana Dan Praktiknya,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, (2016): 375.

133  Suharyo, “Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan 
Peradilan Dalam Penegakan Hukum,” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), hlm. 
7.



64

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan rujukan adalah 
yang belum diamandemen. Sehingga dengan dasar hukum yang sudah 
tidak berlaku dan diamandemen tersebut, maka UU Peradilan Militer 
tidak sesuai dengan konteks perkembangan hukum saat ini.

b. Justisiabel Subjektif

Produk hukum pertama yang menegaskan limitasi yurisdiksi 
sistem peradilan militer di Indonesia ini adalah suatu Ketetapan MPR 
yang hierakinya berada satu tingkat di bawah Konstitusi UUD NRI 
Tahun 1945 dan di atas produk perundang-undangan, yaitu TAP MPR 
No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3(4) TAP MPR No VII 
tahun 2000 ini secara eksplisit menyatakan:

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan 
peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk 
kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum 
pidana umum.”

Namun peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU No 
31 Tahun 1997 tidak mengatur kewenangan (yurisdiksi) berdasarkan 
delik yang terjadi. Tidak seperti, misalnya, UU No 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, yang jelas mengatur relevansi delik pelanggaran 
HAM yang berat untuk diadili di Pengadilan HAM ad hoc. Wewenang 
UU No 31 Tahun 1997 justru berbasis pada subjek atau pada siapa yang 
melakukan kejahatan atau pelanggaran. Subjek yang dimaksud adalah 
prajurit militer TNI. Kewenangan ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1, 
yang menyatakan:134

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang 
mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada 
waktu melakukan tindak pidana adalah:
a. Prajurit;
b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan 

prajurit;
c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang 

dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan 
134  
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undangundang;
d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, 

dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan 
Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam 
lingkungan peradilan militer.

Tidak berhenti di sini, penegasan terhadap berlakunya yurisdiksi 
sistem peradilan umum terhadap personel militer yang melakukan 
pelanggaran non-militer juga terdapat dalam suatu undang-undang, 
yaitu Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal 
pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan 
peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang 
diatur dengan undang-undang.”

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tindak pidana yang sama 
akan disidik-dituntutdiadili secara berbeda hanya karena tersangka atau 
terdakwa merupakan anggota militer. Selain itu, penggunaan pengadilan 
militer tidak hanya untuk kalangan prajurit. Pengadilan militer tersebut 
juga potensial digunakan terhadap warganegara lain yang bukan anggota 
militer di Indonesia, sebagaimana pada poin d. Dengan kata lain, sangat 
memungkinkan terjadi militerisasi penghukuman (secara militer) ke 
warga sipil lewat pengadilan militer.

Mengenai subjektifikasi wewenang pengadilan, S. Sianturi 
menjelaskan, jauh sebelum munculnya UU No 31 Tahun 1997, yang 
menyatakan bahwa:135 

“Hukum militer pada umumnya lebih bertitik berat kepada 
penggunaan asas perseorangan baik terhadap militer maupun 
terhadap setiap orang yang berada dalam suatu daerah musuh/lawan 
yang dikuasai oleh satuan angkatan perang, dalam hal tertentu 
(dalam hal ini dalam perkara tertentu), sudah sewajarnya apabila 
mereka ini ditundukkan kepada kekuasaan peradilan militer.”

Sesungguhnya memang tidak ada alasan jelas yang bisa dijelaskan 
ke masyarakat mengenai kompetensi subjektif ini, selain semata-mata 

135  S. R. Sianturi, SH, hal 26-27.
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kepentingan militer. Pengaturan soal wewenang pengadilan ini, terutama 
pasal 9 ayat 1, merupakan pintu masuk bagi keleluasaan TNI untuk 
mengadili semua perkara - baik korupsi, pelanggaran HAM maupun 
pelanggaran HAM atau tindakan lainnya – ke dalam lingkup pengadilan 
militer. Hal ini membingungkan dan bertabrakan dengan semangat dan 
kebijakan/aturan perundang-undangan yang ada yang memberikan 
legitimasi pemisahan pengadilan berdasarkan kejahatannya.

Berdasarkan kompentensi subjektifnya, pengadilan bukan 
saja bisa menghindari kejahatan-kejahatan besar karena wewenang 
mengadilinya. Akan tetapi pengadilan militer juga bisa mengadili 
pelanggaran lalu lintas. Dalam pasal 108 (5) dikatakan bahwa:

“Dalam pelanggaran lalu lintas, penyidik membuat berita acara 
pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh tersangka dan ditandatangani penyidik dan 
tersangka, selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Militer/ 
Pengadilan Militer Tinggi melalui Oditurat Militer/Oditurat Militer 
Tinggi yang berwenang.”

Karena berbasis pada subjek hukum, yaitu TNI, maka penyelidik 
dan penyidiknya pun berasal dari TNI. Dengan kata lain bahwa bukan 
hanya pengadilannya yang berada dalam institusi militer tetapi juga 
kewenangan kerja lainnya, berupa penyelidikan-penyidikan dan 
penuntutan. Peradilan militer mendapatkan kewenangan untuk menerima 
laporan atau pengaduan, menangkap, menahan, olah TKP, melakukan 
pemeriksaan, termasuk pemeriksaan ahli, termasuk pemeriksaan khusus 
seperti forensik, pemeriksaan surat di kantor pos atau telekomunikasi 
sampai menuju proses di pengadilan. Yang terpenting, menurut UU 
31 Tahun 1997, kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh 
anggota TNI atau dilakukan oleh pihak-pihak yang masuk kualifikasi 
pasal 9 (1). Hal ini pastinya akan berbenturan dengan kerja peradilan 
umum yang seharusnya dilakukan oleh polisi dan kejaksaan.

c. Peradilan Militer Yang Tidak Independent

Peradilan militer di Indonesia dalam gambaran UU No 31 Tahun 
1997 sangat memungkinkan kontrol oleh Panglima (ABRI). Dalam 
nuansa militeristik, unsur komando dan kepangkatan menjadi faktor 
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penting dan mempengaruhi proses peradilan. Sebagai contoh dalam 
soal pemecatan hakim peradilan militer. Dalam pemberhentian hakim 
peradilan militer, sebagaimana alasan-alasannya diatur dalam UU No 
31 Tahun 1997 Pasal 25. Hakim tersebut dapat melakukan pembelaan 
di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 25 ayat 2), sementara 
pembentukan Majelis Kehormatan tersebut ditetapkan oleh Panglima 
TNI (Pasal 25 ayat 3 jo pasal 1). Selain itu dominasi panglima juga 
terlihat dalam pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengadilan 
Militer (Pasal 29) melalui keputusan panglima. Selain itu perlu diingat 
bahwa status hakim dalam peradilan militer adalah militer aktif sehingga 
akan terjadi kekacauan administrasi terhadap seseorang yang menjadi 
hakim dalam peradilan militer karena harus tunduk pada 2 institusi; 
institusi kehakiman di bawah MA dan institusi TNI. 

Di sisi lain, Panglima TNI juga aktif menentukan keberlanjutan 
sebuah perkara. Hal ini dikarenakan Panglima TNI berposisi sebagai 
Papera. Posisi ini sangat dominan untuk menentukan proses peradilan 
(Pasal 1 angka 10 jo 123). Salah satu alasan yang bisa digunakan oleh 
Papera untuk menghentikan perkaranya adalah alasan pertahanan 
dan keamanan negara. Sesungguhnya alasan ini bukan sesuatu yang 
dilarang. Akan tetapi soal wewenang tersebut sangatlah tidak sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokratisasi. Bahwa ancaman dan keputusan 
untuk merespon ancaman merupakan keputusan politik. Maka haruslah 
dengan pertimbangan politik oleh pemegang kekuasaan yang politis 
pula seperti presiden dan DPR, dan bukan Panglima TNI.

Selain itu, akibat adanya Pepera mengakibatkankan bertambah 
panjangnya proses yang harus dilalui agar suatu perkara dapat 
disidangkan di pengadilan. Hal ini dapat disebabkan kinerja-subjektifitas 
Pepera dan juga proses yang harus dilalui apabila ada perbedaan 
pendapat antara oditur militer dengan Papera. Dalam mengeluarkan 
surat keputusan, Pepera akan mempertimbangkan pendapat oditur 
militer. Bila Papera tidak setuju dengan pendapat oditur militer, ia harus 
memberikan jawaban tertulis. Terhadap jawaban itu oditur militer juga 
dapat tidak menyetujuinya. Bila demikian, maka oditur menyerahkan 
permohonan disertai alasan-alasannya kepada Papera. Permohonan ini 
wajib dikirim oleh Papera kepada pengadilan militer utama dan akan 
diputuskan hakim pengadilan militer utama setelah mendengar pendapat 
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oditur jenderal. Berkas akan dikembalikan kepada Papera bila putusan 
menyatakan perkara harus diadili di pengadilan.

Dominasi Panglima TNI juga terlihat dalam beberapa hal 
lainnya seperti; peran pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, 
finansial badan-badan peradilan dan odituriat (Pasal 7). Dalam hal ini 
panglima diberi kewenangan untuk memberikan usul kepada presiden 
atas pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan militer (Pasal 
21). Panglima juga menentukan Oditur, Oditur Jenderal serta Majelis 
Kehormatan Oditur.

d. Melanggar Prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak (Fair 
Trial)

UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuka 
peluang terjadinya sejumlah hal yang menjadi prasyarat umum bagi 
sebuah proses peradilan. Terdapat sejumlah pasal yang sangat multitafsir 
yang memungkin pelanggaran terdapat hakhak dasar sebuah proses 
persidangan. Seperti disebutkan dalam Pasal 106 ayat 1: 

“Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan 
dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.”

Dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah penasihat hukum boleh 
melakukan penyanggahan terhadap sesuatu yang ditujukan kepada si 
tersangka. Lebih parah lagi adalah apa yang dinyatakan dalam ayat 
(2) pada pasal yang sama, di mana penasihat hukum dilarang untuk 
mendengar pemeriksaan jika terkait dengan kasus kejahatan negara. Ayat 
tersebut menyatakan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan 
negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak 
dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Selain itu terdapat pembatasan atas pendampingan oleh 
penasihat hukum melalui cara perizinan dan prioritas. Penasihat hukum 
diutamakan dari dinas bantuan hukum yang terdapat dalam institusi 
TNI. Hal ini tercantum dalam Pasal 215 ayat (2) yang menyatakan: 

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan angkatan 
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bersenjata.”

Selain itu penasihat hukum tersebut juga harus mendapatkan 
izin atau atas perintah Papera. Dalam Pasal 216 (1) hal ini dinyatakan 
bahwa :

“Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat 
penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang 
pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah 
Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.”

Hal ini menunjukkan ke-tidakindependen-an penasihat hukum, 
sekaligus dominasi Papera dalam proses peradilan. UU No 31 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Militer mengandung sejumlah kelemahan 
dalam konteks demokratisasi di Indonesia saat ini. UU ini bertentangan 
dengan prinsip non-diskriminasi, peradilan yang jujur, tidak efektif 
dan efisien serta tidak kontekstual dalam reformasi sistem peradilan 
dan reformasi sektor keamanan. Kelemahan-kelemahan ini terbukti 
menghambat upaya mewujudkan keadilan dan hak korban atas kasus-
kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di beberapa daerah di 
Indonesia, terutama hambatan untuk memberlakukan pengadilan HAM 
atas kasuskasus pelanggaran berat HAM.

e. Struktur Penghapus Perkara dan Intervensi Kinerja Peradilan

Ketidakmandirian peradilan juga terjadi saat sebuah kasus atau 
kejahatan mulai teridentifikasi, mulai dari diterimanya laporan hingga 
penuntutan umum. Dalam UU No 31 Tahun 1997, terdapat lembaga 
Ankum dan Papera. Kewenangan Ankum dan Papera sangat dominan 
dalam menentukan dan hasil kerja proses peradilan militer di Indonesia. 
hal ini tercermin dalam definisi dan wewenang yang dicantumkan dalam 
UU No 31 Tahun 1997, Pasal 1 angka (9) menyatakan:

“Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang 
mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-
undang ini.”
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Dalam angka (10) didefinisikan:

“Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar 
undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu 
perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya 
diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam 
lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan 
peradilan umum.”

Berdasarkan ketentuan di atas dimungkinkan sebuah kasus yang 
melibatkan anggota TNI untuk tidak diteruskan ke pengadilan atau 
penghentian proses penyelidikan dan penyidikan, bahkan diselesaikan 
lewat mekanisme di luar hukum. Kewenangan tersebut dilakukan atas 
dasar kepentingan umum atau militer. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 
123:

“ 1) Wewenang Perwira Penyerah Perkara:
a. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 78;
e. menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur 

tentang penyelesaian suatu perkara;
f. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili;
g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum 

Disiplin Prajurit; dan
h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi 

kepentingan umum/militer.

(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/
militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.

(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan 
pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan 
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perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Selain ayat 2 di atas yang menyebutkan bahwa peradilan ini 
dijalankan atas dasar kepentingan militer, hal ini juga diperjelas dalam 
Pasal 5 ayat 1 bahwa :

“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di 
lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan 
keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan 
pertahanan keamanan negara.”

Keberadaan Ankum dan Papera bukan sesuatu yang bisa dengan 
mudah ditolerir meskipun sebuah kasus berjalan sesuai dengan standar 
norma peradilan hukum pidana. Hal ini disebabkan ke-independen-
an penyelidik atau penyidik akan terganggu oleh mekanisme atasan-
bawahan dan memakan banyak prosedur yang harus melalui Ankum 
dan Papera. Hal ini tidak efisien dan menyita waktu efektifitas kinerja 
penegakan hukum militer. Sejumlah pasal membuktikan hal tersebut, 
yaitu:

Pasal 5 yang menyatakan:

“(2) Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan 
negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan 
Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari panglima, 
dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan 
keamanan negara.”

Pasal 71 menyatakan:

“(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang: (a). melaksanakan 
perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan 
penahanan tersangka; dan (b). melaporkan hasil pelaksanaan 
penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.” 

Selain itu juga dimungkinkan terjadi sengketa antara Papera 
dengan oditur dalam hal suatu kasus akan diteruskan persidangan atau 
tidak. Sengketa ini menurut Pasal 43 (3) diselesaikan oleh Pengadilan 
Militer Utama. Akan tetapi jika dilihat dari struktur administrasinya, hal 
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tersebut tidak mungkin terjadi. Karena jika yang menjadi Papera adalah 
Panglima TNI, maka oditur ataupun hakim berada di bawah kontrol 
komando panglima. Posisi keduanya; oditur dan hakim tidak seimbang 
dengan panglima.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan 
permasalahan dan kelemahan peradilan militer Indonesia terdiri atas 
5 (lima) hal, diantaranya dasar hukum yang sudah tidak berlaku, 
justisiabel subjektif dalam penanganan perkara, peradilan militer yang 
tidak independent, melanggar prinsip peradilan yang jujur dan tidak 
memihak (fair trial), dan struktur penghapus perkara dan intervensi 
kinerja peradilan.

K. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Penyimpangan Pada 
Peradilan Militer

Atas beragam permasalahan tersebut maka penulis 
merekomendasikan upaya mengentaskan penyimpangan dalam 
peradilan militer Indonesia. Hal itu dengan beberapa cara:

a. Integrasi Peradilan Militer Pada Peradilan Umum

Salah satu karakter absahnya suatu sistem peradilan militer 
adalah bila ia dijamin, ditegaskan, atau diatur oleh suatu ketentuan 
dalam konstitusi atau perundangundangan. Bila suatu tribunal militer 
didirikan oleh suatu landasan legal yang nonpermanen atau ad hoc, 
bisa dikatakan itu bukanlah sebuah pengadilan militer.

Selain itu, sistem peradilan militer juga harus diintegrasikan –
dan tidak boleh di luarke dalam sistem peradilan umum yang bersifat 
lebih superior. Hal ini untuk menjadi prinsip independensi peradilan 
yang merupakan bentuk lain dari prinsip ketatanegaraan modern 
yang demokratis tentang pemisahan kekuasaan (separation of power) 
dari institusi utama negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.53 
Sistem peradilan militer memiliki hakekat sebagai bagian dari 
institusi militer yang merupakan cabang dari eksekutif. Selain itu 
terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari jenjang karier dan 
latar pendidikan seorang hakim militer dengan hakim biasa. Oleh 
karena itu, ada kecenderungan dalam sistem peradilan militer, terjadi 
intervensi eksekutif terhadap yudikatif. Hal ini sudah tertulis secara 



73

eksplisit oleh Pasal 14 paragraf 1 ICCPR yang menegaskan bahwa 
”... setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk 
umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak 
berpihak dan dibentuk menurut undang-undang”. Suatu jalan tengah 
yang mungkin bisa diambil untuk memastikan suatu independensi, 
imparsialitas, dan kompetensi sistem peradilan militer adalah dengan 
melibatkan hakim sipil dalam komposisi panel di persidangan atau 
memasukkan mereka ke dalam pelatihan dan pendidikan yang 
kompeten serupa dengan hakim sipil lainnya.

Untuk menjamin prinsip independensi peradilan ini, 
dibutuhkan suatu jaminan legal berdasarkan suatu hierarki hukum 
tertinggi seperti konstitusi atau minimal lewat perundang-undangan 
ini juga ditegaskan kembali oleh UN Basic Principles on the 
Independence of Judiciary Pasal 1:

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the 
State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It 
is the duty of all governmental and other institutions to respect and 
observe the independence of the judiciary.”

Berdasarkan prinsip universal di atas tentang independensi 
sistem peradilan, suatu sistem peradilan militer juga seharusnya 
secara minimal merupakan subordinat dari sistem peradilan umum 
yang lebih besar. Wilayah abu-abu dari prinsip legalitas dan 
pengintegrasian peradilan militer ke dalam sistem pidana umum yang 
lebih besar adalah menentukan batasnya: apakah segala keputusan 
dari suatu pengadilan militer sudah bisa dibanding di tingkat kedua 
(appeal court) atau hanya bisa dibanding di tingkat kasasi (cassation) 
pada suatu Mahkamah Agung (Supreme Court)?

Dalam studinya tentang kaitan antara suatu sistem 
peradilan militer dengan prinsip independensi peradilan, Decaux 
mengembangkannya lebih jauh dan dikaitkan dengan prinsip fair 
trial, dengan mengacu pada resolusi Komisi HAM PBB 2004/32 
tertanggal 19 April 2004: 136

“[…] calls upon States that have military courts or special criminal 
tribunals for trying criminal offenders to ensure that such courts 

136  Resolusi Komisi HAM PBB 2004/32 tertanggal 19 April 2004, paragraf 8.
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are an integral part of the general judicial system and that such 
courts apply due process procedures that are recognized according 
to international law as guarantees of a fair trial, including the right 
to appeal a conviction and a sentence.”

Atas uraian tersebut, jelas dan tepat apabila dilakukan 
integrasi system peradilan militer ke dalam peradilan umum. 
Sehingga bukan sebagai system yang berdiri sendiri, melainkan 
setara dengan peradilan sipil. Sehingga dapat terjaga independensi 
dan mencegah penyimpangan yang terjadi saat ini. Upaya integrasi 
tersebut dilakukan dengan merubah konstitusi Pasal 24 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang terkait dengan 
Peradilan Militer, yang berbunyi:

“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”

Menjadi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Sehingga dengan dihapuskannya peradilan militer dalam 
konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang akan memahami 
mengenai kedudukan dan cita pembentuk konstitusi dalam 
menentukan kedudukan peradilan militer, yakni dalam peradilan 
umum, sebagaimana jenis pengadilan lain, seperti Pengadilan 
Tipikor, dan Pengadilan Perikanan yang ada saat ini.

4.8 Urgensi Membentuk Peradilan Khusus Sengketa Pemilu

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu merupakan hal yang 
harus dilakukan saat ini. Hal itu belajar dari jalannya Pemilihan Umum 
pada masa sebelumnya dan masa yang akan datang. Urgensi tersebut 
diantaranya karena beberapa sebab:
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A. Masalah Penanganan Perkara Pemilihan Umum

Pengalaman pilkada serentak sebelumnya telah membuktikan 
bahwa sengketa pilkada tidak pernah surut. Hal tersebut dapat dilihat 
dari rekapitulasi perkara PHPU kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa pada 2015 terdapat 269 daerah 
yang menggelar Pilkada Serentak. Jumlah permohonan sengketa yang 
masuk ke Mahkamah Konstitusi ketika itu sebanyak 152 perkara, 
dan pada 2017, dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, 
60 diantaranya mengajukan sengketa ke MK. Artinya, lebih dari 
50% penyelenggaraan pilkada mengajukan sengketa ke Mahkamah 
Konstitusi. Sehingga, tidak dapat terbayangkan berapa banyak sengketa 
pilkada yang akan mencul pada pilkada serentak di 415 kabupaten dan 
93 kota pada 2024. Terlebih pilkada serentak tersebut akan dilaksanakan 
secaraan bersamaan pula dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. 
Dian Agung Wicaksono dalam jurnalnya pun menyatakan bahwa, 
dibentuknya sebuah badan peradilan yang secara khusus menangani 
sengketa pilkada merupakan sebuah pembaharuan hukum yang relevan 
untuk diadakan, mengingat legal policy untuk menyelenggarakan 
pilkada serentak pada tahun-tahun pilkada yang akan datang.137

Hal itu perlu dilakukan karena disharmonisasi putusan dan secara 
prosedural dapat berbuah pada penyelesaian sengketa pilkada yang tidak 
berkepastian. Sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan TUN 
Mataram Nomor 31/G/2010/ PTUN/MTR yang membatalkan putusan 
KPU tentang penetapan calon kepala daerah, namun sebaliknya dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi 186/ PHPU.D-VIII/2010 beranggapan 
proses pilkada sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga penetapan calon 
kepala daerah tersebut tidak dibatalkan. Disharmonisasi putusan yang 
disebabkan oleh tersegmentasinya penanganan pilkada tersebutlah, 
mengindikasikan secara tegas kepada negara untuk segera membentuk 
Badan Peradilan Khusus Pilkada negara demi mengakomodir keadilan 
substantif yang diwujudkan dari penyelesaian sengketa pilkada dengan 
sistem yang komprehensif.138

137  Dian Agung Wicaksono, “Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi 
Keserempakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding. 
Vol. 4 No 1. April (2015): 176.

138  Siti Nurhalimah, “Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada,” Buletin Hukum dan Keadilan 
‘Adalah Vo. 1 No. 5c (2017): 2.
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B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Membentuk Peradilan Khusus 
Sengketa Pemilu

Badan Peradilan khusus Pilkada ini dibentuk sebagai badan 
peradilan baru yang sejajar dengan BADILUM, BADILAG, dan 
BADIMILTUM yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. 
Nantinya, didalam badan tersebut terdapat satu kamar yang akan 
menangani seluruh sengketa pilkada baik sengketa yang terjadi sebelum, 
selama, dan setelah pelaksanaan pilkada, kecuali pelanggaran etik tetap 
menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 
Umum. Keberadaan Badan Peradilan yang Khusus menangani sengketa 
pilkada pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Negara-negara seperti 
Uruguay, Brazil, Jerman, Costa Rica, Nigeria, Meksiko, dan Inggris 
telah terlebih dulu memiliki Badan peradilan Khusus Pilkada. Terbukti, 
Badan Peradilan Khusus Pilkada di negaranegara tersebut telah berhasil 
menangani penyelesaian pilkada secara efektif.

Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial, karena hukum 
bukan hanya rule, melainkan juga behavior. Sehingga, Hukum haruslah 
bersifat progresif demi menyongsong perubahan sosial dengan tetap 
berupaya untuk menghadirkan keadilan substantif. Selain memang 
patut diketahui bahwa hukum tidak hanya harus memberikan keadilan 
procedural, tetapi juga harus memberikan keadilan substantive.139

Kaitannya dengan UUD NRI Tahun 1945, maka perlu dilakukan 
amandemen terhadapnya dengan urgensi pembentukan badan peradilan 
pemilu tersebut. Hal itu dengan menghapus kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu ke lembaga 
khusus sengketa pemilu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga atas masalah disharmoni 
dan disparitas penghukuman tersebut dapat dicegah dengan adanya 
lembaga khusus mengadili sengketa pemilu tersebut.

139  Yunus Nur Rohim, “Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara,” (Jakarta: Poskolegnas, 2017), 
hlm. 192.
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4.9 Mengapa perlu alternative calon independen dalam pemilu DPR 
dan DPRD?

A. Eksistensi DPR dan DPRD di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung lebih dikenal 
sebagai perwakilan politik. Penyebutan ini dilatarbelakangi oleh 
keberadaan DPR yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik 
di Indonesia. Pada mulanya, dewan ini hanya sebuah komisi sementara 
yang disebut dengan nama KNIP (Komisi Nasional Indonesia Pusat) 
hingga saat ini secara ajeg disebut sebagai Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR).140 Dalam perjalanannya hingga memasuki DPR hasil 
Pemilu ke-11 pada Oktober 2019, DPR adalah representasi rakyat 
yang melenggang dengan dibantu oleh partai politik. DPR memiliki 
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang kesemuanya harus 
dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Apabila DPR adalah dewan perwakilan rakyat 
yang berada di ibu kota, maka DPRD adalah dewan perwakilan rakyat 
yang berada di ibu kota provinsi dan Kabupaten/Kota serta  bekerja 
sama dengan kepala daerah. 

Sebagaimana amanat dalam UUD NRI Tahun 1945, calon 
anggota DPR dan DPRD harus berasal dari partai politik. Kendati 
merupakan anggota dari partai politik, keberadaan DPR dan DPRD 
diharapkan dapat menjadi benteng untuk pembuatan kebijakan yang 
berorientasi rakyat serta menjadi pengawas atas tindakan pemerintah, 
baik presiden, gubernur, bupati maupun walikota.141 Lalu apakah 
pada tataran praktik hal tersebut benar-benar terlaksana secara 
maksimal? Ternyata tidak semudah itu. Keberadaan partai politik yang 
juga berperan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden serta 
dinamika politik dalam pemilihan menteri pada cabinet, kerap kali 
ikut menentukan dinamika dalam parlemen. Misalnya, partai politik 
pengusung presiden dan wakil presiden akan membentuk suatu koalisi 
dan lawannya yang menjadi oposisi akan melakukan hal yang sama. 
Secara konsep memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun 
secara praktik, hal ini akan mengganggu dinamika bernegara karena 

140  Wawan Ichwanuddin, S.IP., M.Si. “Konsep Perwakilan Politik” diakses pada 30 Juni 2020, http://
repository.ut.ac.id/4241/1/IPEM4323-M1.pdf

141  Eddy Purnama, “Lembaga Perwakilan dan Cheks and Balances dalam Kekuasaan Negara” Kanun 
Jurnal Ilmu Hukum No. 63 Th. XVI (Agustus 2014):269
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DPR tidak lagi menjadi pengawas pemerintah, melainkan hanya sebatas 
kawan yang selalu mendukung semua kebijakan pemerintah. 

Selain itu, berdasarkan survey kepercayaan publik  2019 
yang dilakukan oleh LSI dengan melibatkan 1.220 respondedn yang 
berusia lebih dari 17 tahun, ditemukan data bahwa DPR menempati 
urutan kedua terendah di atas partai politik, yaitu 61%.142 Hal ini 
menjadi ironi karena hasil survey terhadap kepercayaan partai 
politik juga hanya 53%, sedangkan sebagaimana uraian di atas, 
keterwakilan DPR dalam parlemen tidak bisa dipisahkan dari partai 
politik itu sendiri. Ketidakpercayaan publik serta pertanyaan mengenai 
urgensi penggunaan partai politik sebagai satu-satunya kendaraan 
menjadi anggota dewan juga ditengarai oleh massifnya politisi yang 
berpindah partai politik hanya untuk mewujudkan kepentingannya. 
Hal ini diungkapkan oleh pakar psikologi politik, Hamdi Muluk 
dalam diskusi kompleks Parlemen. Selain kepentingan tersebut, Hanta 
Yuda, Peneliti Indonesian Institite juga menuturkan bahwa fenomena 
perpindahan politisi dari satu partai ke partai lain dengan mudahnya 
juga dilatarbelakangi oleh rapuhnya sistem kaderasi dan ideologisasi. 
Senada dengan Hanta Yuda, Firdaus Muhammad, Pengajar komunikasi 
politik UIN Alauddin Makassar juga menuturkan bahwa parpol telah 
mengalami deideologisasi, dimana tidak ada pembeda yang kuat antara 
ideology satu partai dengan yang lain.143 

B. Pemilihan DPR dan DPRD

Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, perlu melihat pada 
landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan 
syarat pencalonan dalam pemilu DPR dan DPRD. Berdasarkan Pasal 
1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, 
disebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu 
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/
Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon 
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk 

142  Dwi Hadya Jayani, “Survei LSI: KPK dan Presiden Jadi Lembaga yang Paling Dipercaya 
Publik” 30 Agustus 2019, diakses pada 30 Juni 2020, https://databoks.katadata.co.id/
datapublish/2019/08/30/survei-lsi-kpk-dan-presiden-jadi-lembaga-yang-paling-dipercaya-
publik#

143  “ideology Partai Tidak Jelas” kompas.com 27 Juli 2012, diakses pada 30 Juni 2020, https://
nasional.kompas.com/read/2012/07/27/04005390/Ideologi.Partai.Tidak.Jelas
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Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.144 

Berdasarkan frasa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
dalam pencalonan anggota DPR dan/atau DPRD adalah melalui partai 
politik. Dalam hal ini, partai politik merupakan kendaraan yang sah 
dalam menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan 
posisi tertentu. Partai dapat terlibat dalam pengisian jabatan yang 
sifatnya politis. Oleh sebab itu, dalam hal pemilihan DPR dan DPRD 
diperlukan pengangkatan jabatan melalui prosedur yang bersifat politis 
(political appointment).145

Namun, dalam pelaksanaannya, pencalonan anggota DPR dan 
DPRD kerap menghasilkan berbagai catatan evaluasi. Terutama terkait 
dampaknya pada kinerja anggota DPR dan DPRD dalam pemerintahan. 
Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) menyebutkan 
bahwa hal ini disebabkan oleh prosedur substantive anggota DPR dan 
DPRD secara penuh tertuju pada partai politik (mulai dari pelantikan 
sampai dengan berakhirnya masa tugas representasi seorang anggota 
DPR dan/atau DPRD).146 Kendali penduh partai politik dalam eksistensi 
representasi anggota DPR dan/atau DPRD berdampak pada kinerja 
legislative dan menjalankan roda pemerintahan.147

Hal-hal substantive bukan hanya berdampak pada ketergantungan 
antara wakil rakyat terhadap partai politik, hal ini juga berdampak pada 
hilangnya hubungan rakyat dan wakilnya. Suara rakyat hanya sebagai 
legitimasi bagi wakil rakyat untuk menduduki kursi parlemen. Padahal, 
Pemilu merupakan sarana demokrasi rakyat untuk turut andil dalam 
menentukan sosok figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah 
dalam periode tertentu.148 Lebih lajut, Pengamat politik dari Universitas 

144  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ps.1 
angka 27.

145  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm.10

146  Valerianus Beatae Jehanu, “Uji Publik Dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang 
Demokratis dan Terbuka”, Artikel Ilmiah Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2015, 
hlm.4-5 https://media.neliti.com/media/publications/35560-ID-uji-publik-dalam-proses-
pencalonan-anggota-dpr-dan-dprd-yang-demokratis-dan-terb.pdf diakses pada 30 Juni 2020

147  Id.
148  Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, “Peran Partai Politik dalam 

Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/
htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-
demokratis.html diakses pada 30 Juni 2020.
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Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando menilai bahwa selama ini partai 
politik merupakan akar masalah dalam perhelatan pemilu. Dalam hal 
ini seperti politik uang dan kaderisasi kepemimpinan yang cenderung 
elitis.149 

Sejatinya, partai politik memiliki fungsi untuk memperjuangkan 
kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan 
perlindungan dan rasa aman.150 Partai politik merupakan kelompok 
yang terorganisir, diisi dengan anggota yang memiliki orientasi, nilai, 
cita-cita, visi misi, program, dan tujuan yang sama, yaitu didasarkan 
pada perjuangan kepentingan rakyat.151 Tetapi dalam pelaksanaannya, 
kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan 
pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik 
yang efektif untuk menghasilkan keder-kader pemimpin yang memiliki 
kemampuan di bidang politik.152 Sebaliknya, partai politik dijadikan 
sebagai kendaraan untuk menggapai kekuasaan dan mencapai 
kepentingan segelintir golongan.

Hal lainnya adalah terkait dengan intensitas dan efektifitas 
kerja partai politik. Sebagian besar kantor partai nyaris tidak memiliki 
agenda kegiatan yang berarti sepanjang tahun. Hal ini dapat dilihat 
melalui kesiapan (kepemilikan) rencana kerja partai yang bersifat 
jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.153 Hal yang demikian 
berdampak pada kapasitas partai politik dalam membangun sosialisasi 
dan komunikasi politik untu menjembatani rakyat dan pemerintah.154 
Apabila hal demikian dibiarkan terus terjadi, tentu akan berdampak 
pada rusaknya iklim demokrasi di Indonesia. 

Melihat pada sejarah pemilu, Indonesia pernah menerapkan 
pencalonan anggota perwakilan rakyat (DPR) secara independen. Hal 
ini terjadi dalam pemilu 1955 yang mencakup praktik pemilu sebagai 
berikut; pertama, pemilu dilakukan secara demokratis mulai dari syarat 
pencalonan karena memberikan peluang bagi calon perseorangan dan 

149  “Dianggap Akar Masalah Pemilu, Parpol Dinilai Perlu Akreditasi”, 22 Maret 2018, https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20180322075940-32-284929/dianggap-akar-masalah-pemilu-
parpol-dinilai-perlu-akreditasi diakses pada 30 Juni 2020

150  Id.
151  Id.
152  Id.
153  Id.
154  Id.
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golongan minoritas golongan minoritas untuk memiliki wakil di DPR. 
Kedua, proses pencalonan yang mengedepankan peran masyarakat 
melalui proses mengemukakan calon dan penyampaian keberatan 
terhadap daftar calon sementara.155 Pemilu dalam periode ini dinilai 
sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah di Indonesia.156

Berdasarkan pada evaluasi pemilu serta sejarah pelaksanaan 
pemilu di Indonesia, maka regulasi terkait pemilu harus mengakomodir 
terbukanya pencalonan DPR dan DPRD. Mengingat, pelaksanaan 
pemilu melalui partai politik tidak berjalan efektif. Bukan 
mengakomodir kepentingan rakyat, sebaliknya rakyat hanya dijadikan 
sebagai komoditas pemilu. Padahal, pencalonan independen tanpa 
partai politik dalam pemilihan DPR dan DPRD dapat membuka 
keran demokrasi dalam sistem pemilu yang ada di Indonesia. Hal ini 
juga dapat memberikan peluang rakyat atau calon independen yang 
merupakan representasi golongan minoritas atau kelompok tertentu. Di 
samping mendukung iklim demokratis, hal demikian juga berdampak 
pada perpanjangan tangan pemerintah dengan kepentingan rakyat.

C. Skandal Korupsi yang Berkelindan antara Anggota Dewan dan 
Partai Politik

Korupsi merupakan kejahatan sistematik yang sejatinya tidak 
bisa dengan mudah diidentifikasi penyebabnya hanya dengan melihat 
pribadi dari dari actor tersebut. Namun dalam dunia politik, korupsi 
yang dilakukan kerap kali berkelindan dengan aktivitas perpolitikan 
yang sebelumnya, sedang, atau pernah dilakukan oleh pihak-pihak yang 
terlibat. Hal ini tidak bersifat mutlak, namun sistem yang longgar serta 
pembiaran dapat mendukung bahkan mendorong korupsi ini terjadi.  
Selanjutnya, korupsi yang ada pada lingkup parlemen dan dilakukan 
oleh anggota dewan perwakilan sejatinya telah menjamur sejak orde 
baru. Pada saat itu, pemerintah orde baru cenderung menyelesaikan 
korupsi dengan cara menyembunyikan di bawah karpet (to sweep in 
under the carpet).157

155  Valerianus Beatae Jehanu, Supra Note.25, hlm.9
156  Id.
157  Artidjo Alkostar, “Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen” Jurnal Hukum No. 15 Januari 

(2008) :4
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Korupsi yang dilakukan oleh DPR dan DPRD pada kenyataannya 
benar-benar terjadi dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat. 
Dilansir databoks, DPR dan DPRD merupakan profesi yang banyak 
terjerat kasus korupsi. Sejak 2002-2018, Komisi Pembrantas Korupsi 
(KPK) berhasil menagkap 247 pelaku tindak pidana korupsi yang 
merupakan anggota DPR/DPRD. Angka merupakan angka terbanyak 
disbanding profesi lain seperti PNS eselon I/II/III, walikota/bupati dan 
gubernur, hakim, pengacara, kepala lembaga/kementrian, komisioner, 
jaksa, korporasi, duta besar, polisi dan swasta.158 Tingginya angka 
korupsi oleh DPR/DPRD tidak bisa dilepaskan dari mahalnya biaya 
politik untuk berkontestasi sebagai calon anggota dewan. Wakil Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Alenxander Marwata menuturkan 
tingginya biaya politik akan bermuara pada sikap legislative atau 
bahkan kepala daerah yang masuk ke pusaran korupsi. Beliau juga 
menuturkan bahwa berdasarkan kegiatan penindakan yang dilakukan 
KPK (OTT), korupsi juga tidak bisa dilepaskan dari jerat kepentingan 
ekonomi dan politik oligarki kekuasaan.159

D. Urgensi adanya alternative calon independen dalam Pemilu DPR 
dan DPRD 

Berdasarkan pemaparan data dan fakta pada poin sebelumnya, 
memberikan ruang bagi calon independen dalam pencalonan 
DPR/DPRD adalah sebuah keniscayaan. Selain sebagai kekuatan 
penyeimbang actor-aktor politik di parlemen, alternative calon 
independen juga dapat memberikan kesempatan kepada individu yang 
telah alergi terhadap sistem perpolitikan yang dibangun oleh oligarki 
dan partai politik. Mengingat kesamaan kedudukan di depan hukum 
juga secara eksplisit dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip 
dasar dalam suatu negara hukum, maka penting untuk menerapkan 
alternative tersebut di masa pemilu yang akan datang.

158  Dwi Hadya Jayati, “Anggota DPR dan DPRD Paling Banyak Diciduk KPK” databoks, 5 September 
2019, diakses pada 30 Juni 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/
anggota-dpr-dan-dprd-paling-banyak-diciduk-kpk

159  Eko Sulestyono, “Ongkos Politik Mahal Picu Terjadi Korupsi” rri.co.id, 10 Juni 2020, diakses pada 
30 Juni 2020, https://rri.co.id/polhukam/kumham/849883/ongkos-politik-mahal-picu-terjadi-
korupsi
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4.10 Urgensi Perubahan Wajib Turut Serta Pertahanan Dan 
Keamanan Warga Menjadi Hak

Kesadaran untuk turut serta dalam pertahanan dan keamanan 
negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara 
Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan 
tantangan. Sehingga Negara dan bangsa Indonesia mengerahkan segenap 
daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana 
tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi 
segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. Upaya tersebut dilakukan dengan mengerahkan Rakyat Indonesia 
untuk bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional tersebut guna 
meraih citacita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan strategi nasional, 
sehingga upaya yang dilakukan dapat sesuai dengan dinamika 
perkembangan zaman. Strategi tersebut adalah dengan penerapan Sistem 
Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang 
menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter. 
Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer 
dan lapis pertahanan nirmiliter, merupakan manifestasi dari keikutsertaan 
seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan 
mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Hal 
yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut 
adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia 
dari semua lapisan masyarakat. 

Upaya tersebut dilakukan dengan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat 
(3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak 
dan Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Frasa 
“wajib” tersebut menjadi masalah, karena setiap warga negara Indonesia 
harus terlibat pada usaha pertahanan dan keamanan negara. Padahal setiap 
masyarakat memiliki hak untuk bebas menyatakan pikiran dan sikapnya, 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dengan 
ketentuan tersebut, maka harus diberikan pilihan warga negara untuk ikut 
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serta atau tidak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 
Sehingga dapat menjamin pemenuhan dan perlindungan hak warga negara 
dalam hal tersebut. Namun, hal itu dikecualikan untuk TNI/Polri, sehingga 
sifatnya wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan bukan 
sebagai hak. Karena kedua institusi tersebut merupakan alat pertahanan 
dan keamanan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (2) 
dan (3) UUD NRI Tahun 1945.

4.11 Tanggung Jawab Negara Untuk Mendorong Peningkatan Sumber 
Daya Manusia

 Konstitusi merupakan alat untuk mencapai tujuan besar suatu 
negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Prof. Mr. R. Kranenburg yang menggagas teori Welfare State 
(negara kesejahteraan) yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif 
mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh 
masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan 
tertentu tapi seluruh rakyat.160 Adapun cara suatu negara bisa digolongkan 
sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu:161 
Pertama, sistem jaminan sosial, sebagai backbone program kesejahteraan; 
Kedua, pembangunan berbasiskan keunggulan sumber daya produktif 
perekonomian untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya 
kesehatan dan pendidikan; Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan (redistribution 
with growth) serta  sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara. Keempat, reformasi birokrasi dan 
penguatan kapasitas fiskal.

 Pendidikan merupakan landasan penting untuk membentuk 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul. Sebagaimana Nelson 
Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan merupakan senjata yang 
paling ampuh untuk mengubah dunia.162 Melalui pendidikan maka manusia 
dapat memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas kehidupan yang akan 

160   Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1989), hal.16

161  Elviandri dkk, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara 
Hukum Kesejahteraan Indonesia” Mimbar Hukum, Vol. 31, Nomor 2, (Juni 2019): 262 diakses 26 
Juni 2020 file:///C:/Users/HP/Downloads/32986-143867-2-PB.pdf

162  Ahmad abdun Salam, Best Practices Manajemen Keunggulan DI TK Alam AR Ridho Semarang, 
Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017) hlm. v
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berpengaruh secara positif terhadap lingkungan di sekitarnya. 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, 
masyarakat Indonesia yang telah bekerja sebanyak 129,3 juta orang yang 
pendidikannya sebanyak 75,37 juta jiwa (setara 58,26%) merupakan 
lulusan SMP ke bawah.163 Adapun capaian rata-rata lama sekolah penduduk 
15 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. 
Penduduk perkotaan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 
tahunan, sementara penduduk pedesaan rata-rata hanya bersekolah sampai 
7 tahunan.164 Ketimpangan yang tinggi terjadi pada kelompok disabilitas 
yang selisih rata-rata lama sekolah antara para penyandang disabilitas dan 
bukan penyandang disabilitas mencapai sekitar 4 tahun.165 Dari sumber 
yang sama, diketahui bahwa mereka yang bukan penyandang disabilitas 
bisa bersekolah hingga kelas 8 SMP/sederajat, sedangkan penyandang 
disabilitas hanya mampu bersekolah sampai kelas 4 SD/sederajat saja. 
Artinya, sistem pendidikan kita belum inklusif dan akses pendidikan masih 
sangat terbatas. 

 Hasil survey indek pendidikan di Indonesia pun nyatanya tidak 
terlalu baik. Hal ini bisa dilihat berdasarkan Education Index yang 
dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di 
posisi ketujuh dari sebelas negara di ASEAN dengan skor 0,622.166 Adapun 
Education Index ini telah membuktikan bahwa semakin tinggi Education 
Index maka semakin rendah jumlah penduduk miskin. Konsekuensi 
dari rendahnya pendidikan adalah kemampuan atau talenta sumber 
daya manusia di Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga. 
Oleh karena itu, mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak dilaksanakan 
oleh negara khususnya pemerintah mulai dari pendidikan dasar hingga 
universitas atau perguruan tinggi secara gratis bagi masyarakat. 

163 “Februari 2019: Tingkatan Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,01 Persen”, Bada Pusat 
Statistik, 2019, diakses pada 28 Juni  https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/
februari-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html

164  Scholastica Gerintya, “Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing Pun Lemah”. 2019 
diakses pada 26 Juni 2020  https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-
pun-lemah-dnvR

165  Id
166  Id 
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4.12 Negara Bertanggung Jawab Melindungi dan Memenuhi Hak 
Dasar Fakir Miskin Dan Anak Terlantar

 Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan 
kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi yang 
tidak seimbang atau lemah.167 Pasal 34 (1) UUD NRI Tahun 1945 telah 
mengamanatkan tanggung jawab kepada negara untuk melindungai dan 
memenuhi hak-hak dasar fakir dan anak-anak terlantar.  Hal ini tentu perlu 
dilakukan sebagai upaya melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar 
yang kerap kali hak-haknya tidak bisa terpenuhi apabila tidak ada campur 
tangan atau bantuan dari negara. 

 Pengertian fakir miskin berdasarkan  Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu 
orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/
atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan 
dirinya dan/atau keluarganya. Oleh karenanya pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau masyarakat perlu melakukan  upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk kebijakan, 
program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi 
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Adapun hak-
hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara kepada fakir miskin yaitu 
memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; memperoleh 
pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan 
martabatnya; mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, 
mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan 
karakter budayanya; mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan 
sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, 
mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; memperoleh 
derajat kehidupan yang layak; memperoleh lingkungan hidup yang 
sehat; meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan 
memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.168

 
167  Ahmad Zuhairi, Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya, (Jakarta: Sanabil 

Publishing, 2018), hlm.13
168  Dimas Hutomo, “Fakir Miskin Tanggung Jawab Siapa?”, Hukum Online, 11 Desember 2018, diakses 

pada 26 Juni 2020  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bb5eac0b98a9/fakir-
miskin-tanggung-jawab-siapa
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 Selain fakir miskin, anak-anak terlantar tentu wajib diperhatikan 
oleh negara. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan 
hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam 
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan 
Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the 
Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Adapun hak-hak 
yang dimaksud yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil righ and freedoms), 
lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (family envionment and 
alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and 
welfare), pendidikan, rekreasi dan budaya (education, laisure and culture 
activites), dan perlindungan khusus (special protection). Konvensi hak 
anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the Rights of the 
Child), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres nomor 36 tahun 
1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-
anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan. 

4.13  Penghapusan Asas Kekeluargaan Dalam Membangun 
Perekonomian Nasional

 Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Perekonomian 
Nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.” Apa yang dimaksud dengan kata disusun, usaha bersama, 
dan asas kekeluargaan. Dengan menyatakan bahwa perekonomian disusun, 
tentu yang dimaksud yaitu suatu susunan kebijakan yang sistematis dan 
menyeluruh, mulai susunan yang bersifat nasional sampai susunan di daerah-
daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.169 Usaha bersama 
atas dasar kekeluargaan itu dapat dilihat dari tiga segi yaitu pengertian 
mikro, pengertian makro, dan usaha bersama sebagai prinsip atau jiwa. 
Dalam pengertian yang mikro dan sempit, pengertian usaha bersama itu tentu 
dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama.170 Namun 
demikian, apabila pengertian yang sempit itu dipakai, maka pengertian 
keseluruhan ayat itu akan menimbulkan keanehan dan kerancuan, seolah-
olah keseluruhan susunan perekonomian identik dengan koperasi sebagai 
169  Yosita Vemi Rismawati dkk, “Pengembangan Pembelajaran Ekonomi Di SMK: Biasanya Dan 

Seharusnya”, National Conference On Economic Education,  2016, hlm. 1570, diakses pada 26 
Juni 2020 file:///C:/Users/HP/Downloads/817-1427-1-SM.pdf

170  Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Dalam Membangun Perekonomian 
DI Indonesia”, FH. Unisba. Vol. XIII. No. 1, 2012: 273 diakses pada 26 Juni 2020 https://media.
neliti.com/media/publications/25286-ID-penafsiran-pasal-33-uud-1945-dalam-membangun-
perekonomian-di-indonesia.pdf
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bentuk badan usaha.

 Jimly Asshiddiqie pernah menyatakan bahwa asas kekeluargaan 
terlalu abstrak maknanya sehingga perwujudannya dalam praktik 
cenderung mengundang penafsiran yang memberi pembenaran pada 
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itu, asas kekeluargaan sering 
diplesetkan dengan ‘family system’ atau asas keluarga. Lagi pula, dalam 
perekonomian, asas atau prinsip itu sebenarnya dapat lebih tepat dikaitkan 
dengan prinsip-prinsip seperti efisiensi, pemerataan, dan sebagainya yang 
pengertiannya lebih jelas dan tidak kontroversial.171 Oleh karenanya banyak 
ahli ekonomi berpendapat bahwa bahwa pasal itu dinilai tidak sesuai lagi 
dengan tuntutan perkembangan zaman.

171  Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta 2010, hlm. 269
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BAB V 
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-4 terdapat masalah dan kelemahan 
dengan perkembangan masyarakat dan negara saat ini. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945. Hal itu 
terutama untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan (welfare staat) 
di Indonesia. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Adapun inti masalah yang hendak 
dilakukan amandemen berdasarkan temuan penelitian ini, yakni:

•	 Pengaturan kedudukan Peraturan Presiden dalam melaksanakan 
Undang-Undang;

•	 Pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara 
independent;

•	 Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah;
•	 Pelibatan DPD dalam keseluruhan pembahasan RUU terkait 

daerah;
•	 Pelimpahan kewenangan pengujian peraturan perundang-

undangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi;
•	 Penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga 

marwah dan integritas hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi;

•	 Pengintegrasian peradilan militer pada peradilan umum;
•	 Pembentukan pengadilan khusus sengketa pemilihan umum;
•	 Perubahan wajib turut serta warga negara dalam pertahanan dan 

keamanan menjadi hak;
•	 Penguatan tanggungjawab negara dalam mendorong peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia;
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•	 Penguatan tanggungjawab negara dalam mendorong melindungi 
fakir miskin dan anak terlantar; dan

•	 Penghapusan asas kekeluargaan dalam membangun 
perekonomian nasional.
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945

PEMBUKAAN 
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh 
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak 
sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan 
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan 
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka 
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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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 yang dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih 
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

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

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

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-undang Dasar.

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

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



105

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar.

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

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat.

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

mestinya.

Pasal 6

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

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

Pasal 6A

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

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

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mencalonkan diri 
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secara independen dengan dukungan masyarakat yang diatur lebih lanjut 
dalam undang-undang.

(4) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara 
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

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

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

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

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

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

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

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

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

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

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ dari 
jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi 
kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.
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Pasal 7C

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

Pasal 8

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

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

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

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 
hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

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

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

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

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

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

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

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

Pasal 12

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



110

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat.

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

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah agung.

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

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 
diatur dengan undang-undang.

Pasal l6

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

BAB IV

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

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

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 
yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang.

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan 
dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
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undang.

Pasal 18B

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

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

BAB VI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

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

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

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.

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

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang.
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(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang 
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan.

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

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar 
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

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

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 
undang-undang.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 
dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 
diatur dengan undang-undang.
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Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya 
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undan-gundang.

BAB VIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

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

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya 
sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak 
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang-undang.

Pasal 22D

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

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan dan agama.
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(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, 
dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, 
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
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.



116

BAB VII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

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

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
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BAB VIIA

BADAN PEMERIKSAN KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 
dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 
dengan undang-undang.

BAB VIII

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 
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badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, 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 Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim 
agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 
Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim termasuk wewenang melakukan pengawasan terhadap hakim 
Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela.

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
undang-undang.
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Pasal 24C

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

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

 (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai anggota hakim konstitusi yang 
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 
hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, 
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-
undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang-undang
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BAB VIIIA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 
berciri Nusantara yang wilayah, batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 
dengan undang-undang.

BAB IX

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia 
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 
sebagai warga negara. 

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undang. 

Pasal 27

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

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 
negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
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BAB IXA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya.

Pasal 28 B

(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.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
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Pasal 28E

(1) Setiap orang 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 perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan.
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(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 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) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pasal 28J

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

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

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 XI

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan 
rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan 
laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam 
usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
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BAB XII

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 
akhlak 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 dan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional.
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BAB XIII

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian nasional disusun dan diselenggarakan berdasarkan 
asas kemanfaatan, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi 
berkeadilan, pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang.

Pasal 34

(1) Negara memelihara dan memenuhi hak-hak dasar fakir miskin dan 
anak-anak terlantar.

(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.
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BAB XIV 

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 undang-undang.

BAB XV 

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 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 
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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 yang hadir 
dalam sidang perubahan.

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