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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 (Tim C), Universitas 

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

Alauddin Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Jember (Tim B), Universitas 

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

A & Tim B), Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sebelas Maret.         

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

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

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

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

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

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

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

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

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

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

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

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

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

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

hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

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

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

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

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut 
oleh Indonesia mengandung makna bahwa rakyat memiliki kedaulatan 
tertinggi sehingga penyelenggaraan negara sudah seharusnya berlandaskan 
atas keinginan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menggeser kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat yang sebelumnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga 
tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Hal ini 
menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi merupakan 
manifestasi dari rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah tidak 
dapat mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara 
lainnya. Padahal, original intent yang melandasi pembentukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ialah menjadikannya sebagai penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 juga menghapuskan adanya utusan golongan dari 
keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini mengakibatkan 
hilangnya makna Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai rumah 
seluruh rakyat Indonesia dan sebagai lembaga yang paling representatif 
diantara lembaga negara lainnya. Permasalahan-permasalahan lain pasca-
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 adalah permasalahan pengambilan keputusan dalam kelembagaan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, komposisi keanggotaan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, ketimpangan fungsi legislasi yang dimiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dominasi 
partai politik dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah, pertentangan putusan yang dihasilkan oleh lembaga 
yudikatif sebagai implikasi dari dualisme pengujian peraturan perundang-
undangan, dan kurangnya legitimasi lembaga negara independen dalam 
konstitusi.

Penulis kemudian meneliti permasalahan-permasalahan tersebut 
menggunakan kajian yuridis normatif, yaitu penelitian yang sumber datanya 
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berasal dari norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada dalam 
masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 
approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). 

Oleh karena itu, diperlukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjawab permasalahan-
permasalahan tersebut. Rekonstruksi sistem ketatanegaraan melalui 
perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ini bertujuan untuk menjaga marwah prinsip kedaulatan rakyat 
yang dianut oleh Indonesia.
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BAB I 
PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sebuah penegasan bahwa 
Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat.1 Prinsip ini mengandung 
konsekuensi bahwa rakyat merupakan pihak yang paling berdaulat, 
sehingga penyelenggaraan negara seyogyanya berlandaskan keinginan 
atau kuasa dari rakyat.2 Naskah asli UUD 1945 mengamanatkan bahwa 
kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara. Hal yang 
demikian dilandasi pemikiran bahwa MPR merupakan penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia (vertretungsorgan des willens des staatvolkes). Namun, 
perubahan UUD 1945 memberikan dampak yang fundamental bagi 
sistem ketatanegaraan, salah satunya terhadap kedudukan MPR. Pasca 
perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga 
tertinggi negara, melainkan berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara 
yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.3 MPR bukan lagi manifestasi 
dari rakyat dan bukan sebagai locus of power.4 Artinya, MPR tidak lagi 
berkedudukan sebagai sumber institusi kekuasaan negara tertinggi yang 
mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara lainnya.5

Perubahan UUD 1945 berimplikasi logis terhadap konsep 
pertanggungjawaban Presiden, yang mana tidak lagi berperan sebagai 
mandataris MPR, melainkan bertanggungjawab secara langsung pada 
rakyat, serta Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan.6 Hal ini sejatinya membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan 
1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2  Rousseau, J. J. (2007). Du Contract Social (Perjanjian Sosial). Visimedia, hlm. 56.
3 Wierdarini, P. A. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Jurnal Yuridis, 5(1), 149. 

4 Yuhana, A. (2007). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Fokus 
Media, hlm. 20.

5 Rohmat, M. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Era 
Reformasi. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), 3.

6 Handayani, N. (2012). Kajian Kritis Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945. UMM Institutional Repository, hlm. 8.
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Indonesia membawa semangat sistem pemerintahan presidensil. Meminjam 
pendapat Douglas V Verney, terdapat beberapa karakteristik sistem 
pemerintahan presidensil, antara lain: (1) eksekutif adalah Presiden yang 
dipilih oleh rakyat dalam masa jabatan tertentu; (2) kepala pemerintahan 
sekaligus sebagai kepala negara; (3) Presiden mengangkat menteri yang 
menjadi bawahannya; (4) eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi; 
(5) Presiden tidak dapat membubarkan majelis; (6) eksekutif bertanggung 
jawab langsung pada pemilih; dan (7) tidak ada fokus kekuasaan dalam 
sistem politik.7

Kemudian, selain konsekuensi pergeseran posisi dan kedudukan 
MPR tersebut, perubahan UUD 1945 menghasilkan pula perombakan 
komposisi anggota MPR dan memunculkan lembaga baru yaitu Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). Komposisi MPR pada UUD 1945 sebelum 
perubahan terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. 
Adapun anggota DPR dimaksudkan sebagai political representation, 
utusan daerah sebagai regional representation, dan utusan golongan 
sebagai functional representation.8 Ketiga komponen perwakilan tersebut 
pada hakikatnya merupakan sebuah jaminan agar kehendak seluruh rakyat 
tercermin dalam keanggotaan MPR, sehingga tetap menjaga marwah 
penjelmaan seluruh rakyat.9 Sedangkan, pasca perubahan UUD 1945, 
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.10 Pembentukan DPD pada 
hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada rakyat daerah 
dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional, yang sebetulnya secara 
tidak langsung memiliki relevansi dengan kepentingan daerah.11 Lebih 
lanjut, sesungguhnya dihapuskannya utusan golongan dari keanggotaan 
MPR, menyebabkan hilangnya makna MPR sebagai rumah seluruh rakyat 
Indonesia, sebagaimana yang diharapkan oleh founding father. Hal ini 

7 Douglas V. Verney dalam Arend Lipjhart. (2012). Sistem Pemerintahan Parlementer dan 
Presidensial (Parliamentary versus Presidential Government), Disadur oleh Ibrahim R. Ed, PT. 
Grafindo Persada, hlm. 36-50.

8 Agustian, T. (2016). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014, Jurnal Lex Renaissance, 
1(1), 16.

9 Soemantri, S. (2006). Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam 
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, PT. Alumni, hlm. 145.

10 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11 Arifin, (et.al.). (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga 

Negara, Reformasi Hukum, hlm. 75. 
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dikarenakan, komposisi MPR yang terdiri dari utusan daerah, utusan 
golongan,	serta	DPD	merupakan	justifikasi	cerminan	penjelmaan	seluruh	
rakyat karena mampu merepresentasikan kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat.12 

Selain perubahan komposisi, permasalahan lain dalam tubuh MPR 
yakni mekanisme pengambilan putusan dalam kelembagaan MPR. Pasal 2 
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”. Pada 
hakikatnya, ketentuan Pasal a quo tidak sejalan dengan hakikat lembaga 
permusyawaratan itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan suatu 
putusan, sesuai dengan falsafah asli bangsa Indonesia, maka seyogyanya 
memprioritaskan konsep musyawarah, bukan voting mechanism. Selain itu, 
ketentuan Pasal a quo memiliki konsekuensi bahwa penentuan keputusan 
MPR sejatinya bergantung pada kehendak suara mayoritas, yang mana 
dipengaruhi oleh jumlah anggota DPR dan DPD. 

Adapun berkaitan dengan jumlah anggota DPR dan anggota DPD 
tersebut, Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hanya menegaskan 
bahwa jumlah anggota DPR tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota 
DPD.13 Sedangkan, pengaturan konkret atas hal tersebut terletak pada 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 
Pemilu). Pasal 186 UU Pemilu menyatakan bahwa jumlah kursi anggota 
DPR ditetapkan sebanyak 575 orang, sedangkan Pasal 196 UU Pemilu 
menyatakan bahwa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi 
adalah sebanyak 4 orang, dengan demikian keseluruhan jumlah anggota 
DPD sebanyak 136 orang. 

Atas dasar tersebut, sejatinya mekanisme pengambilan suara 
terbanyak dalam penentuan putusan MPR meningkatkan potensi dominasi 
politik oleh DPR. Hal ini dilatarbelakangi oleh jumlah anggota DPR dan 
jumlah anggota DPD yang tidak seimbang. Tentu saja mekanisme yang 
demikian mengesampingkan internal checks and balances serta cenderung 
menyebabkan putusan MPR lebih didominasi oleh alasan-alasan politis 
dibandingkan kehendak rakyat. 

12 Nazriyah, R. (2007). MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, FH 
UII Press, hlm. 84

13 Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Lebih lanjut, berkaitan dengan komposisi MPR yang terdiri 
dari anggota DPR dan anggota DPD, sejatinya UUD NRI Tahun 1945 
mengkonstruksikan DPD sebagai lembaga yang sangat lemah dibandingkan 
dengan DPR, hal ini dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, timpangnya 
fungsi legislasi antara DPR dan DPD. Dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, DPD tidak memiliki kekuasaan membentuk undang-undang 
sebagimana hakikat lembaga perwakilan rakyat.14 Pasal 20 ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Adapun kewenangan 
DPR meliputi mengajukan usul, membahas, serta memberikan persetujuan. 
Sedangkan, Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 secara garis besar hanya 
memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengajukan usul, membahas, 
serta memberikan pertimbangan atas suatu rancangan undang-undang. 
Secara argumentum a contrario, DPD tidak berhak untuk memberikan 
persetujuan atas suatu rancangan undang-undang. Lebih lanjut, ruang 
lingkup fungsi legislasi DPD juga hanya terbatas pada rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. 

Hal-hal yang telah dipaparkan tersebut membuktikan bahwa 
kewenangan DPD begitu lemah dalam pembentukan undang-undang. 
Padahal, keberadaan DPD pada hakikatnya tidak hanya sebatas menyerap 
aspirasi masyarakat daerah tetapi juga untuk memperjuangkannya di 
tingkat pusat sehingga tertuang dalam kebijakan tingkat nasional.15 DPD 
yang diharapkan dapat menyalurkan kepentingan daerah justru memiliki 
kewenangan yang terlampau kecil.16

Selain itu, pola legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 senyatanya 
membuktikan bahwa kedudukan DPD sangat timpang apabila dibandingkan 
dengan peran Presiden dalam pembentukan undang-undang, yang mana 
Presiden berhak mengikuti pembahasan dan memberikan persetujuan.17 

14 Mahfud, M. D. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Raja 
Grafindo Persada, hlm. 70. 

15 Wasti, R. M. (2017). Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai 
Lembaga Perwakilan Daerah, Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 449.

16 Setio, E. (2013). Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum 
Magister Ilmu Hukum Udayana, hlm. 11.

17 Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam 
Sistem Presidensial Indonesia, Raja Grafindo Persada, hlm. 257.
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Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap 
rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.18 Hal ini membuktikan 
bahwa Presiden sebagaai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki peran 
yang besar dalam proses legislasi. Padahal, fungsi legislasi dalam sistem 
presidensiil haruslah berlandaskan pada adanya pemisahan kekuasaan yang 
tegas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.19 Meminjam 
pernyataan Jimly Asshiddiqie, pada hakikatnya, penentuan suatu peraturan 
yang mengikat dan membatasi kebebasan warga negara (presumption 
of liberty of the souvereign people) merupakan kewenangan eksklusif 
badan legislatif.20 Sehingga, dalam sistem presidensil, tidak lazim apabila 
Presiden memiliki kewenangan yang sedemikian besar dalam proses 
pembentukan undang-undang. 

Kedua, timpangnya kewenangan DPR dan DPD dalam fungsi 
anggaran (RUU APBN). Dalam penyusunan RUU APBN, pihak yang 
berhak untuk mengajukan RUU adalah Presiden. Hal ini dikarenakan 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang paling 
mengetahui ihwal program pembangunan berbagai kementerian/lembaga, 
sehingga memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat eksklusif 
untuk merencanakan program-program pembangunan.21 Akan tetapi, hal 
ini bukan berarti bahwa fungsi anggaran yang dimiliki Presiden bersifat 
absolut.	Demi	terwujudnya	akuntabilitas	dan	transparansi	finansial,	maka	
diperlukan intervensi parlemen, yakni DPR dan DPD. Hal ini sejalan 
dengan pandangan Montesquieu, bahwa parlemen yang memberikan 
persetujuan atas anggaran negara bertujuan agar keuangan negara tidak 
menjadi suatu alat kekuatan (machtsapparaat), tetapi menjadi suatu alat 
hukum (rechtsapparaat).22

Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 
“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

18 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19 Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana 

Ilmu Populer, hlm. 311.
20 Asshiddiqie, J. (2010). Perihal Undang-Undang, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.
21 Yunus, Y., & Faraby, R. (2014). Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and 

Balances. Jurnal Yudisial, 7(2), 198. 
22 Simatupang, D. P. N. (2011). Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara 

dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Badan Penerbit FH UII, hlm. 340.
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dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.23 
Rumusan Pasal a quo membuktikan timpangnya keterlibatan DPD dalam 
pengelolaan keuangan. Dalam proses penyusunan RUU APBN, DPD 
memiliki hak hanya sebatas memberikan pertimbangan yang tidak mengikat 
(budget influencing).24 Padahal, peran DPD sangatlah diperlukan sebagai 
hakikatnya yakni regional representation, yang mana anggaran yang 
ditetapkan dalam APBN akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan 
pembangunan di tingkat daerah.

Kemudian, problematika kekuasaan legislatif sejatinya tidak sampai 
disitu saja. Permasalahan lain yang cukup fundamental adalah mengenai 
dominasi partai politik dalam keanggotaannya. Pasal 22E ayat (3) UUD 
NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota DPR dan anggota DPD adalah partai politik.25 Sehingga, 
ketentuan tersebutlah yang menjadi landasan bahwa partai politik 
merupakan pihak yang berhak untuk melakukan recall terhadap anggota 
DPR, atau yang biasa disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW).26 
Lebih lanjut, ketentuan mengenai recall terhadap anggota DPR merujuk 
pada:

a. Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), bahwa anggota 
DPR dapat diberhentikan antarwaktu dari apabila diberhentikan 
sebagai anggota partai politik.27

b. Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, 
bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaanya dari 
partai politik apabila melanggar AD dan ART.28

Kedua ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa apabila 
suatu partai politik memberhentikan anggotanya, maka anggota tersebut 
berhenti dari keanggotaan DPR. Sayangnya, ketentuan tersebut seringkali 
23 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24 Susanto, M. (2016). Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Jurnal Rechtsvinding. 

5(2), 194.
25 Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26 Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPR dan Implikasinya dalam 

Konsep Perwakilan Rakyat. Jurnal Cita Hukum, 1(2), hlm. 198.
27 Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
28 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
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digunakan untuk memaksimalkan kepentingan partai politik, yang mana 
partai politik cenderung sesuka hati memberhentikan anggotanya apabila 
dianggap tidak patuh pada kehendak partai. Akibatnya, ketentuan ini 
menjadi bayang-bayang ancaman anggota DPR untuk menyuarakan 
aspirasi konstituennya.29 Hak recall partai politik seolah-olah menjadi 
rantai yang membelenggu kebebasan anggota DPR sehingga cenderung 
mengabaikan kehendak rakyat.30 Sehingga, dapat dikatakan pula bahwa hak 
recall partai politik ini menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan 
partai politik.31 

Selanjutnya, beranjak dari permasalahan dalam kekuasaan legislatif 
tersebut, lembaga yudikatif juga memunculkan permasalahan yang tak 
kalah pelik, yakni pada konteks pengujian peraturan perundang-undangan. 
Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 
diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan	terakhir	yang	putusannya	bersifat	final	untuk	menguji	undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki 
oleh kedua lembaga tersebut pada praktiknya menimbulkan permasalahan 
konseptual.32 Hal ini dikarenakan munculnya potensi pertentangan putusan 
antara MA dan MK.33 Sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa 
29 Rauf, M. A. A. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan DPR dalam Sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(4), 445.
30 Evendia, M. (2012). Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat. Fiat 

Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(3), 6.
31 Rauf, M. A. A., Op.cit., hlm. 451.
32 Mulyanto, A. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial 

Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Yustisia, 2(1), 61.
33 Huda, N. (115). Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia. Jurnal Hukum, 15(1), 
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dualisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan konsep 
yang tidak ideal, dengan alasan sebagai berikut:34

a. Pemberian kewenangan judicial review kepada MK sebagai 
lembaga baru memberikan kesan bahwa rumusan Pasal 24C ayat 
(1) hanyalah rumusan tambal sulam semata, yang mana seolah 
tidak ada pendalaman komprehensif terkait konsepsi uji materi.

b. Munculnya hipotesis pertentangan substantif Putusan MA 
dengan Putusan MK. 

Kemudian, problematika lain pada kekuasaan yudikatif adalah 
mengenai desain penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang 
terpusat di MK. Hal ini menyebabkan adanya penumpukan perkara di 
MK, yang mana beban kerja yang terlampau berat tersebut tidak sebanding 
dengan jumlah Hakim Konstitusi yang hanya berjumlah sebilan orang.

Selain daripada problematika cabang kekuasaan legislatif dan 
cabang kekuasaan yudikatif tersebut, pada hakikatnya cabang kekuasaan 
eksekutif juga menimbulkan permasalahan mengenai ketidakselarasan 
penyelenggaraan pembangunan yang didasarkan atas Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN). Adapun SPPN yang saat ini dilaksanakan 
terlampau bersifat presidensentris. Padahal, penyelenggaraan negara tidak 
hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif semata. Selain itu, aspek lain 
yang tidak selaras adalah menyangkut penyelenggaraan waktu suksesi 
kepemimpinan yang berbeda setiap daerah kabupaten/kota dan provinsi.35 
Adapun ketidakselarasan waktu kepemimpinan ini pada dasarnya 
disebabkan oleh konsep pemilihan umum dan pemilihan daerah di 
Indonesia. Hal ini meninggalkan persoalan tidak selarasnya pelaksanaan 
sistem pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya, daerah 
kabupaten/kota dengan daerah provinsi dan juga daerah dengan pusat.36 
Tidak hanya itu, kondisi status quo menyebabkan ketidaksinambungan 
perencanaan pembangunan antara satu periode dengan periode berikutnya.

115.
34 Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi 

Indonesia, 15(2), 74.
35 Aser, F. (2016). Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Antar 

Pemerintah Daerah., Jurnal Politikologi, 3(1), 21.
36  Ibid.
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Lebih lanjut, dalam praktiknya, terdapat faktor lain yang 
mempengaruhi pembangunan negara, yaitu masa jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa 
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 
satu kali masa jabatan”. Pada realitanya, masa jabatan lima tahun tersebut 
tidak dapat membuat Presiden dan Wakil Presiden bekerja secara optimal. 
Meminjam	pendapat	Taufik	Tumbelaka,	masa	 jabatan	 lima	 tahun	 terlalu	
pendek untuk seorang Presiden karena satu tahun pertama masa orientasi 
dan adaptasi, lalu satu tahun terakhir sudah masuk tahun politik untuk 
mengejar periode kedua yang otomatis fokus kepada tugas dan kewajiban 
menurun, sehingga menyebabkan Presiden bekerja efektif hanya tiga tahun 
dalam satu periode.37

Kemudian, berfokus pada konsep penyelenggaraan negara, pada 
hakikatnya dilaksanakan oleh seluruh kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif. Penyelenggaraan negara tersebut dilaksanakan melalui 
institusi dan lembaga negara sesuai tugas dan fungsinya menurut peraturan 
perundang-undangan. Adapun sebagai implementasi kedaulatan rakyat 
dan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka perlu adanya 
suatu wadah pelaporan kinerja lembaga negara. Pada sistem ketatanegaraan 
Indonesia, laporan kinerja lembaga negara disampaikan pada sidang 
tahunan yang diselenggarakan oleh MPR. Meminjam pernyataan Riri 
Nazriyah, sidang tahunan digunakan sebagai wadah untuk mengawasi 
kinerja lembaga negara, atau lebih dikenal dengan prinsip checks and 
balances.38 Namun, sayangnya mekanisme sidang tahunan yang saat ini 
diterapkan hanya bersifat satu arah, sehingga tidak memberikan dampak 
yang berarti pada kinerja lembaga negara pada tahun berikutnya.

Selain ketiga cabang kekuasaan tersebut, dinamika kompleksitas 
problematika ketatanegaraan menyebabkan lahirnya variasi struktur 
kelembagaan negara, yakni adanya lembaga negara independen atau 
lazim disebut sebagai state auxiliary bodies. Munculnya lembaga negara 
independen pada dasarnya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat 

37 Fauzi, A. (2019, November 25). Masa Jabatan Presiden Relevan Diubah. Media Indonesia. 
Diakses dari https://mediaindonesia.com/read/detail/273546-masa-jabatan-presiden-
relevan-diubah

38 Nazriyah, R. (2017). Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur 
Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 40. 
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terhadap kinerja lembaga negara yang sudah ada. Lebih lanjut, sayangnya 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berbagai lembaga negara 
independen yang ada tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat. Oleh 
karena itulah, hal ini menjadi salah satu penghambat terciptanya institusi 
yang benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan.  

Berdasarkan berbagai landasan pemikiran yang telah dijabarkan 
tersebut, maka diperlukan rekonseptualisasi konstitusi guna mewujudkan 
konsep ketatanegaraan yang ideal bagi Indonesia, sehingga dapat mengatasi 
berbagai problematika yang terjadi baik dalam cabang kekuasaan legislatif, 
eksekutif, maupun yudikatif. Adapun rekonstruksi ketatanegaraan perlu 
dilakukan guna mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis 
dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 
Dialektika tersebut menggerakkan penyusunan naskah akademik ini untuk 
melakukan perubahan kelima pada UUD NRI Tahun 1945. 

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang perlu diuraikan lebih lanjut dalam Naskah 
Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep kedudukan, komposisi, dan wewenang MPR dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang mampu mewujudkan fungsi 
lembaga permusyawaratan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat?

2. Bagaimana konsep kedudukan, komposisi, serta hak DPR dan DPD 
yang mampu mewujudkan hakikat lembaga perwakilan rakyat?

3. Bagaimana	 konsep	 afiliasi	 partai	 politik	 terhadap	 keanggotaan	
parlemen di Indonesia yang mampu mewujudkan negara hukum yang 
demokratis?

4. Bagaimana konsep perencanaan dan pembangunan nasional yang 
mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia?

5. Bagaimana ketentuan masa jabatan yang dapat mengoptimalkan 
kinerja penyelenggara negara?

6. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kinerja lembaga 
negara terhadap rakyat yang mampu mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

7. Bagaimana mekanisme legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang 
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mampu mencerminkan kehendak rakyat?
8. Bagaimana legitimasi lembaga negara independen yang dapat 

mewujudkan intitusi yang bebas dari intervensi kepentingan tertentu? 
9. Bagaimana mekanisme pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 

yang mampu mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan negara?
10. Bagaimana konstruksi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan 

peradilan yang mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan 
kemanfaatan hukum?

11. Apa	 yang	menjadi	 pertimbangan	 atau	 landasan	 filosofis,	 sosiologis,	
yuridis, politis, dan historis Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 
terkait rekonstruksi sistem ketatanegaraan di Indonesia?

12. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi 
muatan dalam Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945?

13. Bagaimana Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945 mampu 
mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi melalui sistem ketatanegaraan 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

C. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan Naskah Akademik Perubahan Kelima 
UUD 1945 ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. 
Penelitian menggunakan kajian yuridis normatif adalah penelitian yang 
sumber datanya berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma 
hukum yang ada dalam masyarakat.39 Penelitian hukum ini menggunakan 
beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian 
hukum (legal research), antara lain pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan konseputual (conceptual approach), serta 
pendekatan komparatif (comparative approach).40

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan 
39  Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, hlm. 105. 
40 Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, 

hlm. 300.
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terkait, pendekatan komparatif (comparative approach) dilakukan dengan 
melakukan perbandingan sistem ketatanegaraan dan konstitusi di berbagai 
negara, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan 
dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, sehingga 
Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian 
dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.41

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif non-
intreraktif. Metode kualitatif menitikberatkan pada analisis logis, deskripsi 
dan penyimpulan naratif atau kata-kata.42 Penelitian non-interaktif (non-
interactive inquiry) disebut juga penelitian analitis, yang mana Penulis 
melakukan pengkajian dokumen berupa data sekunder dari bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan langsung dengan sistem 
ketatanegaraan, lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan. 

3. Jenis Data 

Dalam Penulisan ini sumber data yang digunakan adalah data 
sekunder. Data sekunder (secondary data) berupa bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier,43 antara lain sebagai 
berikut:
a. Bahan hukum primer berupa sumber otentik yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, dan risalah persidangan;
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai 
bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal, artikel, makalah hasil seminar atau lokakarya yang relevan 
dengan permasalahan sistem ketatanegaraan di Indonesia;

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black Law Dictionary, dan Oxford 
Dictionary.

41 Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Prenada Media, hlm. 94-95.
42 Hamdi, A. S. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Deepublish, hlm. 

4. 
43 Amiruddin & Asikin, Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada, 

hlm. 29.
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4. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada kegiatan studi 
pustaka (library research).44 Oleh karena itu, penyajian data dilakukan 
sekaligus dengan analisisnya. Analisis terhadap data ini dilakukan 
melalui metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif-analitis.45 Dalam 
menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif 
(deductive reasoning). Cara berpikir tersebut dimulai dari hal yang bersifat 
umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.46 

D. Tujuan Penulisan

Secara formil, pernyusunan Naskah Akademik ini bertujuan sebagai 
landasan pemikiran atas Rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan, 
secara substansil, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai 
berikut:
1. Mengetahui dan memahami konsep kedudukan, komposisi, dan 

wewenang MPR dalam mewujudkan fungsinya sebagai lembaga 
permusyawaratan yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

2. Mengetahui dan memahami konsep kedudukan, komposisi, serta hak 
DPR dan DPD yang mampu mewujudkan hakikatnya sebagai lembaga 
perwakilan rakyat. 

3. Mengetahui	 dan	 memahami	 konsep	 afiliasi	 partai	 politik	 terhadap	
parlemen dalam mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis.

4. Mengetahui dan memahami konsep perencanaan dan pembangunan 
nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa 
Indonesia.

5. Mengetahui dan memahami ketentuan masa jabatan penyelenggara 
negara yang dapat mengoptimalkan kinerja, demi kelancaran 
pembangunan. 

6. Mengetahui dan memahami mekanisme pertanggungjawaban kinerja 
lembaga negara terhadap rakyat yang mampu mewujudkan prinsip 
akuntabilitas dan tranparansi.

7. Mengetahui dan memahami pola legislasi dalam UUD NRI Tahun 
1945 yang mampu mencerminkan kehendak rakyat.

44 Marmudji, S. & Soekanto, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali, hlm. 23. 
45 Ibid., hlm. 69.
46 Soemantri, S. Op. Cit., hlm. 8-9. 
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8. Mengetahui dan memahami perlunya legitimasi lembaga negara 
independen guna mewujudkan institusi yang bebas dari intervensi 
kepentingan tertentu. 

9. Mengetahui dan memahami mekanisme pemilihan umum dan 
pemilihan kepala daerah yang mampu mewujudkan kesinambungan 
penyelenggaraan negara

10. Mengetahui dan memahami konsep kekuasaan kehakiman yang 
mampu menyelenggarakan peradilan demi terciptanya keadilan, 
kepastian, dan kemanfaatan hukum. 

11. Merumuskan	pertimbangan	atau	landasan	filosofis,	sosiologis,	yuridis,	
politis, dan historis Perubahan Kelima UUD 1945 terkait rekonstruksi 
sistem ketatanegaraan Indonesia;

12. Mengetahui dan memahami sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan 
materi muatan dalam Perubahan Kelima UUD 1945. 

13. Merumuskan Perubahan Kelima UUD 1945 yang mampu mewujudkan 
prinsip-prinsip demokrasi melalui sistem ketatanegaraan yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat demi terciptanya keadilan, kepastian, 
dan kemanfaatan hukum.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konstitusi

Konstitusi menduduki posisi tertinggi dalam tata urutan perundang-
undangan dalam negara. Paham mengenai konstitusi tentunya juga meliputi 
anatomi kekuasaan di hadapan hukum serta hubungan dengan rakyat sebagai 
sendi utama asas kedaulatan rakyat. Jimly Asshidiqie juga menjelaskan 
bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam 
penyelenggaraan suatu negara.47 Lebih lanjut, konstitusi juga dapat berupa 
hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat 
pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau 
bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi 
itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi 
dapat	didefinisikan	sebagai	sejumlah	ketentuan	hukum	yang	disusun	secara	
sistematik untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan 
fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan 
lembaga-lembaga itu. Secara etimologis, istilah “konstitusi” berasal dari 
bahasa Perancis “constituer” yang berarti membentuk. Dalam bahasa 
Inggris, digunakan istilah “constitution” sedangkan dalam bahasa Belanda 
menggunakan istilah “grondwet” atau undang-undang dasar. 

Berkaitan dengan dikotomi antara istilah constitution (konstitusi) 
dan grondwet (undang-undang dasar), L.J. Apeldoorn telah membedakan 
secara jelas – grondwet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, 
sedangkan constitution memuat baik peraturan tertulis maupun tidak 
tertulis.48 Sama halnya dengan Herman Heller, pemikir Jerman, yang 
menyatakan bahwa undang-undang dasar (verfassung) hanya sebagian 
dari pengertian konstitusi, yaitu sebagai die geschreiben verfassung atau 
konstitusi yang dituliskan. Pendapat tersebut kemudian dapat diperjelas 
dengan doktrin yang dijelaskan oleh K.C. Wheare, dimana mengartikan 
konstitusi ke dalam dua pengertian:49

47 Nurtjahjo, H. (2005). Ilmu Negara. PT Grafindo Persada, hlm.57.
48 Riyanto, A. (2000). Teori Konstitusi. Yapemdo, hlm. 17.
49 K.C. Wheare, 1966, Modern Constitutions, Oxford University Press, New York, hlm. 1-3.
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a. dipergunakan dalam arti luas, yakni sistem pemerintahan dari suatu 
negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta 
mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. 
Sistem pemerintahan di dalamnya terdapat campuran tata peraturan 
baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan 
hukum (nonlegal).

b. pengertian dalam arti sempit yaitu sekumpulan peraturan legal 
dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam 
“suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama 
lain

Hal serupa juga berlaku terhadap konstitusi Indonesia, yaitu UUD 
NRI 1945 yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “Undang-Undang 
Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, disamping Undang- Undang Dasar 
itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan- aturan 
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, 
meskipun tidak tertulis”.

Suatu keberlakuan konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat 
didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut 
dalam suatu negara.50 Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, 
maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat, sebaliknya jika 
yang berlaku adalah paham monarki maka sudah tentu raja yang akan 
menentukan keberlakuan suatu konstitusi.

Secara umum, materi yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-
Undang Dasar mencakup biasanya berisikan tiga hal yang fundamental: 51

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya;
2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat 

fundamental; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang 

juga bersifat fundamental.

Lebih lanjut, sebagai konsekuensi yuridis dijelaksannya pembagian 
dan pembatasan tugas ketatanegaraan, maka Montesquieu memberikan 
50 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 117.
51 A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan 

Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 7.
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pembagian serta pembatasan menjadi tiga kekuasaan yang dikenal sebagai 
trias politica, yaitu:52 

1. Legislatif, yaitu kekuasaan yang berwenang untuk membentuk 
Undang-Undang;

2. Yudikatif, yaitu kekuasaan yang berwenang bidang kehakiman; 
dan

3. Eksekutif, yaitu kekuasaan yang berwenang di bidang 
pemerintahan.

Sebagai negara hukum, Indonesia sejatinya sangat menjunjung 
tinggi konstitusi yang dimilikinya. Tidak terkecuali terhadap pemisahan 
kekuasaan, yang sama halnya dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa konstitusi 
merupakan sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi dan susunan 
pemerintahan suatu negara.53 Pemisahan kekuasaan sebenarnya sama 
saja seperti tujuan dibentuknya konstitusi, yang mana cukup dijelaskan 
oleh C.F. Strong bahwasanya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi 
kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang 
diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh 
karena, menurut C.F. Strong, setiap konstitusi sejatinya akan memiliki 2 
(dua) tujuan, yaitu:

a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap 
kekuasaan politik,

b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para 
penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi 
penguasa.

Berkenaan dengan suatu perubahan konstitusi, pada hakikatnya 
konstitusi lebih rigid dalam perubahan dibandingkan peraturan perundang-
undangan	umumnya.	Kemudian	para	ahli	beralih	kepada	klasifikasi	yang	
paling	mendasar,	yaitu	apakah	sebuah	konstitusi	fleksibel	atau	kaku.	Pada	
kasus	ini,	C.F.	Strong	menjelaskan	mengenai	klasifikasi	ini,	yaitu:54

The whole ground of difference here is whether the process of 
constitutional law-making is or is not identical with the process 
of ordinary law-making. The constitution which can be altered or 

52 Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen. 
Sinar Grafika, hlm. 296

53 Arto, A. M. (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Pustaka Pelajar, hlm. 10.
54 Strong, C. F. (1966). Modern Political Constitution. English Book Society, hlm. 67.
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amended without any special machinery is a flexible constitution. 
The constitution which requires special procedure for its alteration 
or amendment is a rigid constitution.

Dari	penjelasan	tersebut,	klasifikasi	konstitusi	dapat	ditinjau	melalui	
proses pembentukan konstitusinya. Sejalan dengan C.F. Strong, Dahlan 
Thaib dkk.55	Meninjau	bahwa	dalam	pembagian	konstitusi	yang	fleksibel	
dan konstitusi yang kaku maka didasarkan pada kriteria mengenai “cara 
dan prosedur perubahannya.” Dalam konteks ini, UUD 1945 dalam 
realitanya termasuk konstitusi yang kaku. Kendatipun demikian, patut 
dicermati	pula	bahwasanya	klasifikasi	ini	juga	memiliki	kekurangan.	K.C.	
Wheare	mencermati	 bahwa	 klasifikasi	 tersebut	 hanya	 berdasarkan	 pada	
persyaratan atau administrasi formal perubahan konstitusi. Padahal, mudah 
dan seringnya konstitusi diamandemen bukan hanya hanya bergantug 
kepada ketentuan-ketentuan hukum  yang berkaitan dengan metode 
pengubahan konstitusi, tetapi juga pada kelompok-kelompok sosial dan 
politik dominan dalam masyarakat dan sampai sejauh mana mereka puas 
dan setuju dengan pengaturan dan distribusi kekuasaan politik yang 
ditetapkan oleh konstitusi.56

Lebih lanjut, K.C. Wheare berpendapat bahwa dalam melakukan 
perubahan terhadap konstitusi, maka dapat dilakukan melalui 4 (empat) 
cara, yaitu:57

a. Beberapa kekuatan utama (some primary force);
b. Amandemen formal (formal amendment);
c. Penafsiran hukum (judicial interpretation); dan
d. Kebiasaan dan tradisi (usage and convention).

Lebih	spesifiknya,	perubahan	konstitusi	melalui	formal amendment, 
dapat dilakukan melalui empat kemungkinan, yaitu: 

a. Konstitusi atau Undang- Undang Dasar dapat diubah oleh badan 
yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur khusus, 
maupun prosedur biasa;

b. Konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus, yaitu sebuah 

55 Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2011). Teori dan Hukum Konstitusi, PT Rajagrafindo Persada, 
hlm.25.

56 Wheare, K. C. (1966). Modern Constitutions. Oxford University Press, hlm. 26.
57 Ibid., hlm. 104-184.
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badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi;
c. Undang-Undang Dasar diubah oleh sejumlah negara-negara 

bagian dengan prosedur khusus; dan
d. Undang-undang dasar dapat diubah dalam suatu referendum. 

Dikarenakan konstitusi merupakan arah kemana suatu negara akan 
melangkah, maka barangkali akan ada masa dimana saat menegakkan 
poin-poin konstitusi terdapat peraturan perundang-undangan yang materi 
muatannya tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam konstitusi. 
Untuk itu, dibentuklah suatu proses constitutional review. Sesuai dengan 
prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang 
tingkatannya berada di bawah konstitusi dapat berlaku dan diberlakukan, 
peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum konstitusi 
tersebut.58

Menurut Gustavo Fernandes de Andrade, terdapat tiga bentuk 
pengujian konstitusionalitas peraturan di bawah konstitusi sebagai 
berikut:59

1. Political review, yaitu organ politik menentukan konstitusionalitas 
dari peraturan yang dibuatnya sendiri. Contoh negara yang 
mempraktekkan pengujian ini adalah Parlemen di Inggris. Bahwa 
yang menjadi obyek perubahan dapat membatalkan peraturan 
hukum yang dibentuk oleh Parlemen. Parlemen di Belanda juga 
mendapatkan wewenang yang serupa. Pasal 120 Konstitusi 
Belanda berbunyi: “The constitutionality of Acts of Parliament 
and treaties shall not be reviewed by the courts.”

2. Judicial review, yaitu sebuah lembaga peradilan yang mampu 
menguji peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 
Banyak negara di dunia telah memberikan kewenangan pengujian 
konstitusionalitas kepada institusi peradilan, di antaranya 
Indonesia, Jerman, dan Amerika Serikat.

3. Mixed system of review, yaitu sebuah lembaga peradilan dan 
organ politik sama-sama melakukan pengujian konstitusionalitas 
terhadap jenis peraturan yang berbeda. Model pengujian ini 

58 Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 23.

59 Gustavo, F. A. (2007). Comparative Constitutional Law: Judicial Review. Journal of Constitutional 
Law, 3(3) 978.
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dipraktekkan di negara Swiss, yang mana hukum federal hanya 
dapat diuji melalui proses politik, sedangkan hukum kanton dapat 
diuji oleh lembaga peradilan.

B. Teori Lembaga Negara

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya, negara memiliki 
alat-alat kelengkapan.60 Alat perlengkapan ini dibentuk dengan tujuan 
agar dapat memenuhi tujuan negara (staatswill). Alat kelengkapan ini 
banyak sekali terminologinya. Bagir Manan sendiri memadankan kata 
alat perlengkaan negara dengan lembaga negara yang hanya terbatas pada 
organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk 
dan atas nama negara.61 Secara general, alat-alat perlengkapan negara ini 
pada	pokoknya	dapat	diklasifikasi	menjadi:

a. Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi.

b. Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi 
(derivatif). 

Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk 
bangunan yang biasa disebut dengan negara yang sangat dibutuhkan 
agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut, 
keberadaan mengenai kelembagaan negara, dalam kamus Besar Bahasa 
Indonesia, maka kata “lembaga” antara lain diartikan: (i) badan (organisasi) 
yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan 
suatu usaha; dan (ii) pola prilaku manusia yang mapan yang terdiri atas 
interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan.62 

Pada	 hakikatnya,	 dalam	 mendefinisikan	 konsepsi	 lembaga	 negara	
tidaklah	 dapat	 didefinisikan	 secara	 parsial.	Hal	 ini	 disebabkan	 konsepsi	
kelembagaan negara tidaklah bersifat ajeg, akan berbeda-beda pada tiap 
belahan negara. Misalnya dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut 
60 Hamzah, T. A. (1996). Ilmu Negara: Kuliah-kuliah Padmo Wahjono Pada Fakultas Hukum UI. 

Indo Hill Co, hlm. 48.
61 Manan, B. (2006). Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?), Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI 
Nomor 244, IKAHI, hlm. 5

62 Natabaya, H. A. S. (2004). Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945 dalam Refly Harun, 
Menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, hlm. 
60-61. Sebagaimana dikutip oleh Akbar, P. (2013). Lembaga- Lembaga Negara Menurut UU 
NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, hlm. 1
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lembaga negara digunakan istilah political institution, sedangkan dalam 
terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat organen.63 Pakar hukum 
tatanegara, H. A. S Natabaya menyimpulkan, bahwa istilah “badan negara”, 
“organ negara”, atau “lembaga negara”, mempunyai makna yang esensinya 
kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan 
sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan 
pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah 
“badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, yang penting 
ada konsistensi penggunaannya.64 Jimly Asshiddiqie mengemukakan 
bahwa terdapat kurang lebih 34 organ yang keberadaannya ada di UUD 
NRI 1945. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa beberapa organ organ-organ 
yang dimaksud, ada disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang 
disebutkan eksplisit hanya fungsinya. 

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat 
pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat 
pesat, sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan 
tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan 
negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering 
terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Sebelum Montesquieu 
di Perancis pada abad XVI, yang pada umumnya diketahui sebagai 
fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi 
diplomacie; (ii) fungsi ndefencie; (iii) fungsi nancie; (iv) fungsi justicie; dan 
(v) fungsi policie. Oleh John Locke dikemudian hari, konsepsi mengenai 
kekuasaan negara itu dibagi menjadi empat, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) 
eksekutif; (iii) fungsi federatif. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup 
dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi, oleh Montesquieu 
itu dipisahkan sendiri, sedangkan fungsi federatif dianggapnya sebagai 
bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam trias politica Montesquieu, 
ketiga fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas (i) fungsi legislatif; (ii) 
fungsi eksekutif; dan (iii) fungsi yudisial.65

Sebagaimana dijelaskan di muka, organ atau lembaga negara mengalami 
perkembangan hingga pada masa demokrasi sekarang ini.66 Pada sejumlah 
63 Arifin, F., dkk. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, 

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The 
Asia Foundation dan USAID, hlm. 29.

64 Ibid. hlm. 5.
65 Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan & Konsolidasi… Op.Cit. hlm. 37.
66 Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam 
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negara, khususnya bagi negara yang sedang mengalami masa transisi 
menuju negara yang demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik 
yang sifatnya independen (independent regulatory agencies), atau yang 
hanya sebatas organ sampingan negara (state auxiliary agencies).67 Dalam 
kondisi demikian, dengan mengutip pendapat Samuel P. Huntington, 
kelahiran organ-organ kekuasaan baru tersebut merupakan indikasi 
sebuah adaptasi diri negara dengan tujuan agar dapat mempertahankan 
stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan trial politica, yaitu menuju 
suatu kondisi tertib politik.68 Pendapat yang sejalan juga dijelaskan oleh 
Ni’matul Huda dengan menyatakan bahwa trial politica-nya Montesquieu 
yang mengandalkan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus 
tercermin di tiga jenis organ negara (eksekutif, yegislatif, dan yudikatif) 
sudah dipandang irrelevan saat ini untuk dijadikan rujukan.69 Maka dari 
itulah dibentuk lembaga negara atau suatu komisi yang bersifat independen, 
guna menjaga stabilitas negara untuk tetap dapat mengikuti perkembangan 
zaman. Untuk itu menurut Jimly Asshidiqie muncul lembaga-lembaga 
negara independen sebagai bentuk percobaan kelembagaan (institutional 
experimentation) yang dapat berupa dewan (council), komisi (commision), 
komite (committee), badan (board), atau otorita (authority).70

C. Teori Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan seringkali dihubungkan dengan konsep sistem 
secara umum, yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan pemerintahan yang 
berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu.71 Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur 
yang terdiri dari badan-badan pemerintahan, dimana badan pemerintahan 
tersebut saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama 
lain.72 

Dalam suatu sistem pemerintahan, seluruh badan-badan 
pemerintahan harus berjalan secara beriringan. Lebih lanjut, Sarundajang 
menyatakan bahwa apabila salah satu badan pemerintahan tersebut tidak 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 93-94.
67 Ibid. 
68 Ibid.
69 Huda, N. (2007). Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi, UII Press, hlm. 72.
70 Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press, hlm. 5-6.
71 Sarundajang. (2012). Babak Baru Sistem Pemerintahan. Kata Hasta Pustaka, hlm. 33. 
72 Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi 10(2), 337.
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bekerja dengan baik, maka hal itu akan sangat mempengaruhi komponen-
komponen lainnya.73 Badan-badan tersebut kemudian dimanifestasikan 
dalam berbagai lembaga-lembaga negara atau cabang-cabang kekuasaan. 

Oleh karena itu, Jimly Asshidiqie kemudian menyatakan bahwa 
sistem pemerintahan adalah suatu sistem hubungan antar lembaga-lembaga 
negara.74 Secara lebih lengkap, Ismail Suny berpendapat bahwa sistem 
pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana 
hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi dalam suatu 
negara.75 Kemudian, Cora Elly Noviati juga mengemukakan pendapatnya 
bahwa sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja, antara 
cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam suatu negara.76 Cabang-cabang 
kekuasaan yang disebutkan oleh Cora Elly Noviati, merujuk pada konsep 
awal trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. 

Dalam bukunya “L’Esprit des Lois”, Montesquieu membagi 
kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, 
kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.77 Kekuasaan legislatif 
adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat.78 
Pencerminan kedaulatan rakyat itu dibuktikan dengan mekanisme 
pengisian jabatannya yang didesain melalui pemilihan umum. Pencerminan 
kedaulatan rakyat itu dibutuhkan karena cabang kekuasaan legislatif 
merupakan cabang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur 
kehidupan masyarakat secara umum. Wewenang cabang kekuasaan 
legislatif untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut dimanifestasikan 
dalam wujud kewenangan untuk membentuk dan menetapkan suatu 
peraturan (wetgevendefunctie atau law making function). Oleh karena itu, 
dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi dari cabang kekuasaan legislatif 
ialah fungsi legislasi (regelende functie). Selain fungsi legislasi, cabang 
kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi pengawasan, fungsi representasi, 
serta	fungsi	deliberatif	dan	resolusi	konflik.79

73 Sarundajang, Loc.cit.
74 Asshidiqie, J. (2012). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika, hlm. 33.
75 Noviati, C. E. Op.cit., hlm. 338.
76 Ibid.
77 Asshiddiqie, J. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers, hlm. 283.
78 Ibid.
79 Ibid., hlm. 308.
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Kemudian, cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan 
yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang 
tertinggi.80 Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi dari cabang 
kekuasaan eksekutif ialah untuk melaksanakan peraturan (to execute the 
law) yang telah dibentuk oleh cabang kekuasaan legislatif. 

Terakhir, cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang 
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Cabang kekuasaan yudikatif 
ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari cabang 
kekuasaan lainnya.81 Terpisahnya kedudukan cabang kekuasaan yudikatif 
dengan cabang kekuasaan lainnya dilatarbelakangi oleh kewajiban cabang 
kekuasaan yudikatif untuk selalu menjaga independensinya.

Pada dasarnya, masing-masing cabang kekuasaan tersebut memiliki 
fungsi yang berbeda-beda. Namun dalam menjalankannya, ketiga cabang 
kekuasaan tersebut harus saling berkaitan bagaikan suatu sistem. Oleh 
karena	 itu,	 untuk	 mewujudkan	 pemerintahan	 yang	 efektif	 dan	 efisien,	
maka dibutuhkan suatu sistem, yaitu sistem pemerintahan. Sistem 
pemerintahan tersebut mengatur mengenai bagaimana ketiga cabang 
kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) melaksanakan tugas dan 
fungsinya	secara	efektif	dan	efisien.	Adapun	varian	sistem	pemerintahan	
tersebut dibagi menjadi:

1. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan 
yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan 
sekaligus sebagai kepala negara.82	Menurut	 Inu	Kencana	Syafiie,	 sistem	
pemerintahan presidensiil merupakan sistem yang lebih menekankan 
kekuatan pada kekuasaan presiden (executive).83 Dalam sistem ini, badan 
eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif.84 Hal ini dibuktikan 
dengan mekanisme pengisian jabatan presiden yang tidak dipilih oleh 
legislatif, melainkan dipilih oleh rakyat secara langsung. Konstruksi inilah 
yang menyebabkan presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil tidak 

80 Ibid., hlm. 323.
81 Alder, J. & English, P. (1989). Constitutional and Administrative Law. Macmillan, hlm. 267.
82 Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam 

Sistem Presidensial Indonesia. Rajawali Pers, hlm. 38.
83 Syafiie, I. K. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama, hlm. 90.
84 Noviati, C. E. Op.cit., hlm. 342.
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bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga presiden beserta jajarannya 
(menteri-menteri) juga tidak dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. 
Namun juga sebaliknya, dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden 
juga tidak dapat membubarkan parlemen.

Dalam melaksanakan tugasnya, presiden sebagai kepala pemerintahan 
sekaligus kepala negara memiliki kewenangan untuk mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri sebagai pembantu presiden.85 Menteri-
menteri tersebut kemudian bertanggung jawab kepada presiden, selaku 
pihak yang telah memilih dan mengangkatnya. Adapun ciri-ciri sistem 
pemerintahan presidensiil menurut S.L Witman dan J.J Wuest, ialah:86

1) It is based upon the separation of power principles;
2) The executive has no power to dissolvethe legislature nor must he resign 

when he loses the support of the majority of its membership;
3) There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, 

the latter is wholly responsible to the chief executive; dan
4) The executive is chosen by the electorate.

Adapun, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil menurut Mahfud 
MD ialah presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus 
kepala negara, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, 
menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, dan 
posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.87 Lebih lanjut, menurut 
Cora Elly Noviati, prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil, 
antara lain ialah:88

1) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, 
presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak 
terbagi;

2) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara;
3) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang 

bertanggung jawab kepadanya;
4) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 

85 Anangkota, M. (2012). Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern 
Kekinian. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 149.

86 Syafii, I. K. (2011), Loc.cit.
87 Mahfud, M. D. (2000). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta, hlm. 74.
88 Noviati, C. E. Loc.cit. 



26

sebaliknya;
5) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen; dan
6) Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Kemudian, Sarundajang menyatakan bahwa sistem pemerintahan 
presidensiil memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh 
eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah 
diatur (fixed terms) dalam konstitusi.89 Sebaliknya, Joko Setiono juga 
memberikan kelemahan-kelemahan sistem pemerintahan presidensiil, 
yaitu tingginya kemungkinan deadlock antara eksekutif dan legislatif 
sebagai akibat dari adanya pemisahan kekuasaan yang tegas, masa jabatan 
fixed terms menyebabkan terjadinya kekakuan dan tidak berkelanjutan, 
dan terlalu bergantung pada seseorang.90

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan 
dimana parlemen memiliki peranan penting dalam suatu pemerintahan.91 
Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensiil, dalam sistem 
pemerintahan parlementer pemegang jabatan kepala negara dipisahkan 
dengan pemegang jabatan kepala pemerintahan. Pada umumnya, dalam 
sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala negara dipegang oleh 
presiden, raja, ratu, atau sebutan lainnya.92 Sedangkan jabatan kepala 
pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, kedudukan cabang 
kekuasaan legislatif tidak dipisahkan secara tegas dengan cabang 
kekuasaan eksekutif. Hal ini dikarenakan perdana menteri (eksekutif) 
berasal dari anggota legislatif yang dipilih oleh parlemen untuk menjadi 
eksekutif. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen juga 
memiliki kewenangan untuk memberhentikan eksekutif melalui mosi tidak 
percaya.93 Namun, karena perdana menteri memiliki kedudukan yang kuat 
karena berasal dari suara mayoritas parlemen, maka perdana menteri juga 
89 Sarundajang, Op.cit., hlm. 37.
90 Penyampaian Materi Lembaga Kepresidenan oleh Joko Setiono pada Kamis, 12 Maret 2020 

pukul 09.00 WIB. 
91 Noviati, C. E. Op.cit., hlm. 343.
92 Ibid.
93 Ghofar, A. (2009). Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 

dengan Delapan Negara Maju. Prenada Media Grup, hlm. 49.
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sulit untuk dijatuhkan.94 

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer menurut Douglas 
V. Verney, antara lain ialah:95

1) Hubungan antar lembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni 
terpisahkan;

2) Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepala 
pemerintahan dan kepala negara; 

3) Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara;
4) Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai suatu 

kesatuan institusi yang bersifat kolektif;
5) Menteri biasanya adalah anggota parlemen;
6) Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen tidak kepada rakyat 

pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung;
7) Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala 

negara untuk membubarkan parlemen;
8) Kedudukan parlemen lebih tinggi daripada pemerintah; dan
9) Kekuasaan negara terpusat pada parlemen.

Kemudian, S.L Witman dan J.J Wuest juga menyatakan ciri-ciri 
sistem pemerintahan parlementer, yaitu:96

1) it is based upon the diffusion of powers principle;
2) there is mutual responsibility between the executive and the 

legislature, hence;
3) the executive may dissolve the legislature or the must resign together 

with the;
4) rest of the cabinet when his policies are not longer accepted by the 

majority of;
5) the membership in the legislature;
6) there is mutual responsibility between the executive and the cabinet;
7) the executive (prime minister, premier or chancellor) is chosen by 

the titular; dan

94 Ibid.
95 Paskalina, M. & Yuningsih. (2007). Perbandingan Pemerintahan. Universitas Terbuka, hlm. 10.
96 Ibid.
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8) head of state (Monarch or President, according to the support of the 
majority in the legislature.

Melihat pada ciri-ciri yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 
dilihat bahwa posisi eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer 
cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan parlemen. Oleh 
karena posisi perdana menteri yang lemah tersebut, maka untuk 
mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara 
untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak 
representatif.97 Apabila kepala negara membubarkan parlemen, maka 
dalam waktu yang singkat, kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk 
membentuk parlemen baru.98

3. Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan campuran seringkali juga disebut sebagai sistem 
pemerintahan quasi atau sistem pemerintahan hybrid. Sistem pemerintahan 
campuran adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari 
sistem pemerintahan presidensiil dan kelebihan dari sistem pemerintahan 
parlementer.99 Dengan kata lain, sistem pemerintahan campuran ialah 
sistem pemerintahan yang mengusahakan hal-hal terbaik dari dari kedua 
sistem pemerintahan yang ada (sistem pemerintahan presidensiil dan sistem 
pemerintahan parlementer).100 Sistem pemerintahan ini merupakan sistem 
yang biasanya terbentuk karena alasan sejarah perjalanan pemerintahan 
suatu negara.101

Menurut Mariana Paskalina dan Yuningsih, ciri-ciri dari sistem 
pemerintahan campuran antara lain ialah:

1) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen;
2) Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam 

konstitusi; dan
3) Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen 

maupun kepada presiden.

97 Noviati, C. E., Loc.cit.
98 Mahfud M. D., Loc.cit.
99 Anangkota, M., Op.cit., hlm. 148.
100 Syafiie, I. K., Op.cit., hlm. 93.
101 Anangkota, M., Loc.cit.
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Lebih lanjut, Mariana Paskalina dan Yuningsih juga menyatakan 
bahwa ciri yang pertama ialah ciri pokok dari sistem pemerintahan 
parlementer, sedangkan ciri yang kedua ialah ciri pokok dari sistem 
pemerintahan presidensiil.102 Berbeda dengan sistem pemerintahan 
presidensiil dan parlementer, ciri ketiga merupakan ciri yang khas dari 
sistem pemerintahan campuran, sebagai akibat dari dipadukannya kedua 
sistem pemerintahan tersebut.103

4. Sistem Pemerintahan Referendum

Sistem pemerintahan referendum merupakan wujud nyata dari 
sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap 
pemerintah.104 Budiman Sagala menyatakan bahwa terminologi 
“referendum” ialah permintaan/persetujuan. Sehingga dalam sistem 
pemerintahan referendum, seluruh kebijakan-kebijakan yang sedang 
dan akan dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif harus mendapatkan 
persetujuan rakyat.105	 Kemudian,	 Sarundajang	 mengklasifikasikan	
referendum menjadi tiga macam, yaitu:106 

1) Referendum Obligatoir

 Berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen telah disetujui 
oleh rakyat dengan suara terbanyak.

2) Referendum Fakultatif

 Berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen perlu disetujui 
oleh beberapa kelompok-kelompok masyarakat melalui referendum.

3) Referendum Konsultatif

 Referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem pemerintahan 
referendum ialah sistem pemerintahan yang mewujudkan pengawasan 
langsung rakyat terhadap pemerintah. Pada dasarnya, konsep yang 
demikian merupakan konsep yang sangat baik bagi kehidupan demokrasi. 
102 Paskalina, M. & Yuningsih, Loc.cit.
103 Ibid.
104 Anangkota, M., Op.cit., hlm. 151.
105 Sarundajang, Op.cit., hlm. 39.
106 Ibid.
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Namun, sistem pemerintahan referendum juga memiliki kelemahan dalam 
praktiknya, salah satunya ialah proses pengambilan keputusan yang relatif 
lama karena melibatkan masyarakat secara langsung.107

D. Teori Kedaulatan

Kedaulatan merupakan padanan istilah souvereignty (bahasa 
Inggris), souverainete (bahasa Perancis), souvereiniteit (bahasa Belanda), 
Sovranus (bahasa Italia). Istilah tersebut awalnya disadur dari kata Latin, 
yaitu “superanus” yang mempunyai arti tertinggi.108 Istilah kedaulatan 
pertama kali di kemukakan oleh Jean Bodin dalam bukunya Les Six Livres 
de la Republique, sebagai berikut:109

“Sebagai kekuasaan yang tertinggi terhadap para warga negara dan 
rakyat tanpa suatu pembatasan oleh peraturan perundang-undangan. Ia 
sebagai penguasa adalah orang yang menentukan perundang-undangan. 
Raja mempunyai imperium dan negara adalah sama dengan raja.”

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara berdaulat karena hal 
itu memang suatu sifat atau ciri hakiki negara.110 Apabila dikatakan bahwa 
suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai 
kekuasaan tertinggi. Barangkali sudah jelas bahwa terdapat beberapa 
persyaratan dalam mendirikan suatu negara tertuang dalam Konvensi 
Montevideo pada tahun 1933, yaitu:111

1. Adanya penduduk yang tetap (a permanent population);
2. Adanya wilayah tertentu (a defined territory);
3. Adanya pemerintahan (a government); dan 

Oleh karena suatu negara memiliki suatu wilayah, maka kedaulatan 
yang dimilikinya juga terbatas. Dalam artian suatu negara hanya memiliki 
kekuasaan tertinggi apabila berada dalam teritori atau wilayah negara 
tersebut. Sehingga, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi 

107 Anangkota, M., Op.cit., hlm. 50.
108Soemantri, S. Persepsi Terhadap Prosedur.. Op.cit., hlm. 67.
109 Hamidi, J. (2012). Teori Hukum Tata Negara (A Turning Point of The Sate). Salemba Humanika, 

hlm 3. 
110Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian. 

Binamulia Hukum, 7(1), 2.
111 Santoso, M. I. (2007). Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against 

Transnational Organized Crime. Perum Percetakan Negara RI, hlm. 37.
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mengandung dua pembatasan sebagai berikut:112

1. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan 
itu.

2. Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.

R.C. Hingorani menjelaskan jika kedaulatan didasari pada beberapa 
hak yang diakui oleh hukum internasional, misalnya:113

1. Hak kesederajatan (equality);
2. Yurisdiksi wilayah (territorial jurisdiction);
3. Hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduknya;
4. Hak ntuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk 

dan keluar dari wilayahnya; dan 
5. Hak untuk melakukan nasionalisasi.

Selanjutnya, dalam perkembangan teori tentang kedaulatan, Soehino 
membagi setidaknya terdapat beberapa teori yang dikenal berdasarkan 
sumber dan pemegang kekuasaan, yaitu:114

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Dalam teori Kedaulatan Tuhan menekankan bahwa Kekuasaan 
Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekuasaan yang tertinggi.115 Tuhan 
merupakan sumber dari segala sumber yang tertinggi.116 Dalam 
praktinya Raja atau Ratu yang berkuasa secara turun dijelmakan 
sebagai wakil tuhan didunia.117 Sehingga raja dan ratu memilki 
legitimasi sebagai penguasa mutlak berdasarkan atas perintah tuhan 
dan tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun.118

112 Kusumaatmadja, M. & Agoes, E. R. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Alumni, hlm. 16-
18.

113 Hingorani, R.C. (1982). Modern International Law (2nd ed.). Oxford & IBH Publishing Co. hlm. 
117-118.

114 Soehino. (2005). Ilmu Negara. Liberty, hlm 149.
115 Ibid.
116 Ibid.
117 Ibid.
118 Ibid.
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b. Teori Keadulatan Negara

Teori ini merupakan reaksi terhadap kekuasaan raja yang tidak 
terbatas.119 Kedaulatan bukan di tangan Tuhan, melainkan negara.120 
Negaralah yang menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu 
tunduk pada negara.121

c. Teori Kedaulatan Rakyat

Berdasarakan teori ini kehendak rakyat merupakan satu-
satunya sumber kekuasan bagi setiap pemerintah, sebgai proses 
evolusi atau revolusi dari peralihan kekuasaan absolut dari raja-raja 
atau penguasa kepada rakyat.122 Menurut Immanuel Kant, tujuan 
dari negara itu adalah menegaskan hukum dan menjamin kebebasan 
daripada warga negaranya, dimana pengertian kebebasan tersebut 
dalam batas-batas perundang-undangan, yang dalam hal ini rakyat 
berhak untuk membuat perundang-undangan.123 

d. Teori Kedaulatan Hukum

Dalam teori Kedaulatan Hukum (Rehts-Souvereinet) ini 
kekuasaan tertinggi kekuasaan dalam suatu negara adalah hukum 
itu sendiri.124 Menurut Krabbe, hukum itu merupakan penjelmaan 
darpada salah satu bagian dari perasaan manusia, sehingga bahwa 
kekuasaan tidak terletak pada pribadi raja, melainkan pada hukum 
yang sifatnya onepresoonlijk. Hukum atau kekuasaan akan menjadi 
nyata apabila dilaksanakan oleh manusia itu sendiri.125

E. Teori Negara Hukum

Apabila ditinjau secara umum, negara hukum adalah kekuasaan 
negara yang dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah 
laku, dan perbuatan baik yang dilakukan para penguasa atau aparatur 
negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus dilandaskan 
119 Ibid.
120 Ibid.
121 Ibid.
122 Ibid. hlm. 161.
123 Ibid.
124 Ibid. hlm. 156
125 Ibid. 
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dengan hukum.126 Istilah negara hukum bukanlah sekadar ditujukan 
demi menegaskan perbedaan antara machtstaat dan rechtstaat, tetapi 
yang terpenting adalah mengenai konsep bahwa suatu negara tidak lagi 
dijalankan melalui kekuasaan otoriter, tetapi dengan berlandaskan hukum.127 
Pengimplementasian hukum perlu ditilik bukan hanya sebagai suatu aturan 
saja, teatpi sebagai suatu sistem yang timbul setelah munculnya konsep 
masyarakat.128 Hal tersebut perlu dilakukan agar persepektif positivisme 
tidak hanya dirangkai sebagai sebagai tulisan-tulisan (aturan) saja, tetapi 
perlu dilihat dari perspektif perilaku (behaviour) karena hal tersebut tidak 
cukup untuk memahami hukum secara komprehensif.129 Sebab tanpa 
adanya masyarakat, maka hukum tertulis hanyalah benda mati semata.130 

Penggunaan termonologi negara hukum merupakan terjemahan dari 
istilah “rechtstaat”, kemudian istilah lain yang digunakan dalam tatanan 
hukum Indonesia adalah istilah “the rule of law”,131 yang juga dipadankan 
dengan maksud negara hukum. Walaupun secara terminologi, instilah 
rechtstaat dan the rule of law sama-sama bermakna sebagai negara hukum, 
tetapi dua istilah tersebut didasari pada sejarah yang berbeda. Dengan 
menguti pendapat Philipus M. Hadjon132, maka diterangkan bahwa terhadap 
konsep rechtstaat, sebenarnya dititikberatkan pada sistem hukum yang ada 
pada suatu negara. Sistem hukum tersebut berasal dari Eropa Kontinental 
yang biasa disebut civil law atau modern roman law yang didasarkan 
pada proses perjuangan yang bersifat revolusioner. Sebaliknya, konsep 
rule of law adalah konsep evolusioner yang berasal dari sistem hukum 
common law atau Anglo-Saxon. Perbedaan lainnya adalah terkait dengan 
karakteristik, apabila rechtstaat (civil law) adalah administratif, maka the 
rule of law (common law) adalah judicial.133 Selanjutnya, menurut Julius 
Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechstaat 
126 Kusnardi, M. & Ibrahim, H. (1980). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Sinar Bakti, hlm. 

160. 
127 Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara 

Hukum (Rechtstaat)”. Hasanuddin Law Review, 1(1), 77. 
128 Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Peri-laku. Kompas, hlm. 20-21.
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, 

Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan 
Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, hlm. 30.

132 El-Muhtaj, M. (2012). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (4th ed.). Kencana, hlm. 
21

133 Huda, N. (2006). Hukum Tata Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 74.
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mencakup empat elemen sebagai berikut:134

a. Perlindungan hak asasi manusia;
b. Pembagian kekuasaan;
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 
d. Peradilan tata usaha negara;

Sementara A.V Dicey menjelaskan bahwa konsep the rule of law 
setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu:135

a. Supremacy of law, yang berarti tidak boleh ada kesewenang-
wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar 
hukum

b. Equality before the law, bahwa setiap orang sama di depan 
hukum,	baik	pribadi	amupun	dalam	kualifikasi	pejabat	negara;	
dan

c. Human rights, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-
undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Berbeda dengan Julius Stahl dan A.V. Dicey yang memberikan 
cakupan negara secara	spesifik,	baik	dari	sisi	rechstaat dan juga the rule 
of law, Jimly Asshidiqie memberikan 12 (dua belas) rumusan prinsip atau 
pilar utama negara hukum baik itu rechstaat ataupun the rule of law, yaitu 
sebagai berikut:136

a. Supremasi hukum (supremacy of law);
b. Persamaan dalam hukum (equality before the law);
c. Asas legalitas;
d. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan 

dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara 
vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal;

e. Organ-organ eksekutif independen;
f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
g. Peradilan Tata Usaha Negara;
h. Constitutional Court;

134 Suhelmi, A. (2004). Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, 
Masyarakat dan Kekuasaan. PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 201.

135 Asshiddiqie, J. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara.. Op.Cit,  hlm. 311.
136 Ibid. hlm. 311-312.
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i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
j. Bersifat demokratis;
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 

rechstaat); dan
l. Transparasi dan kontrol Sosial.

Sementara itu, dalam konsep tata negara Indonesia, Marsilam 
Simanjuntak menjelaskan dengan melakukan beberapa kali amandemen 
UUD 1945, Indonesia semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup 
di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, yaitu sebagai negara 
hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak asasi 
manusia secara progresif.137 Selaras dengan hal tersebut, Hamid S. Atamimi 
juga berpendapat bahwa Indonesia telah bertekad untuk mengukuhkan diri 
sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), sejak Indonesia 
berdiri.138 Bahkan rechtsstaat Indonesia itu ialah rechtsstaat yang 
“memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” 
dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.139 
Rechtsstaat itu ialah rechtsstaat yang oleh Bung Hatta disebut negara 
pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat.140

F. Teori Sistem Pemilihan Umum

Secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan 
untuk rakyat. Demokrasi dalam perkembangannya mengandung pengertian 
yang berbeda beda. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang 
mana hak-hak untuk memuat keputusan-keputusan politik digunakan 
secara langsung oleh setiap warga negara yang diaktualisasikan melalui 
prosedur pemerintahan mayoritas.141 Demokrasi ini seringkali disebut 
demokrasi perwakilan. Salah satu syarat dasar bagi negara demokrasi 
perwakilan yang dihasilkan dari Konferensi International Commission of 
Jurist di Bangkok pada tahun 1945 ialah adanya pemilihan umum yang 
bebas.

137 Atmosudirjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, hlm. 161.
138 Ibid.
139 Ibid.
140 Ibid.
141 Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Teropong 

Aspirasi Politik Islam, 12(1), 45.
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Pemilihan umum merupakan sebuah praktik politik yang 
memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan 
(representative government).142 Menurut Robert A. Dahl, pemerintahan 
perwakilan ini merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu 
pemerintahan demokrasi di zaman modern.143 Pemilihan umum yang bebas 
merupakan ajang bagi rakyat untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-
garis politik dari negara yang menaunginya dengan cara menentukan orang-
orang yang harus melaksanakan kebijakan politik rakyat.144 Suatu sistem 
pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai suatu teknis penghitungan 
suara terhadap pilihan rakyat dalam menentukan pemimpinnya karena 
sistem itu sendiri adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas 
tertentu sehingga suatu sistem dapat bersifat mekanis, organis, maupun 
sosial.145  Dengan demikian, sistem pemilihan umum dapat diartikan 
sebagai suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-
bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum.146 

Pada umumnya, setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-
beda.147 Perbedaan tersebut dapat diakibatkan oleh berbedanya sistem 
kepartaian, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis 
sistem politik, dan lain-lain.148 Menurut Miriam Budiarjo, bentuk sistem 
pemilu secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip 
pokok. Pertama, single-member constituency, yaitu satu daerah pemilihan 
memilih satu wakil yang biasanya disebut sebagai sistem distrik. Kedua, 
multimember constituency, yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa 
wakil. Sistem ini biasanya disebut sebagai sistem perwakilan berimbang 
(proportional representation).149 Dalam perkembangannya, selain dua 
bentuk sistem pemilihan tersebut, juga dipraktikkan sistem lain yaitu 
Sistem Campuran dan Sistem Di Luar Ketiga Sistem Mainstream.150 
Dengan demikian, setidaknya terdapat 4 sistem pemilu yang digunakan 
142 Robert, D. A. (1992). Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Yayasan Obor Indonesia, hlm. 33.
143 Ibid.
144 Ibid, hlm. 405.
145Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation, 

hlm. 5.
146 Labolo, D. M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, 

Konsep, dan Isu Strategis. PT Rajagrafindo Persada, hlm. 57.
147 Ibid, hlm. 53.
148 Ibid.
149 Budiardjo, M. (1999). Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi 

Pancasila. Gramedia Pustaka, hlm. 177.
150 Khairul, F. (2011). Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Rajawali Press, hlm. 56.



37

oleh negara-negara demokratis di dunia, yang lebih lanjut dijelaskan lebih 
rinci sebagai berikut:

1. Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua 
dan	didasarkan	atas	kesatuan	geografis.151 Dalam sistem ini, wilayah 
negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan.152 Banyaknya 
suatu daerah pemilihan tergantung pada jumlah kursi legislatif yang 
akan diperebutkan.153 Setiap daerah biasanya diwakili oleh satu 
orang perwakilan sehingga apabila seorang calon telah berhasil 
mendapatkan suara lebih banyak daripada calon lainnya maka ia 
langsung dianggap sebagai pemenang pada distrik tersebut sekalipun 
selisih perolehan suara antarcalon yang menang dengan yang kalah 
sangat tipis.154

2. Sistem Proporsional

Dalam sistem ini, alokasi jumlah kursi di lembaga perwakilan 
didasarkan pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu 
secara proporsional untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan 
duduk di parlemen.155 Inti dari sistem proporsional secara sederhana 
ialah suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai 
dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan 
proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya.156 
Sistem ini disebut proposional karena perolehan suaranya sebanding 
dengan perolehan kursi sehingga tidak banyak suara yang akan 
terbuang.157 

151 Budiardjo, M. Loc.Cit.
152 Purnama, E. (2007). Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan 

Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain. Nusa Media, hlm. 76.
153 Labolo, D. M., & Ilham, T., Op.Cit, hlm. 61.
154 Ibid.
155  Ramdani, M. D., & Arisandi, F. (2014). Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan 

Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka. Jurnal Rechtsvinding, 3(1), 104.
156 Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM 

dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
157 Labolo, D. M., & Ilham, T., Op.Cit., hlm. 73.
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3. Sistem Campuran

Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi-
proporsional.158 Dalam sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi 
dengan hasil yang berada di antara sistem pemilihan proporsional 
dan sistem distrik.159 Sistem ini bertujuan untuk menggabungkan ciri-
ciri positif dari sistem distrik dan proporsional sehingga diharapkan 
akan menghasilkan sistem pemilu yang baik.160

4. Sistem di Luar Ketiga Sistem Mainstream

Sistem ini memiliki metode yang berkisar pada sistem distrik 
dan proporsional atau campuran dari keduanya.161 Setidaknya, 
terdapat tiga varian dari sistem ini. Pertama, sistem Non 
Transferable Vote yaitu distrik memiliki wakil banyak dan tidak 
terdapat redistribusi suara berdasarkan preferensi.162 Pada setiap 
distrik diperebutkan beberapa kursi dan setiap pemilih mempunyai 
satu suara untuk setiap calon.163 Calon terpilih adalah calon yang 
memperoleh suara terbanyak sesuai dengan ketersediaan kursi pada 
suatu distrik.164 Kedua, sistem Limited Vote yaitu sistem distrik 
berwakil banyak. Namun, dalam sistem ini, pemilihnya memberikan 
suara lebih dari satu kali dengan ketentuan bahwa jumlah pilihan 
tersebut tidak boleh melebihi jumlah kursi yang tersedia pada suatu 
distrik sehingga calon yang terpilih adalah calon yang memperoleh 
suara terbanyak sesuai dengan jumlah kursi.165 Ketiga, sistem Borda 
Count yaitu sistem yang dapat diterapkan dalam distrik berwakil 
banyak ataupun tunggal.166 Dalam sistem ini, pemilih merangking 
calon atau kandidat yang setiap preferensinya memiliki nilai yang 
berbeda. Namun, calon yang memiliki preferensi paling kecil tidak 
dieliminasi.167 Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas 
absolut pada preferensi pertama maka preferensi dari tingkatan 

158 Ibid., hlm. 78-79.
159 Ibid., hlm 79.
160 Ibid.
161 Ibid, hlm. 80.
162 Ibid.
163 Ibid, hlm. 81.
164 Ibid.
165 Ibid.
166 Ibid.
167 Ibid.
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yang lebih rendah akan dihitung dan yang mendapatkan nilai paling 
tinggilah yang akan mendapatkan kursi, begitu seterusnya sampai 
seluruh kursi terisi.168

168 Ibid.
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BAB III 
KAJIAN PERMASALAHAN DAN POKOK-POKOK 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945

A. Kajian Permasalahan

1. Permasalahan Mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat

a. Komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Kurang 
Representatif

MPR merupakan satu dari beberapa lembaga tinggi negara dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 
1945.169 Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, 
kedudukan MPR bukan hanya merupakan sebagai lembaga tinggi 
negara, tetapi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini 
disebabkan MPR pengejawantahan sepenuhnya daripada kedaulatan 
rakyat juga karena kekuasaannya tidak terbatas.170 Hal ini senada dengan 
pendapat Padmo Wahjono yang mengemukakan bahwa sejatinya pola 
dasar dibentuknya MPR adalah sebagai pengejawantahan kedaulatan 
yang diwakilkan/dilakukan secara penuh oleh suatu lembaga.171 Hal ini 
menyebabkan segala kegiatan kenegaraan terpusat kepada MPR (yang 
dapat ditunjukan dengan bentuk pertanggungjawaban yang dilaporkan 
ke MPR), baik kegiatan kenegaraan yang dirumuskan dalam teori 
Montesqieu maupun yang tumbuh setelah zamannya Montesqieu.172

Keberadaan MPR tidak terlepas dari teori kedaulatan rakyat 
yang menjadi pilihan bangsa Indonesia merdeka.173 Muhammad 
Yamin menyampaikan gagasan bahwa di dalam UUD yang akan 
disusun nanti, di hadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara 
ada sebuah Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat Indonesia, 

169Widayati. (2015). Rekonstruksi Kelembagaan MPR. Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan 
Epistemologi Ilmu Hukum, hlm. 197.

170 Ibid. 
171 Wahjono, P. (1986). Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, 1986, hlm. 112.
172 Ibid. 
173 Widayati, Op. Cit., hlm. 199.
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yang menjadi kekuasaan yang setinggi-tingginya dalam Republik 
Indonesia merdeka.174 Kemudian, yang akan menduduki kursi di 
Majelis Permusyawaratan adalah perwakilan dari seluruh rakyat, 
yang terdiri dari wakil-wakil daerah, wakil golongan, dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil dari seluruh rakyat, 
maka Presidenpun bertanggung jawab kepada Majelis ini.175 Hal ini 
juga sesuai dengan pendapat yang dicetuskan oleh Soepomo yang 
menyatakan bahwa sepatutnya kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 
dilakukan sepenuhnya dengan Majelis Permusyawaratan.176 Gagasan-
gagasan MPR tersebutlah yang kemudian disahkan melalui pengesahan 
Rancangan UUD 1945 menjadi UUD 1945 pada tanggal 16 Juli 1945.

Awalnya, semangat dibentuknya MPR oleh the founding 
fathers Indonesia adalah sebagai lembaga yang anggotanya paling 
representatif dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang 
lain yang ada. Sehingga, dengan menempatkan MPR sebagai lembaga 
negara yang mempunyai kewenangan utama atau kewenangan 
tertinggi maka salah satu implikasinya adalah dimaksudkan untuk 
mengatasi faktor penyebab lemahnya pertanggungjawaban lembaga-
lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.177 Indra dan 
Legowo juga menjelaskan bahwa pembentukan MPR dimaksudkan 
untuk dapat mewakili atau sebagai penjelmaan seluruh rakyat dalam 
mengejawantahkan pelaksanaan kedaulatan rakyat.178 Secara letterlijk, 
mengenai pengejawantahan kedaulatan rakyat ada pada Pasal 1 ayat (2) 
UUD 1945 (sebelum amandemen), menyatakan bahwa “Kedaulatan 
adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.”

Tetapi akibat dilakukannya amandemen UUD 1945, maka 
terjadi pergeseran paradigma tentang lembaga negara yang mana 
menempatkan MPR menjadi sejajar kedudukannya dengan lembaga 

174 Gagasan ini disampaikan dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 1945 
bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) yang diketuai 
oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan agenda Persiapan Penyusunan Rancangan 
Undang-Undang Dasar dan Pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

175 Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1998). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 
hlm. 201-202.

176 Ibid.
177 Ibid.
178 Piliang, I. J. & Legowo, T. A. (2005). Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi Dan Analisis 

Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi). Formappi, hlm. 26.
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lain, yaitu lembaga tinggi negara. Kedaulatan rakyat juga tidak 
lagi dilaksanakan oleh MPR, melainkan melalui Undang-Undang 
Dasar.179 Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mengubah komposisi 
keanggotaan MPR180 sebagai penjelmaan rakyat yang paling 
representatif, yaitu dengan dihapuskannya Unsur Golongan juga 
Utusan Daerah, kemudian menggantikannya dengan DPD. Dengan 
membentuk DPD, pada dasarnya Indonesia telah berjalan menuju 
perubahan ke arah bicameralism dari yang sebelumnya unicameralism. 

DPD merupakan sebuah lembaga perwakilan seperti halnya 
DPR yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu.181 Tetapi yang 
membedakan dengan DPR adalah terdapat marwah dimana DPD juga 
turut diharapkan mewakili kepentingan golongan-golongan tertentu 
atau kelompok tertentu yang tidak dapat terwakilkan melalui DPR. 
Kelembagaan DPD adalah sebuah alternatif lainnya bagi bentuk 
Utusan Daerah di MPR.182 Bila pada periode sebelum UUD 1945 
diamandemen, anggota Utusan Daerah adalah hasil pemilihan anggota 
DPRD Provinsi, maka kenggotaan DPD sekarang ini dipilih melalui 
pemilihan umum oleh masyarakat dengan sistem distrik berwakil 
banyak.183 Lain halnya dengan Utusan Golongan yang ditunjuk oleh 
organisasi kemasyarakatan tertentu. Oleh karena itu kenggotaan DPR 
dalam tubuh MPR merupakan garda utama terkait kepentingan daerah 
yang mendorong good governance dimana Indonesia merupakan 
negara yang besar dan majemuk. 

Perlu dicatat sebelumnya bahwa selain didasari oleh latar 
belakang	 sosial	 budaya,	 geografi,	 dan	 sejarah	 yang	 sama,	 kesatuan	
bangsa indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan 
falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi 

179 Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

180Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, komposisi keanggotaan Majelis  
Permusyawaratan  Rakyat  diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yaitu terdiri  atas  anggota-
anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan 
golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

181 Saputra, Y. (2018, Februari 26). Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam 
Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, KPMI.FH. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02 
/26/penguatan-kewenangan-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-ketatanegaraan-di-
indonesia/

182 Ibid.
183 Ibid.
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dan falsafah hidup bangsa indonesia secara holistik tercermin dalam 
sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara indonesia. Sedangkan 
kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia 
secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan 
“Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengandung makna “beraneka ragam 
(suku bangsa, agama, bahasa) namun tetap satu (Indonesia).” Hal 
tersebut cukup untuk menggambarkan bagaimana keholistikan dan 
kemajemukan ruang lingkup tiap-tiap daerah di Indonesia. 

Terlebih saat ini, sentimen masyarakat terhadap perlindungan 
kelompok-kelompok minoritas dan marginal lainnya sangat tinggi. 
Kesadaran masyarakat akan diskriminasi akan kelompok tertentu 
membuka harapan bahwa marwah MPR akan dikembalikan seperti 
sedia kala, yakni menampung segala aspirasi dari setiap unsur-unsur 
golongan atau kelompok tertentu dari masyarakat Indonesia. Misalnya 
masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja, ingin memiliki 
perwakilan kelompoknya di kursi MPR. Bisa juga mengenai kelompok 
masyarakat adat, yang ingin kepentingannya didengar dalam setiap 
agenda legislatif yang terjadi di Senayan, hingga tokoh masyarakat, 
pemuka agama, hingga kelompok perempuan, yang semuanya 
memiliki kepentingan yang ingin didengar. Untuk itu, dengan 
dihapuskan perwakilan kelompok tersebut yang dilebur dengan sebuah 
keanggotaan yang dipilih melalui sistem distrik, maka potensi tidak 
terwakilkannya aspirasi unsur tertentu menjadi tidak tersampaikan.

Padahal, Indonesia sebagai negara yang sangat beragam 
sebagaimana telah terurai sebelumnya, sangat menjunjung tinggi 
perhelatan demokrasi. Indonesia memegang teguh prinsip semangat 
gotong-royong dalam pelaksanakan setiap sendi kehidupan yang 
dijalaninya, tidak terkecuali terhadap sistem ketatanegaaraan dan 
sistem pemerintahannya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu badan yang 
dapat menampung dan mewakili segala aspirasi rakyatnya yang sangat 
beragam ini, yaitu MPR. Namun pada tatanan praktis, yang terjadi 
adalah sebaliknya, peranan DPD dalam tubuh MPR dianggap tidak 
memiliki bargain position yang cukup, baik dari sisi politis terhadap 
DPR maupun terhadap kepentingan daerah yang dibawanya.
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b. Pengambilan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Tidak 
Sesuai dengan Prinsip Permusyawaratan Perwakilan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdiri dari hasil 
perjuangan seluruh rakyat dan juga tokoh-tokohnya. Selain dari 
proses perjuangan yang menyebabkan gugurnya pahlawan-pahlawan 
nasional, Indonesia juga dibentuk melalui pergerakan diplomatis yang 
tiada hentinya. Perundingan, musyawarah, dan diskusi ialah beberapa 
contoh pergerakan dalam menyongsong Indonesia yang merdeka. 
Paham mengenai konsep musyawarah sejatinya diadaptasi dari jati diri 
masyarakat Indonesia pada umumnya, yang bersumber terhadap satu 
nilai yang tidak akan ditemukan dalam belahan dunia lainnya, yaitu 
gotong-royong. 

Konsep gotong-royong merupakan falsafah asli bangsa Indonesia 
yang bertumpu pada koletivitas masyarakat. Sehingga, rakyat dan 
negara digambarkan sebagai suatu kesatuan, bukan sebagai sesuatu 
yang berhadap-hadapan satu sama lain. Oleh karenanya, apabila 
terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang sangat prinsipil, 
maka sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, terang sudah 
bahwa musyawarah merupakan langkah penyelesaian yang paling 
utama. Dengan demikian, diharapkan seluruh elemen masyarakat 
saling legowo terhadap keputusan yang dihasilkan, karena bukan 
didasarkan pada besar-besaran angka semata yang biasa ditunjukin 
melalui mekanisme penyelesaian secara pemilihan suara atau voting. 
Musyawarah juga tidak menghasilkan keputusan berupa menang kalah 
seperti voting mechanism, tetapi sebagai langkah kekeluargaan yang 
menghasilkan keputusan win-win solution bagi para pihak.

Implikasinya adalah konsep demokrasi pancasila, yang menurut 
Idjang Tjarsono merupakan demokrasi yang bersandar pada kepribadian 
dan juga falsafah hidup bangsa Indonesia, yang diimplementasikan 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan UUD NRI Tahun 
1945.184 Kemudian yang menjadi dasar demokrasi pancasila adalah 
kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 
NRI Tahun 1945, dan yang menjadi asas Demokrasi Pancasila adalah 

184 Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. Jurnal 
Transnasional, 4(2), 884.
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sila ke-4 Pancasila.185 Lebih lanjut, penanaman nilai gotong-royong 
dapat dimaknai melalui sila ke-4 dari Pancasila, yaitu “Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan”. Sehingga, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 
berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, maka diperlukan lembaga 
perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan 
aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal186, 
dalam hal ini adalah MPR.

MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
sehingga apabila dikaji secara etimologis, MPR akan mengandung 
makna, yaitu: pertama, Majelis yang berarti suatu perkumpulan atau 
kelompok, kedua, Permusyawaratan yang berarti proses pengambilan 
keputusan dengan mekanisme musyawarah, dan ketiga adalah Rakyat, 
yang berarti penduduk atau masyarakat yang mendiami wilayah 
suatu negara tertentu.187 Jadi kata MPR bila digabungkan maka 
akan bermakna tempat berkumpulnya masyarakat atau rakyat untuk 
bermusyawarah.188 Di Indonesia MPR merupakan tempat dimana 
wakil-wakil rakyat berkumpul dan bermusyawarah dalam mengambil 
keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan 
bangsa dan negara.189 Untuk itu tidaklah asing apabila pada awal 
kemerdekaan, terminologi gotong-royong sangat melekat dalam 
bangsa Indonesia, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong-
Royong (DPR-GR).

Tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi karakteristik 
atau ciri demokrasi Indonesia dijadikan sebagai pilar utama oleh para 
pendiri bangsa yang diangkat kedalam format pelaksanaan fungsi dan 

185Ibid.
186 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

187 Hasanah, S. (2015). Penguatan Tradisi Musyawara Mufakat dalam Sistem Kekuasaan 
Negara: Studi Tentang Lembaga MPR di Masa Kini dan Akan Datang. Pengembangan 
Epistemologi Ilmu Hukum, hlm. 163.

188 Ibid.
189 Ibid.
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tugas kenegaraan.190 Tradisi ini menjadi sendi utama dalam pengambilan 
kebijakan dan keputusan dalam lembaga MPR yang merupakan 
lembaga representatif rakyat.191 MPR berfungsi sebagai rumah atau 
tempat berkumpulnya para wakil rakyat yang akan mewakili rakyat 
dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kenegaraan.192 Lembaga 
ini merupakan corong aspirasi dan pengemban amanat dan kehendak 
rakyat sehingga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak boleh 
bertolak belakang dengan aspirasi atau kehendak yang diwakilinya.193

Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Soekarno yang 
disampaikan melalui pidato tanggal 1 Juni 1945, dengan prinsip yang 
mendasari sistem permusyawaratan itu ialah Sila Keempat Pancasila, 
tentang mufakat atau demokrasi yang didalamnya terkandung 
prinsip kebersamaan didalam negara.194 Lebih lanjut, Moh. Yamin 
pada dasarnya juga memberikan pandangannya yang sejalan dengan 
Soekarno dalam sidang kedua BPUPKI,195 yang turut mengemukakan 
prinsip dengan didasarkan pada sistem permusyawaratan dengan 
istilah Peri Kerakyatan. Konsepsi mengenai MPR oleh Moh. Yamin 
tersebut ditempatkan dalam Bab II Pasal 2 yang berbunyi:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggauta-anggauta 

Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan 
dengan undang-undang.

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di ibu kota negara.

3) Seluruh Pemerintah bersama-sama dengan Presiden bertanggung 
jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 
suara terbanyak.

190Hasanah, S., Op. Cit., hlm. 165
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Ibid.
194 Wahidin, S. (1986). MPR RI dari Masa ke Masa. Bina Aksara, hlm. 69.
195Sidang BPUPKI dilaksanakan tanggal 11 Juni 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In 

(sekarang Kementerian Luar Negeri) yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, 
dengan agenda Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar dan Pembentukan 
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.
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Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik benang merah 
bahwa kedudukan MPR menurut Moh. Yamin ialah lembaga 
kekuasaan yang setinggi-tingginya di Negara Republik Indonesia. 
Lembaga ini merupakan kumpulan permusyawaratan seluruh 
rakyat, dengan komposisi anggota yang terdiri dari wakil daerah dan 
wakil golongan yang dipilih secara bebas dan merdeka oleh rakyat 
dengan suara terbanyak. Konstruksi MPR di dalam konsep ini diatur 
sedemikian rupa sehingga didalamnya juga termasuk lembaga Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). Kepada MPR inilah Presiden memberikan 
pertanggungjawaban. Dengan demikian seluruh komponen yang ada 
didalam seluruh negara terwakili di dalam badan perwakilan yang 
berupa MPR.196

Soepomo dalam rapat BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 juga 
mengemukakan ide yang hampir serupa dengan mendasarkan Indonesia 
merdeka dengan prinsip musyawarah dan menggunakan istilah Badan 
Permusyawaratan. Fungsi dari badan ini antara lain:197

a. Sebagai Badan Permusyawaratan dari rakyat yang akan menetapkan 
garis-garis kebijaksanaan pemerintah disamping kepala negara. 

b. Sebagai pengawas dalam arti pasangan kepala negara didalam 
menyelenggarakan pemerintahan. Dengan kerja sama ini, kepala 
negara senantiasa mengetahui aspirasi masyarakat serta masalah-
masalah yang timbul, terjelma di dalam Badan Permusyawaratan. 

Berangkat daripada konstruksi para founding fathers Indonesia 
tersebut, sungguh jelas bahwasanya amanat dibentuknya MPR tertuju 
pada satu hal, yaitu menerjemahkan kedaulatan rakyat198 melalui 
musyawarah sekumpulan wakil rakyat untuk menghasilkan keputusan 
guna menjalankan roda pemerintahan. Namun pada praktikya, marwah 
sejati MPR seakan-akan direnggut oleh hal yang seharusnya tidak 
terjadi, yaitu mengenai tata cara pengambilan keputusan.

Baik dalam UUD 1945 maupun setelah diamandemen, yaitu 
UUD NRI Tahun 1945, cara pengambilan keputusan MPR adalah 

196Nazriyah, R., MPR RI Kajian… Op. Cit., hlm. 53.
197 Wahidin, S., Op. Cit., hlm. 72.
198 Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kedaulatan adalah 

di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
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melalui pengambilan suara terbanyak atau voting. Secara expressive 
verbis, Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Segala 
putusan Majelis Permusyawartan Rakyat ditetapkan dengan suara 
yang terbanyak”. Hal tersebut rupanya tidak diperhatikan dalam 
amandemen UUD 1945199 yang tetap mempertahankan voting sebagai 
satu-satunya langkah pengambilan keputusan dalam tubuh MPR. 
Melalui pengambilan keputusan secara voting, ikhtiar berupa diskusi 
melalui musyawarah tidaklah dipandang sebagai suatu hal yang 
esensial lagi, melainkan hanya dipandang sebagai prosedur formil 
belaka. Falsafah gotong-royong yang seharusnya diejawantahkan 
melalui MPR nyatanya menjadi tinggal nama saja. Kolektivisme 
telah luntur akibat mekanisme yang menentukan bahwa kebenaran 
hanyalah didapat melalui suara mayoritas atau suara terbanyak. 
Keputusan yang diambil oleh MPR bertransformasi menjadi keputusan 
yang menghasilkan menang dan kalah akibatnya nilai kekeluargaan 
perlahan-lahan menjadi melebur.

Permasalahan tersebut kian pelik apabila ditinjau melalui 
komposisi keanggotaan MPR yang tidak berimbang. Misalnya pada 
periode 2014-2019, anggota MPR berjumlah 692 orang yang terdiri 
atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Periode 2019-2024, 
jumlah anggota MPR sebanyak 711, dengan diantaranya terdiri 
dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Ketidakseimbangan 
komposisi antara DPR dan DPD dalam tubuh MPR sejatinya 
merupakan ketentuan yang dirumuskan UUD NRI 1945 sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 22C ayat (2) yaitu “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”.

Implikasi dengan status quo adalah bahwasanya apabila MPR 
hendak mengambil keputusan-keputusan yang strategis, terang apabila 
keputusan yang diambil lebih cenderung ke arah yang lebih politis200 
dibandingkan kepentingan nasinal. Misalnya terhadap salah satu 

199
200Pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan politik dikarenakan untuk 

dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPR haruslah berasal dari partai politik, sesuai 
dengan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum. Hal tersebut tentunya dapat berimbas pada conflict of interest antara kepentingan 
partai politiknya dengan kepentingan nasional.
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wewenang MPR, yaitu mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945. 
Dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, dijelaskan 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 sekurang-kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

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

Apabila dicermati, untuk mengusulkan suatu perubahan 
UUD NRI 1945, dibutuhkan sekitar 1/3 dari jumlah anggota MPR 
yang mengusulkan, yaitu sebanyak 237 orang. Selanjutnya, untuk 
mengubah pasal-pasal UUD NRI 1945, dihadiri setidaknya 2/3 jumlah 
anggota MPR, yaitu sebanyak 474 orang. Kemudian yang terakhir 
ialah berkenaan dengan keputusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 
NRI 1945 yang membutuhkan persetujuan sekurang-kurangnya 50% 
+ 1 jumlah anggota MPR, yaitu sebanyak 357 orang. Dalam kondisi 
demikian, apabila yang mengajukan usul perubahan adalah DPR, 
maka besar kemungkinan perubahan tersebut akan disetujui. Walaupun 
misalnya dalam pengusualan perubahan tersebut tidak disetujui oleh 
DPD.201

201Dengan posisi DPR yang terlalui dominan dalam tubuh MPR, yaitu 3/4 anggota MPR, 
maka hanya melalui suara anggota DPR, sudah dapat tercapai putusan dalam sidang MPR. 
implikasinya adalah sidang MPR tidak memerlukan persetujuan DPD, karena jumlah DPR 
yang sangat mayoritas dalam tubuh MPR. Lihat Thaib, D. (2009). Ketatanegaraan Indonesia: 
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Berbeda kondisinya apabila DPD yang hendak mengusulkan 
suatu perubahan dalam UUD NRI 1945. Apabila usulan yang 
diajukan tidak sejalan dengan kepentingan partai politik pengusung 
anggota DPR, maka kemungkinan yang terjadi adalah usulan tersebut 
sangat dimungkinkan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi status quo 
juga diperparah mengingat mekanisme yang ditempuh bukanlah 
musyawarah untuk mencapai mufakat, melainkan pemilihan suara 
atau voting. Untuk lebih jelas mengenai gambaran ketidakseimbangan 
keanggotaan MPR, maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.  
Komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jumlah Anggota MPR

711 orang
1/3 Jumlah  

Anggota MPR 237

2/3 Jumlah  
Anggota MPR 434

50% + 1 Jumlah  
Anggota MPR 357

Dengan demikian, berkaca pada jumlah anggota DPR sebanyak 
575 orang, secara normatif akan sangat mudah bagi DPR apabila ingin 
mengusulkan suatu perubahan UUD NRI 1945. Sehingga terhadap 
sektor-sektor mengenai kepentingan bangsa dan negara, salah satunya 
perubahan UUD NRI 1945, dimungkinkan terjadi ketimpangan relasi 
kuasa di dalam tubuh MPR, yaitu ketimpangan DPR dengan DPD.

Akibat timpangnya relasi kuasa tersebut sebenarnya sangat 
berimplikasi terhadap keputusan yang diambil nantinya. Dengan 
terlalu dominannya posisi DPR dalam tubuh MPR serta inferioritas 
DPD, boleh jadi produk hukum yang dihasilkan melalui sidang MPR 
sangat kental dengan nuansa politis, dibandingkan yuridis. Hal ini juga 
senada dengan pendapat Dahlan Thaib bahwa dengan menggunakan 
sistem pengambilan putusan MPR seperti yang sekarang, maka DPR 
dapat mengabaikan kehadiran DPD dalam hal proses pengambilan 

Perspektif Konstitusional, Total Media, hlm. 142.
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putusan dalam sidang MPR.202

Bahkan tidak perlu berbicara jauh-jauh mengenai kepentingan 
bangsa dan negara, kepentingan lembaga MPR sendiri saja sudah sedikit 
melupakan langkah musyawarah, misalnya mengenai pemilihan Ketua 
MPR. Sudah berangsur-angsur, Ketua MPR terpilih berdasarkan suara 
terbanyak. Kendatipun demikian, paradigma mengenai voting terhadap 
keputusan yang diambil MPR sudah dirasa sedikit bergeser, yaitu 
dimulai dari pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024 dimana Ketua 
MPR berhasil terpilih setelah musyawarah mencapai mufakat. Tetapi 
dalam upaya mengembalikan marwah MPR sebagai rumah seluruh 
rakyat Indonesia, reformulasi terhadap cara pengambilan keputusan 
MPR beserta komposisi anggota MPR adalah suatu keniscayaan.

2. Permasalahan Mengenai Dewan Perwakilan Daerah

a. Dominasi Partai Politik dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah

Sebagai lembaga perwakilan yang mengurusi kepentingan 
berbeda, antara pusat dan daerah, DPD tentu saja memberikan fungsi 
check and balances yang berkaitan dengan kebijakan yang ada di 
pusat dan di daerah.203 Lebih lanjut, dengan menilik bagaimana cara 
pengisian jabatannya, DPD dilakukan melalui calon perseorangan 
yang independen sehingga konsepnya dalam mewakili kepentingan 
adalah pure trial representation.204 Hal ini berbeda dengan konsep DPR 
dalam keterwakilannya, karena pengisian jabatannya melalui partai 
politik, sehingga konsep dalam mewakili kepentingan adalah political 
representation.205 Alasan mengapa anggota DPD tidak berasal dari 
unsur partai politik adalah agar tetap menjamin independensi anggota 
DPD dalam tugasnya mewakili daerah terkait.

Namun menurut Moh. Bagus dan Helga Nurmila Sari, seiring 
berjalannya reformasi, marwah DPD sebagai perwakilan daerah 
menjadi tergerus karena telah banyak anggota DPD yang tercebur 

202 Ibid. 
203 Tutik, T. T. (2011). Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

Indonesia. Pernada Media Group, hlm. 65.
204 Bagus, M. & Sari, H. N. (2019). Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas 

Dari Anggota Partai Politik. Jurnal Al-‘Adl, 12(2), 309.
205 Ibid. 
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ke dalam keanggotaan partai politik.206 Dengan mengutip data dari 
Indonesian Parliamentary Center, tercatat hingga akhir tahun 2017 
terdapat 78 dari 132 anggota DPD tergabung dalam partai politik. 
Tidak dijelaskannya syarat non-parpol secara letterlijk dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum menjadi conditio sine qua non masuknya 
unsur partai politik dalam tubuh DPD.

Dengan masuknya partai politik ke dalam tubuh DPD, semakin 
membuat sumir kedudukan DPD dengan saudaranya, yaitu DPR. 
Dengan kewenangan yang dimilikinya sangat timpang, DPD semakin 
kehilangan taringnya dalam mewakili daerah apabila tergabung 
dengan partai politik. Apabila seseorang tergabung dengan partai 
politik, baik kepentingan politik dan ideologi politik akan senantiasa 
dibawa oleh anggota partai politik, dalam hal ini adalah anggota DPD 
yang	terafiliasi	dengan	partai	politik.207 Oleh karenanya, agenda yang 
bersifat jangka pendek berkenaan dengan partai politik akan mengarah 
pada posisinya vis a vis pemerintah, apakah akan mendukung atau 
tidak mendukung pemerintah.208 Sedangkan kepentingan DPD adalah 
untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi daerah dalam 
perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan negara dan 
daerah, oleh karenanya agenda DPD berkaitan erat dengan otonomi 
daerah dalam hal legislasi.209

Akibatnya,	apabila	anggota	DPD	terafiliasi	dengan	partai	politik,	
conflict of interest merupakan suatu keniscayaan. Terdapat beberapa 
skenario conflict of interest yang akan terjadi, yaitu:210

1. Posisi partai politik terhadap pemerintah. 

Hal yang mungkin dianggap penting oleh daerah yang 
diwakilinya, bisa jadi bukan hal yang sama pentingnya dengan 
partai politik yang menaungi anggota DPD tersebut. Akibatnya 

206Ibid.
207Ibid.
208Ibid.
209Ibid.
210Ibid. 
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adalah muncul memungkinkan pengambilan kebijakan yang 
dilakukan akan tetap dipengaruhi oleh sikap dan posisi politik 
tersebut.

2. Politics interest dalam hal ekonomi lokal.

Sesuatu yang seharusnya diperjuangkan oleh daerahnya bisa 
jadi malah menimbulkan dilema bagi anggota DPD yang 
bersangkutan, karena di lain hal dapat menimbulkan hambatan 
bagi partai politik atau bahkan dapat menutup akses ekonomi 
tertentu, misalnya dalam hal pemberian izin investasi. Benturan 
kepentingan seperti ini yang sangat berpengaruh terhadap 
kemajuan dan perkembangan daerah, karena aspirasi daerah 
yang harusnya diperjuangkan tersandera oleh kepentingan 
politik.

Namun demikian, disamping potensi terjadinya benturan 
kepentingan	 antara	 anggota	 DPD	 yang	 terafiliasi	 dengan	 partai	
politik, tetap saja menjadi wakil rakyat merupakan salah satu hak 
asasi manusia yang telah dijamin konstitusi. Sehingga diperlukan pula 
persyaratan mengenai kapan seseorang yang pernah menjalani profesi 
sebagaimana yang dilarang dalam hal menjadi peserta pemilu DPD.211

b. Kepentingan Golongan Tertentu yang Tidak Terwakilkan dalam 
Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah

DPD merupakan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan 
Indonesia yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945, tepatnya 
pada amandemen ketiga. Pada Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 
1945, dengan dibentuknya DPD dalam rangka restrukturisasi lembaga 
perwakilan rakyat, telah terbentuk sebuah struktur parlemen dua kamar 
(bikameralisme). Fungsi DPD diproyeksikan sebagai wajah baru dari 
utusan daerah dalam sistem perwakilan di Indonesia.212 Rebranding 
Utusan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah digambarkan 

211Dalam Pasal 182 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
dijelaskan bahwa calon peserta pemilu DPD bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai 
pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha 
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber 
dari keuangan negara.

212 Bagus, M. & Sari, H. N, Op. Cit. hlm. 309.
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sebagai penguatan kelembagaan DPD sebagai badan yang mempunyai 
peran dan kedudukan hukum pasti. Perubahan kata ‘utusan’ menjadi 
‘perwakilan’ menggambarkan bahwa DPD sungguh-sungguh menjadi 
wakil rakyat dari daerah yang tidak sekedar diangkat, tetapi dipilih 
langsung oleh rakyat.213 

Ni’matul Huda menjelaskan bahwasanya perubahan istilah 
utusan daerah menjadi DPD ditujukan agar dimaksudkan agar 
lebih demokratis serta meningkatkan keikutsertaan daerah dalam 
penyelenggaraan sehari-hari praktik negara dan pemerintahan, 
disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah.214 
Pembentukan DPD pada hakikatnya diproyeksikan sebagai langkah 
menuju pelaksanaan demokrasi dengan melibatkan rakyat dalam 
kontestasi politik serta dapat memperjuangkan aspirasi daerahnya 
ke tingkat nasional.215 Pentingnya agar rakyat dapat turut serta dalam 
keanggotaan DPD adalah mengingat sejarah Indonesia menunjukkan 
aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang 
sangat kuat dengan adanya pluralisme daerah.216 Lebih lanjut, latar 
belakang dibentuknya DPD di MPR adalah terdiri dari:217

1. Segi	 filosofis,	 yaitu	 didorong	 oleh	 kepentingan	 mewarnai	
kebijakan pemerintahan nasional dengan memberikan ruang 
baru bagi kepentingan masyarakat daerah. Pengertian daerah di 
sini bukanlah daerah per daerah melainkan wilayah geokultural 
dalam bingkai yang majemuk; 

2. Segi historis, yaitu hubungan pusat dan daerah yang selalu 
mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia; dan 

3. Segi yuridis, yaitu dibutuhkannya suatu sistem yang lebih baik 
agar keterwakilan politik di Indonesia sebagai wilayah luas 
dengan keragaman etnis dan budaya dapat berjalan dengan baik. 

213 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI 1945. (2008). 
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Buku III Jilid 2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 1121.

214 Huda, N. (2003). Politik Ketatanegaraan Indonesia. FH UII Press, hlm. 258.
215 Bagus, M. & Sari, H. N, Op. Cit.
216 Isra, S. (2004). Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Tricameral di Tengah Supremasi 

Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Konstitusi, 1(1), 118.
217 Kelompok DPD. (2005). Untuk Apa DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD, hlm. 5-21.
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Dengan demikian, pembentukan DPD sejatinya ditujukan 
agar mampu menjamin aspirasi daerah dapat diwakilkan dan 
diperjuangkan. Tidak hanya itu, sebagai salah satu tujuan 
dibentuknya bikameralisme adalah sebagai penguatan pengawasan 
antara satu kamar dengan kamar lainnya, dalam hal ini DPR dengan 
DPD. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk: 218

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan 
kebangsaan seluruh daerah.

2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan 
kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan 
nasional berkaitan dengan Negara dan daerah.

3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan 
kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Dengan 
dibentuknya DPD, maka Utusan Golongan dan Utusan Daerah 
sama-sama dihapuskan pula. 

Utusan Golongan dalam MPR sebelum perubahan UUD NRI 
1945 mewakili kelompok-kelompok fungsional yang aspirasinya 
tidak mungkin dapat diwakili oleh perwakilan politik. Oleh karena 
itu dikenal adanya perwakilan fungsional disamping perwakilan 
politik dan perwakilan regional.219 Permasalahannya adalah, dengan 
menghapuskan Utusan Golongan yang merupakan perwakilan 
fungsional dari setiap golongan, maka kelas-kelas sosial yang 
kerap luput dari perhatian negara menjadi semakin terasingkan. 
Misalnya kelompok-kelompok masyarakat adat bahkan kelompok 
marginal.	Dikarenakan	stratifikasi	sosial	terbentuk,	maka	yang	terjadi	
pada proses pelapisan sosial adalah praktik politik.220 Kelompok 
dominan akan mendorong kelompok yang didominasi keluar dari 
lingkaran sosialnya dan menjadi aset bagi objek-objek kekuasaan 
dan dominasinya. Proses tersebut yang mengakibatkan terjadinya 
marginalisasi, yang digambarkan Eriyanto sebagai penggambaran 
buruk seseorang atau komunitas terhadap orang atau komunitas lain. 
Praktik marginalisasi menggunakan eufemisme (penghalusan makna), 

218 Fatwa, A. M. (2009). Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Kompas, hlm. 314.
219 Asshidiqie, J. (2005). Konstitusi… Op. Cit.
220 Muttaqin, A. (2014). Pola Keberagamaan Masyarakat Marginal. Jurnal Komunika, 8(2), 132.
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disfemisme (pengasaran), dan labelisasi.221 Artinya adalah kelompok 
dominan secara ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, dan kehormatan 
akan mendorong kelompok tertentu lainnya untuk menempati 
posisi sosial yang bersifat hierarkis berada di bawahnya.222 Dengan 
menempati posisi sosial di bawahnya, kelompok dominan ini memiliki 
klaim politik atas kelompok tersebut dan memiliki kekuasaan untuk 
mengembangkan relasi-relasi kuasa yang timpang.223

Oleh karena kelompok marginal memiliki relasi kuasa yang 
timpang dengan kelompok lain, maka kemungkinan untuk aspirasinya 
tidak dapat tersampaikan sangatlah besar. Bersamaan dengan itu, adalah 
tidak relevan apabila DPD yang seharusnya memperbaiki kedudukan 
Utusan Golongan dan Utusan Daerah secara demokratis tetapi malah 
mengorbankan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga, 
penting apabila Utusan Golongan kembali dimasukan sebagai anggota 
dewan perwakilan.   

c. Permasalahan Hak Dewan Perwakilan Daerah dan Hak Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah

Terhadap hak-hak DPD yang diatur dalam konstitusi, sejatinya 
perlu dilakukan pembenahan terhadap beberapa detail agar DPD dapat 
secara optimal merepresentasikan daerahnya. Misalnya, untuk anggota 
DPR yang termuat dalam Bab VII UUD NRI 1945, dijelaskan dalam 
Pasal 20A UUD NRI 1945, DPR memiliki fungsi dan hak-hak sebagai 
berikut:
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 

pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. 

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

221 Eriyanto. (2009). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. LKiS, hlm. 124-126.
222 Ahmad Muttaqin, Loc. Cit.
223 Ibid.
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serta hak imunitas. 
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat 

dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-
undang. 

Sedangkan dalam Bab yang mengatur mengenai DPD, yaitu Bab 
VIII, tidak ditemukan satupun pasal yang mengatur tentang apa saja 
yang menjadi fungsi dan hak-hak DPD. Walaupun memang fungsi 
dan juga hak-hak DPD telah diatur dalam UU MD3, tetapi tetap saja 
merupakan suatu evaluasi apabila lembaga yang memiliki kedudukan 
setara tetapi pemberian haknya yang satu diberikan langsung melalui 
konstitusi yaitu DPR, sedangkan yang lainnya diberikan melalui 
undang-undang saja, yaitu DPD. Oleh sebab itu, perlunya kesetaraan 
mengenai sistematika penulisan bagian fungsi dan hak-hak yang 
dimiliki oleh DPD dan DPR, yaitu berupa perumusan secara letterlijk 
tentang hak yang dimiliki. Selanjutnya adalah evaluasi tentang 
ketentuan Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945, tepatnya pada bagian 
hak imunitas. Hak imunitas secara sederhana digambarkan sebagai 
forum privilegiatum DPR.224 Jika melihat konstruksi Pasal 224 UU 
MD3, dijelaskan bahwa:
(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya 
baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di 
luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan 
tugas DPR.

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 
sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat 
DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional 
DPR dan/atau anggota DPR.

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di 

224 Istilah forum privilegiatum didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh pejabat publik untuk 
diadili oleh sebuah peradilan khusus/tinggi tanpa melalui pengadilan tingkat pertama. 
Pengadilan khusus ini bersifat final dan mengikat, selain itu prosesnya juga tidak memakan 
waktu sehingga para pejabat publik yang tersandung hukum tidak harus diproses hukum secara 
lama dan fungsi yang dijalankan oleh pejabat publik bisa digantikan oleh pejabat definitif. Lihat 
Putra, A. A., Asy’ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Previlegiatum. 
Diponegoro Law Review, 5(2), 4.
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dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan 
dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang 
telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal 
lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR 
yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Mahkamah Kehormatan Dewan.

(6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan 
putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan 
persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

(7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak 
memberikan persetujuan atas pemanggilan angggota DPR, surat 
pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki 
kekuatan hukum/batal demi hukum.

Sekilas apabila dengan melihat rumusan pasal a quo, tidak 
ada kerancuan yang terjadi. Hal ini sebatas karena hak imunitas 
yang dimaksud dikonstruksikan secara terbatas. Karena yang akan 
mendapat imunitas apabila pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, 
tindakan, dan kegiatan yang dilakukan masih dalam koridor agenda 
rapat DPR ataupun di luar rapat DPR dengan catatan masih berkaitan 
erat dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR. 
Atau juga sesuai dengan apa yang dituliskan Munir Fuady bahwa 
terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota parlemen yang masih 
dalam fungsi legislatifnya juga termasuk terhadap setiap ucapan atau 
pendapatnya dalam kedudukannya sebagai anggota parlemen tidak 
boleh dipersoalkan atau disalahkan di manapun.225 Oleh karenanya, 
anggota parlemen tidak boleh diajukan gugatan perdata, dakwaan 
pidana, atau tuntutan hukum lainnya.226

225 Fuady, M. (2009). Teori Negara Hukum Modern. Refika Aditama, hlm. 1.
226 Ibid. 
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Namun yang menjadi problematika ialah justru saat hak 
tersebut dirumuskan terlalu luas dalam konstitusi. Perumusan hak 
imunitas terkesan malah tidak terbatas, karena maksud hak imunitas 
tersebut	 tidak	 didefinitifkan.	 Hal	 ini	 menimbulkan	 peluang	 untuk	
menyalahartikan atau menyalahgunakan hak tersebut dengan dalih 
memiliki “imunitas”.

d. Permasalahan Hak Pengajuan Impeachment 

Pemberhentian (impeachment) presiden dan/atau wakil 
presiden merupakan keadaan luar biasa yang dapat berakibat sistemik 
terhadap kehidupan bangsa dan negara. Sejatinya impeachment 
merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 
penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya.227 Ketentuan 
mengenai impeachment yang dimasukan dalam amandemen UUD 
1945 merupakan konsekuensi logis dari dari adanya keinginan untuk 
mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah 
satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, yang 
selengkapnya sebagai berikut228:
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam 

Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan 
5. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. 

Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem presidensil 
Indonesia pra-amandemen, mengingat kala itu presiden dan/atau 
wakil presiden hanya dapat dilakukan impeachment dengan alasan-
alasan yang politis, bukan alasan yuridis. Sedangkan terjadinya 
perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan 

227 Mahkamah Konstitusi RI. (2005). Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah 
Konstitusi. Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan 
Konrad Adenauer Stiftung.

228Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2003). Panduan dalam 
Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 
Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 24-25.



61

yuridis. Hal ini tentunya membuka suatu celah hukum apabila presiden 
dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, tetapi karena 
alasan politis kesalahan tersebut menjadi tereduksi.

Terkait proses pertanggungjawaban presiden pada keadaan 
sebelum amandemen UUD 1945, maka alasannya sangat keterkaitan 
dengan berbagai ketentuan yang telah disepakati pada tingkat Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, selain bila oleh DPR presiden dianggap 
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR, oleh 
karenanya MPR dapat diundang dalam suatu persidangan istimewa 
yang meminta pertanggunganjawaban presiden. Dalam hal ini 
presiden, sebagai mandataris MPR akan bertangung jawab kepada 
MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan bentuk pertanggungan 
jawab politis yang diberi sanksi, yaitu dengan adanya kemungkinan 
bahwa MPR dapat melepas presiden dari jabatannya (kan hem op 
elk gewenst moment onslaan) atau kemungkinan presiden dijatuhi 
hukuman pemecatan (op straffe van ontslag) dari jabatan sebelum 
habis masanya. Bentuk pertanggunganjawaban seperti terurai tersebut 
termasuk ke dalam kategori pertanggungan jawab dalam arti luas 
karena ada sanksinya.229

Untuk itu, kemudian diatur mekanisme impeachment yang diatur 
dalam Pasal 7B ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945, sebagai berikut:

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

229 Zoelva, H. (2005). Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian 
Presiden Menurut UUD 1945. Konstitusi Press, hlm. 38.
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(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut 
ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 

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

Kendatipun telah diatur ketentuan mengenai impeachment dalam 
UUD NRI 1945, formulasi pelaksanaannya kurang merepresenatasikan 
rakyat Indonesia. Hal ini berkaca pada Pasal 7B ayat (1), usul 
pengajuan impeachment yang hanya dapat diajukan oleh DPR, “Usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat …”. Dengan demikian apabila 
terjadi sebuah skenario terburuk, DPR yang notabene sangat erat 
dengan kepentingan politis, dapat sewaktu-waktu mengusulkan untuk 
memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Terlebih dalam 
ketentuan Pasal 7B ayat (1) terdapat frasa yang dapat terlalu luas 
penafsirannya, yaitu “perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Kondisi a quo sangat berbanding terbalik apabila dilakukan 
comparative approach dengan Amerika Serikat, dijelaskan 
bahwasanya The House of Representatives (DPR) memiliki kekuasaan 
untuk melakukan impeachment, sedangkan Senat (DPD) mempunyai 
kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan impeachment. Jadi 
impeachment merupakan suatu lembaga resmi untuk mempersoalkan 
tindak pidana yang dituduhkan pada Presiden, Wakil Presiden, hakim-
hakim, dan pejabat sipil lainnya dari pemerintahan federal yang sedang 
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berkuasa.230 

Hal ini juga mengingat susunan keanggotaan tubuh MPR yang 
lebih didominasi DPR dan pengambilan keputusan melalui voting 
yang besar kemungkinan dengan suara DPR saja sudah dapat dicapai 
keputusan. Oleh karenanya, walaupun tetap menunggu putusan MK, 
kondisi status quo memungkinkan apabila DPR yang mengusulkan 
suatu impeachment, maka DPR juga yang sangat memegang kuasa 
penuh dalam tubuh MPR. Padahal dimungkinkan sekali apabila suatu 
daerah atau suatu kelompok merasa bahwasanya presiden dan/atau 
wakil presiden tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Oleh karenanya, agar prinsip check and balance tetap dapat 
dilakukan bahkan pada saat situasi politik yang genting, dalam hal ini 
terjadi impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden, maka 
kewenangan DPD tentu dapat diperkuat dalam UUD NRI Tahun 1945, 
terlebih terkait impeachment yang hasil akhirnya proses impeachment 
tersebut telah merepresentasikan seluruh elemen rakyat, bukan hanya 
partai politik saja. 

e. Pengambilan Keputusan Perang yang Tidak Melibatkan Peran Kamar 
Kedua Parlemen

Tidak berbeda dengan kondisi impeachment presiden dan/
atau wakil presiden, pengambilan keputusan perang hanya dengan 
melibatkan DPR, bukan MPR apalagi DPD. Perlu diingat bahwasanya 
akar sistem presidensial adalah sejauh mungkin menjaga checks and 
balances antar lembaga negara, yang bertujuan untuk menghindari 
adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang dengan adanya 
pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan adanya prinsip 
check and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi 
bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan 
kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi 
yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga 
negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan 
sebaik-baiknya.231

Namun demikian, kiranya apabila mendasarkan pada Pembukaan 
230 Mahkamah Konstitusi RI, Mekanisme Impeachment.. Op. Cit.
231 Ibid. 
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UUD NRI 1945, maka sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 
juga dijelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Implikasi kedua legal basis di atas tentu akan binding terhadap 
keputusan perang yang akan diambil presiden. Namun dalam status 
quo, keputusan tersebut kurang merepresentasikan suara seluruh rakyat 
Indonesia, dengan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan 
sebagai berikut “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain”. Ketentuan a quo kiranya dapat berpengaruh 
terhadap situasi perang yang akan dihadapi segenap bangsa Indonesia. 
Padahal perang dapat mengancam keutuhan NKRI, tetapi cara 
pengambilannya sangat kurang mewakili bangsa Indonesia. Untuk itu, 
reformulasi pengambilan keputusan perang perlu dilakukan dengan 
melibatkan MPR sebagai rumah seluruh rakyat Indonesia. 

f. Lemahnya Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah

Dengan diproyeksikan sebagai lembaga yang akan melakukan 
checks and balances bersama dengan DPR, DPD jelas tidak akan bisa 
berbuat banyak terhadap lembaga representatif tersebut. Bersamaan 
dengan segala keterbatasan kewenangannya, DPD dianggap hanya 
sebagai unsur pendamping DPR, bukan sebagai unsur pelengkap. Hal 
ini dapat ditinjau berdasarkan kewenangan yang dimiliki DPD yang 
dijelaskan dalam Pasal 22D UUD NRI 1945, yaitu sebagai berikut:

(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-
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undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat 
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 
agama.

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

Apabila mengacu pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah 
pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 
dan pengundangan. Terhadap tahapan-tahapan pembentukan undang-
undang tersebut, DPD hanya dilibatkan dalam tahap penyusunan dan 
pembahasan. Tidak termasuk tahapan perencanaan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan, karena semua wewenang tersebut 
sudah diserap oleh DPR juga Presiden.

Hingga setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan 
Nomor 92/PUU-X/2012, dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-
Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD” menjadi tidak 
berkekuatan hukum tetap, hal yang sama juga berlanjut dengan Pasal 
65 ayat (3) yang apabila sepanjang tidak dimaknai “Keikutsertaan 
DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada seluruh tingkat pembahasan” 
tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut mengembalikan kedudukan DPD menjadi sejajar dengan DPR 
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dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang.232

Kendatipun demikian, kewenangan dalam proses persetujuan 
RUU masih belum dimiliki oleh DPD. Padahal sebagai representatif 
daerah, juga mengingat kedudukannya sebagai upper house, 
seharusnya DPD diberikan porsi lebih dalam kewenangannya yaitu 
dengan melibatkan DPD terhadap proses persetujuan RUU. Hal ini 
juga diperlukan untuk tetap menjaga konsep checks and balances 
tetap terjaga, sehingga tidak ada produk perundang-undangan yang 
akan bertentangan dengan kepentingan daerah dan kelompok yang 
diwakilkan oleh DPD. Terlebih, sudah sepatutnya DPD tidak hanya 
dilibatkan dalam proses pembentukan perundang-undangan yang 
hanya 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 saja.233 
Tetapi mengembalikan fungsi DPD yang sesungguhnya, selain sebagai 
representasi daerahnya, tetapi juga kewenangan legislasinya.

g. Pertimbangan Amnesti dan Abolisi yang Tidak Melibatkan Peran 
Kamar Kedua Parlemen

Sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia turut mengamini 
bahwa setiap warga negaranya mempunyai hak asasi manusia, apapun 
bentuknya dan siapapun pihaknya. Dalam kondisi demikian, tidak 
terkecuali terhadap orang yang tengah dijatuhi hukuman (punishment) 
dimana masih terdapat asa untuk memberikan keadilan serta 
penanaman nilai kemanusiaan terhadap orang yang tengah dihukum 
tersebut. Untuk itu, dalam konteks negara Indonesia, dijelaskan 
langkah yang diejawantahkan dalam hak prerogatif presiden, yaitu 
amnesti dan abolisi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945.

Pada dasarnya, dengan mengutip tafsir United Nations dan 
Andreas O’Shea, amnesti adalah suatu ekspresi yudisial dari suatu 
keputusan politik yang biasanya melalui suatu keputusan keputusan 

232 Sipangkar, L. M. L. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening 
The Legislative Function Of Regional Refresentative Council). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 
236.

233 Ibid. hlm. 239. 
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eksekutif dan/atau legislatif untuk memberikan imunitas bagi 
seseorang untuk tidak dituntut, bila belum diadili, atau membebaskan 
terpidana dari penghukuman yang sedang dijalaninya.234 Sebagaimana 
dijelaskan di muka, amnesti bukanlah upaya hukum litigasi, tetapi 
merupakan upaya luar biasa dengan melihat sisi kemanusiaan dan 
hak asasi manusia pihak yang berperkara. Untuk itu, jiwa amnesti 
adalah untuk menjaga transisi demokrasi, memelihara perdamaian, 
rekonsiliasi, pengampunan, dan kebenaran. Amnesti dalam konteks 
ini diakui sebagai sebuah ekspresi kemanusiaan dari pihak penguasa 
di mana pilihan dari suatu penyelesaian masalah (politik) adalah 
keadilan yang bersifat restoratif ketimbang keadilan berdasarkan 
penghukuman melalui suatu pengadilan hukum.235 Senada dengan 
amnesti, pada hakikatnya abolisi juga merupakan suatu upaya luar 
biasa yang dilakukan presiden dengan melihat sisi kemanusiaan 
dan hak asasi manusia pihak yang berperkara. Abolisi menekankan 
terhadap penghapusan proses hukum yang sedang berjalan. 

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 
11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, maka sejatinya demi 
kepentingan negara kepada seseorang atau golongan orang yang telah 
melakukan sesuatu tindak pidana dapat diberikan amnesti dan abolisi, 
yang perbedaannya sebagai berikut:

Tabel 2.  
Perbedaan Amnesti dan Abolisi

Amnesti Abolisi
Dengan pemberian amnesti maka 
semua akibat terhadap orang-orang 
atau golongan yang telah melakukan 
sesuatu tindak pidana itu dihapuskan.

Dengan pemberian abolisi maka 
penuntutan terhadap orang-orang 
atau golongan yang telah melakukan 
sesuatu tindak pidana orang-orang 
itu ditiadakan.

Berkaca dengan perbedaan dan implikasi kedua hak tersebut, 
permasalahannya	adalah	berangkat	pada	kualifikasi	orang	yang	dapat	
dibebaskan, yaitu seorang “pelaku tindak pidana”. Sehingga, apabila 

234 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2012). Mempertimbangkan Amnesti 
Bagi Tahanan Politik Papua. Kontras. Diakses dari http://kontras.org/.

235 O’Shea, A. (2002). Amnesty for Crime in International Law and Practice. Kluwer Law 
International, hlm. 23.
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seorang anggota partai politik, dalam hal ini misalnya seorang anggota 
DPR yang telah melakukan tindak pidana korupsi, yang notabene 
memiliki dampak sistemik terhadap kelangsungan bangsa dan negara, 
maka dengan hanya meminta pertimbangan DPR saja, hal tersebut 
berpotensi melahirkan pemberian amnesti dan abolisi yang tidak 
objektif. Sehingga, diperlukan pula pertimbangan yang benar-benar 
bebas dari pengaruh partai politik, dalam hal ini adalah pertimbangan 
kamar kedua parlemen.

h. Ratifikasi	Perjanjian	Luar	Negeri	yang	Tidak	Melibatkan	Peran	Kamar	
Kedua Parlemen

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada 
kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan 
berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan 
negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum 
internasional lainnya.236 Perjanjian internasional tersebut sejatinya 
merupakan ajang peningkatan kerja sama Indonesia terhadap negara 
lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional 
lainnya.237 Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional 
melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut 
perangkatnya.238 

Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal dari adanya 
peningkatan kerja sama luar negeri tersebut, maka diperlukan adanya 
koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan.239 Koordinasi 
tersebut diharapkan dapat melahirkan produk perjanjian internasional 
yang berguna bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bentuk 
koordinasi tersebut juga akan mengarah pada pengesahan perjanjian 
internasional yang dimaksud. Mengenai pengesahan perjanjian 
internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 
(selanjutnya disebut dengan UU Perjanjian Internasional), dijelaskan 
bahwasanya pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan 
undang-undang atau keputusan presiden. Lebih lanjut, dalam Pasal 

236 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
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10 diterangkan bahwa Pengesahan perjanjian internasional dilakukan 
dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:240

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik
a. Indonesia;
b. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
c. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
d. pembentukan kaidah hukum baru;
e. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sebelum dilakukan pengesahan tentunya diperlukan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu “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”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 UU Perjanjian 
Internasional juga dijelaskan bahwasanya “Menteri memberikan 
pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
dalam pembautan dan pengesahan perjanjianinternasional, dengan 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang 
menyakut kepentingan publik.”

Apabila dilakukan telaah kritis Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945, dalam membuat perjanjian internasional harus disetujui 
oleh DPR. Tetapi dalam konteks pasal a quo pula, dijelaskan 
perjanjian yang dimaksud salah satunya perjanjian yang menimbulkan 
akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat ynang terkait 
dengan beban keuangan negara. Menjadi dilema apabila dilakukan 
interpretasi sistematis (sistematische interpretatie) dengan Pasal 2 
UU Perjanjian Internasional, fungsi DPR adalah untuk memberikan 
pertimbangan terkait kepentingan politik. Padahal sesuai dengan apa 
yang dimandatkan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

240 Ibid. 
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keuangan daerah merupakan kekayaan yang terpisah. Terlebih, Pasal 
22D UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan bagi DPD sebagai 
representasi daerah untuk Pasal 22D UUD NRI 1945 turut serta 
dalam proses RAPB yang mengatur keuangan daerah pula, sehingga 
mutatis mutandis apabila berbicara suatu perjanjian yang dapat 
menimbulkan beban keuangan negara casu quo keuangan daerah, 
maka DPD seharusnya turut dilibatkan. Hal ini diperkuat kembali 
dengan salah satu poin Pasal 18B yang menyatakan bahwa hubungan 
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur 
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 
Sehingga,	ratifikasi	luar	negeri	dalam	hal	ini	bukan	hanya	didasarkan	
pada persetujuan DPR sebagai perwakilan politis saja, tetapi juga 
memerlukan persetujuan kamar kedua parlemen. 

3. Permasalahan Mengenai Pemberhentian Anggota Legislatif

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan 
negara berada di tangan rakyat. Ketentuan dalam pasal a quo membuktikan 
bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip-prinsip 
kedaulatan rakyat sehingga dapat dikatakan bahwa pemegang kekuasaan 
yang tertinggi pada hakikatnya adalah rakyat itu sendiri. Demokrasi bukan 
hanya diartikan sebagai suatu sistem yang ada di pemerintahan melainkan 
juga proses untuk menuju kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. 
Demokrasi Pancasila sebagai ciri khas dari negara Indonesia menegaskan 
bahwa sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan 
persetujuan rakyat. Melalui implementasi demokrasi Pancasila diharapkan 
dapat mewujudkan pemerintahan yang kuat karena diciptakannya 
pemerintahan dari rakyat, didukung sepenuhnya oleh rakyat, dan tidak 
ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan suatu kelompok tertentu. 

 Kedaulatan rakyat dengan sistem ‘demokrasi Pancasila’ yang 
dianut Indonesia disebut juga sebagai sistem demokrasi perwakilan atau 
demokrasi tidak langsung. Pihak yang menjalankan kedaulatan rakyat 
adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 
Wakil-wakil rakyat tersebut pada hakikatnya bertindak atas nama rakyat 
sehingga harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum. 
Adanya pemilihan umum merupakan sarana demokrasi dari rakyat untuk 
membentuk kekuasaan yang benar-benar memancar ke bawah sesuai 
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dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.241 Hal ini tentunya sejalan 
dengan prinsip Demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. 
Adanya pemilu menjadi suatu kepastian bahwa dalam jangka waktu 
tertentu rakyat mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kehendaknya 
terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat 
terhadap orang-orang yang melaksanakan kebijaksanaan yang dipilih 
oleh rakyat.242 Maka, penyelenggaraan pemilihan umum merupakan 
perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana pelaksanaan hak-hak politik 
rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara 
dengan benar. 

 Pada status quo, rekrutmen keanggotaan lembaga perwakilan 
rakyat (DPR dan DPRD) berbasis pada partai politik, sehingga tidak ada 
satupun anggota perwakilan rakyat yang tidak terikat pada suatu partai 
politik.243 Pasal 239 ayat (1) dan (2) UU MD3 jo. Pasal 12 huruf g UU Partai 
Politik mengatur bahwa anggota DPR dapat diberhentikan antarwaktu 
karena usul dari partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Hal ini berarti bahwa partai politik memiliki peran aktif dalam 
mengawasi anggota DPR RI.244 Oleh karena itu, partai politik memiliki 
kewenangan untuk melakukan pergantian antarwaktu untuk anggota 
DPR yang telah tidak sejalan dengan kepentingan partai politik. Hal ini 
justru akan menimbulkan masalah apabila kebijakan dan pendapat yang 
dikemukakan oleh anggota DPR tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat 
yang diwakilinya tetapi tidak sesuai dengan kepentingan dari partai politik 
yang menaunginya. Akibatnya, DPR justru lebih tunduk pada kepentingan 
partai politik dan menyisihkan kepentingan rakyat yang memilihnya. 
Padahal, sisi substansial dari demokrasi adalah adanya peran serta atau 
partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan yang diimplementasikan 
melalui badan perwakilan rakyat dan adanya prinsip pertanggungjawaban 
dari pihak yang diberi mandat kepada pihak yang memberi mandat.245 
Selain itu, pada hakikatnya, pergantian antarwaktu atau seringkali disebut 
241Dani, K. (2006). Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia. Ghalia Indonesia, hlm. 11.
242 Sunny, Ismail. (1984). Mekanisme Demokrasi Pancasila. Aksara Baru, hlm. 21.
243 Evendia, M. (2012). Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat. Fiat 

Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(3), 1.
244Zikri, M.A. & Zuhri, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall oleh Partai Politik Berdasarkan 

Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Bidang Hukum Kenegaraan, 2(2), 363. 

245 Setiawan, D. B. (2011). Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya 
Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 41-42.
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recall merupakan peristiwa penarikan seseorang atau beberapa orang 
wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan melalui proses pemilihan 
umum oleh rakyat yang memilihnya sehingga recall merupakan hak yang 
melekat pada pemilih terhadap orang yang dipilihnya, bukan hak yang 
melekat pada partai politik.

Beberapa kasus pemberhentian anggota DPR yang direcall oleh 
partai politiknya perlu menjadi perhatian. Pertama, kasus Lily Wahid 
dan Effendy Choirie pada tahun 2011 yang direcall oleh fraksi Partai 
Kebangkitan Bangsa karena telah bertentangan dengan keputusan partai 
dalam	mengambil	keputusan	terkait	kasus	Bank	Century	dan	kasus	mafia	
pajak.246 Kedua, wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang direcall dari 
keanggotaan DPR oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera 
pada tahun 2016 karena dianggap telah melanggar disiplin partai.247 Kasus-
kasus tersebut menandakan bahwa hubungan antara wakil rakyat dengan 
rakyatnya hanya sebatas ‘partisan’ karena pada praktiknya wakil rakyat 
bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi sosial 
politik yang mengusungnya, bukan sebagai wali atau utusan dari yang 
diwakilinya.248 

 Hak recall yang sepenuhnya diberikan kepada partai politik 
menandakan adanya inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan yang 
dibangun melalui pemilu, berpotensi pada kesewenang-wenangan partai 
politik, serta membatasi fungsi DPR249  dalam menjalankan aspirasi 
rakyat yang diwakilinya. Recall oleh partai politik juga dapat dilakukan 
dengan alasan pelanggaran AD/ART sebagaimana diatur dalam Pasal 
239 ayat (2) huruf d UU MD3 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Parpol. 
Akibatnya, hal tersebut tidak menjamin prinsip due process of law karena 
dapat bersifat subjektif pimpinan partai politik yang tidak dapat dikontrol 
publik.250 Dengan demikian, hak recall yang melekat sepenuhnya kepada 
partai politiknya tidaklah sesuai dengan kedaulatan rakyat yang dianut 
oleh Indonesia.251 Peran partai politik seharusnya telah selesai dengan 

246 Zikri, M.A. & Zuhri, M., Op.Cit, hlm. 359-360.
247 Ibid, hlm. 360.
248Huda, Ni’matul. (2011). Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan 

Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 3(3), 473.
249 Hasanah, I. (2014). Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme 

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Jurnal Hukum, 6.
250 Huda, Ni’matul., Op.Cit., hlm. 461.
251 Ibid, hlm. 474.
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dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat dalam 
pemilihan umum.252

4. Ketidaksinambungan Program Pembangunan 

Negara dan pembangunan merupakan dua konsep yang saling 
berkaitan.253 Negara sendiri juga bukanlah sebuah entitas yang ajeg, statis, 
dan homogen namun sebuah proses pembentukan yang dipraktikkan dan 
diaktualisasikan terus-menerus melalui pembangunan.254 Negara terbentuk 
melalui proses pembangunan dan pembangunan pun dikonstruksi oleh 
aktor-aktor, agen, dan institusi yang merepresentasikan negara atau 
memiliki karakter negara yaitu kehendak untuk melakukan pengaturan dan 
kontrol atas populasi dalam suatu wilayah tertentu.255 UUD NRI Tahun 
1945 sebagai konsep dasar negara sistem pengelolaan kehidupan nasional 
hanya menetapkan ketentuan-ketentuan pokok secara konstitusional 
tentang sistem pengelolaan kehidupan bangsa256 sehingga masih 
diperlukan lagi peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk operasional 
yang lebih rinci seperti kebijakan-kebijakan, perencanaan-perencanaan, 
penegasan tujuan, sasaran prioritas dan sasaran strategis yang mendasari 
kebijakan perencanaan dan pelaksanaannya.257 Oleh karena itu, pada status 
quo, dibentuk perencanaan pembangunan di luar konstitusi yang disebut 
sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

SPPN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(UU	SPPN).	 Pasal	 1	 angka	 3	UU	SPPN	mendefinisikan	 SPPN	 sebagai	
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, 
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. SPPN dibentuk untuk 
menjamin	 agar	 kegiatan	 pembangunan	 negara	 berjalan	 efektif,	 efisien,	
dan bersasaran yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara.258 SPPN 
252 Ibid.
253 Subkhan, I. (2014). GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jurnal 

Aspirasi, 5(2), 132.
254 Ibid.
255 Ibid.
256 Mochtar, Z. A. (2016). Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Presidensial di Indonesia., 

hlm. 2.
257 Lubis, M. S. (1996). Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan. Mandar Maju, hlm. 44.
258 Vide diktum Menimbang huruf d dan e UU SPPN.
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dijabarkan menjadi berbagai dokumen perencanaan pembangunan di 
tingkat nasional dan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.  
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Nama Produk 
Hukum

Jangka 
Waktu Materi Muatan

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
Nasional 
(RPJPN)

Undang-
Undang 20 tahun

Penjabaran dari tujuan 
dibentuknya pemerintahan 
negara Indonesia yang tercantum 
dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 dalam bentuk visi, 
misi, dan arah pembangunan 
nasional. 

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN)

Peraturan 
Presiden 5 tahun

Penjabaran dari visi, misi, 
dan program Presiden yang 
penyusunannya berpedoman 
pada RPJPN. RPJMN memuat 
strategi pembangunan nasonal, 
kebijakan umum, program 
kementerian/lembaga dan 
lintas kementerian/lembaga, 
kewilayahan dan lintas 
kewilayahan, serta kerangka 
ekonomi makro dalam rencana 
kerja yang berupa kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif.

Rencana 
Pembangunan 
Tahunan Nasional 
atau Rencana 
Kerja Pemerintah 
(RKP)

Peraturan 
Presiden 1 tahun

Penjabaran dari RPJMN. 
RKP memuat prioritas 
pembangunan, rancangan 
kerangka ekonomi makro, serta 
program kementerian/lembaga, 
lintas kementerian/lembaga, 
kewilayahan dalam bentuk 
kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat 
indikatif.
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Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD)

Peraturan 
Daerah 20 tahun

Visi, misi, dan arah pembangunan 
daerah yang mengacu pada 
RPJPN.

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD)

Peraturan 
Kepala 
Daerah

5 tahun

Penjabaran dari visi, misi, 
dan program Kepala Daerah 
yang berdepoman pada RPJPD 
dan memperhatikan RPJMN. 
RPJMD memuat arah kebijakan 
keuangan daerah, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan 
umum, dan program Satuan 
Kerja Perangka Daerah, lintas 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
dan program kewilayahan 
disertai dengan rencana-rencana 
kerja dalam kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif.

Rencana 
Pembangunan 
Tahunan Daerah 
atau Rencana 
Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD)

Peraturan 
Kepala 
Daerah

1 tahun

RKPD merupakan penjabaran dari 
RPJMD dan mengacu pada RKP. 
RKPD memuat rancana kerangka 
ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan daerah, rencana 
kerja, dan pendanaannya, baik 
yang dilaksanakan langsung 
oleh pemerintah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat.

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Kementerian/
Lembaga 
(Renstra-KL)

Peraturan 
Pimpinan 

Kementerian/

Lembaga

5 tahun

Visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan sesuai 
tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga yang disusun dengan 
berpedoman pada RPJMN dan 
bersifat indikatif.



76

Rencana 
Pembangunan 
Tahunan 
Kementerian/
Lembaga (Renja-
KL)

1 tahun

Berpedoman pada Renstra-KL 
dan mengacu pada prioritas 
pembangunan nasional dan 
pagu indikatif, serta memuat 
kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat.

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Menengah 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
(Renstra-SKPD)

Peraturan 
Pimpinan 

Satuan Kerja 
Perangkat 

Daerah

5 tahun

Visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan yang disusun 
sesuai dengan tugas dan fungsi 
Satuan Kerja Perangka Daerah. 
Renstra-SKPD berpedoman 
kepada RPJMD dan bersifat 
indikatif.

Rencana 
Pembangunan 
Tahunan Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-
SKPD)

1 tahun

Renja-SKPD disusun 
berpedoman kepada Renstra-
SKPD dan mengacu kepada 
RKP. Renja-SKPD memuat 
kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi 
masyarakat.

 Pasca amandemen UUD 1945 terdapat beberapa ketidakharmonisan 
sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan 
yang berlaku saat ini pun tidak sesuai dengan konsepsi ideal daripada 
perencanaan pembangunan yang dicita-citakan oleh para founding fathers. 
Adapun, berikut kritik terhadap sistem perencanaan pembangunan pada 
status quo.

Pertama, terdapat lima undang-undang yang mengatur mengenai 
perencanaan pembangunan dan penganggaran yaitu UU SPPN yang 
mengatur khusus mengenai perencanaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang mengatur 
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mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah) yang mengatur mengenai perencanaan dan 
penganggaran di daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN). 
Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran di daerah harus 
mengacu kepada kelima UU di atas.259 Namun, terdapat tumpang tindih 
muatan diantara undang-undang tersebut. Misalnya, UU Pemda dan UU 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sama-sama mengatur hal yang 
berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di daerah, padahal UU 
SPPN telah mengatur secara rinci tentang perencanaan pembangunan daerah 
sehingga hal ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi.260 Selain itu, hal 
ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kelima undang-undang yang 
memiliki kekuatan hukum yang sama kuat akan menimbulkan multitafsir 
dalam implementasinya mengingat undang-undang tersebut mengatur 
substansi yang saling terkait sehingga berpotensi pada disharmonisasi.261 
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Kusnu Goesniadhi: 

262

“Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang 
banyak secara bersamaan dalam waktu yang sama dan dalam 
ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya 
disharmonisasi hukum, misalnya terjadi tumpang tindih kewenangan 
dan benturan kepentingan...” 

Kedua, RPJPN dan RPJMN dinilai sangat bersifat presidensentris. 
Hal ini dikarenakan dalam proses penyiapan dokumen penyusunannya, 
khususnya RPJMN yang hanya dibantu oleh menteri, bisa saja menimbulkan 
akibat belum terakomodasinya kepentingan makro bangsa.263 RPJPN dan 
RPJMN juga dianggap masih bersifat sektoral yang membahas kepentingan 

259 Mahdi, I. (2017). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis 
Besar Haluan Negara. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(1), 11. 

260 Ibid., hlm. 12. 
261 Mahdi, I. (2012). Harmonisasi Pengaturan Hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Kajian Khusus RPJM Provinsi). Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
262 Goesniadhie, K. (2011). Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang 

Baik. Penerbit A3; Asah Asih Asuh, hlm. 9
263Ibid.
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eksklusif sekelompok saja sehingga kepentingan fundamental rakyat tidak 
tercakupi di dalamnya. Selain itu, RPJMN dipandang tidak mengikat dan 
tidak mengatur lembaga-lembaga negara lainnya di luar Presiden. Padahal, 
penyelenggaraan negara tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif 
saja.

Ketiga, Pasal 150 ayat (1) huruf c UU SPPN mengatur bahwa 
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 
yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan 
RPJMN. Lebih lanjut diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU SPPN bahwa 
RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden 
terpilih. Maka, muncul persoalan dalam pembentukan RPJMD yang harus 
memperhatikan RPJMN, yaitu karena kemungkinan pemilihan Kepala 
Daerah dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden atau sebaliknya sehingga RPJMD akan disusun berdasarkan 
RPJMN Presiden yang telah berganti.264

Keempat, proses pembangunan pasca reformasi lebih menekankan 
pada perspektif terbatas Presiden dan Kepala Daerah terpilih. Implikasi 
dari hal tersebut memungkinkan adanya ketidaksinambungan antara satu 
periode dengan periode berikutnya265 sehingga menyebabkan disparistas 
program pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, perencanaan 
pembangunan negara menjadi semakin tidak padu dan cenderung 
berjangka pendek. Hal ini dikarenakan saat terjadi pergantian pemimpin 
maka terjadi pula pergantian visi-misi dan program pembangunan266 
sehingga hasil pembangunan yang ada masih jauh dari harapan konstitusi. 
Selain itu, penetapan RPJMN dengan Peraturan Presiden mengakibatkan 
tidak adanya kontrol dari DPR dan tidak terdapat mekanisme checks and 
balances antarlembaga pemegang cabang kekuasaan yang ada sehingga 
menimbulkan pemusatan kekuasaan dalam perencanaan pembangunan 
hanya di lembaga eksekutif saja. Ketidaksinambungan program 
perencanaan pembangunan tersebut juga berkemungkinan terjadi antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun diantara pemerintah 
daerah. Hal ini disebabkan karena RPJMD juga ditetapkan dengan 

264Mahdi, I. (2017). Reformulasi Sistem…, Op.Cit., hlm. 12. 
265Tohadi. (2015). Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): 

Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional dan RPJM Nasional atau Revitalisasi GBHN?. Jurnal 
Surya Kencana Dua, Vol. 2, No. 2., hlm. 6. Diakses dari http://eprints.unpam.ac.id/

266 Mochtar, Z. A. (2016). Garis-Garis Besar…, Op. Cit, hlm 35.
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Peraturan Kepala Daerah sehingga tidak terdapat kontrol dari lembaga 
perwakilan rakyat di daerah yaitu DPRD.267

Kelima, Pasal 19 ayat (3) UU SPPN mengatur bahwa RPJMD 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat tiga bulan 
setelah Kepala Daerah dilantik, sedangkan Pasal 150 ayat (3) huruf e UU 
Pemda mengatur bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Hal ini tentunya 
menimbulkan kebingungan karena perbedaan sifat yang terdapat dalam 
fungsi Peraturan Daerah dan fungsi Peraturan Kepala Daerah. Menurut 
Maria Faria Indrati S., fungsi Peraturan Daerah dan fungsi Peraturan Kepala 
Daerah berbeda sifatnya. Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat 
atribusi sedangkan fungsi Peraturan Kepala Daerah merupakan fungsi 
delegasian dari Peraturan Daerah atau dari suatu peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.268 Lebih lanjut, perbedaan pengaturan tersebut 
akan menimbulkan masalah yuridis terhadap keabsahan suatu dokumen 
perencanaan pembangunan daerah karena Peraturan Daerah dengan 
Peraturan Kepala Daerah mempunyai kedudukan hukum yang berbeda 
sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU P3.269

Keenam, pembentukan SPPN sebagai salah satu haluan negara 
diluar konstitusi tidak sesuai dengan konsep yang diusung oleh 
para founding fathers yang menolak mekanisme individualistik dan 
memberikan platform politik yang terlalu besar kepada Presiden. SPPN 
tidak dibentuk berdasarkan nilai-nilai kolektivisme yang dikandung oleh 
Indonesia sebagaimana tercermin dalam MPR selaku badan berdaulat 
yang mencerminkan permusyawaratan rakyat. Hal ini terlihat dalam 
penyusunan RKPD yang tidak mengharuskan adanya pengikutsertaan 
masyarakat padahal RKPD merupakan program tahunan yang langsung 
dirasakan oleh masyarakat.270 

Ketujuh, UU SPPN tidak memiliki mekanisme evaluasi dan 
penegakan yang cukup terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan 
atas UU SPPN. Hal ini dikarenakan evaluasi dari UU SPPN memiliki 
lingkup yang sempit dan mekanisme penegakannya dilakukan melalui 
267 Ibid., hlm. 7
268 Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Penerbit 

Kanisius, hlm. 232-234.
269Mahdi, I. (2012), Harmonisasi Pengaturan…, Loc.Cit. 
270 Mahdi, I. (2012). Reformulasi Sistem…, Op.Cit., hlm. 12
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internal Kementerian atau Lembaga masing-masing. Selain itu, 
permasalahan ini juga ditambah dengan tidak adanya lembaga negara yang 
memiliki kewenangan untuk mengontrol penuh perencanaan pembangunan 
dari pusat ke daerah. Kemudian, tidak ada parameter yang jelas mengenai 
pertanggungjawaban SPPN secara langsung kepada rakyat sehingga akan 
menimbulkan kesimpangsiuran informasi terkait pelaksanaan program 
pembangunan tersebut. 

Pada hakikatnya, menjadikan undang-undang dan peraturan 
dibawahnya sebagai produk hukum bagi perencanaan pembangunan nasional 
dirasa menyebabkan kurangnya unsur kontinuitas dan konsistensi.271 UU 
SPPN serta peraturan perundang-undangan dibawahnya dianggap tidak 
menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan antara pusat dan 
daerah. Walaupun memang seharusnya konsep perencanaan pembangunan 
dituangkan dalam produk hukum yang bersifat dinamis, namun peraturan 
perundang-undangan tersebut juga mudah untuk diganti. Produk 
hukum yang tidak mudah diubah tentu dibutuhkan dalam perencanaan 
pembangunan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan 
sehingga perencanaan pembangunan dari pusat ke daerah dapat berjalan 
secara selaras dan terarah. Oleh karena itu, dibutuhkan produk hukum di 
atas undang-undang untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan 
agar tujuan dari pembangunan itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.

5. Permasalahan Mekanisme Laporan Kinerja Lembaga Negara 
dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum perubahan UUD 1945, MPR merupakan pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat serta berkedudukan sebagai lembaga 
tertinggi negara yang memegang supremasi kekuasaan. Hal ini 
memberikan dasar legitimasi kewenangan MPR dalam menyelenggarakan 
sidang tahunan yang bertujuan meminta laporan kinerja lembaga tinggi 
negara yang berkedudukan di bawah MPR.272 Sejak keluarnya Ketetapan 
MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1999-2004, sidang tahunan MPR RI merupakan sebuah kewajiban 
ketatanegaraan yang mutlak dilaksanakan. Hal ini merujuk pada ketentuan 
271 Anggraini, Y. & Yasir, A. (2015). Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum 

dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 
82.

272 Badan Pengkajian MPR RI. (2018). Kajian Akademik: Memperkuat Status Hukum Ketetapan 
MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia. Badan Pengkajian MPR RI Press, hlm. 39. 
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Pasal 4 Ketetapan a quo yang menyatakan bahwa:273

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia selaku kepala 
pemerintahan negara serta menegaskan lembaga-lembaga tinggi 
negara lainnya untuk melaksanakan ketetapan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas 
dan wewenangnya masing-masing dan menyampaikan laporan 
pelaksanaannya setiap tahun dalam sidang tahunan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Lebih lanjut, guna mengimplementasikan ketentuan Ketetapan a 
quo, maka diselenggarakanlah sidang tahunan sebagai berikut:274

a. Sidang tahunan pertama pada 7 Agustus 2000-18 Agustus 2000;
b. Sidang tahunan kedua pada 1 November 2001-9 November 2001;
c. Sidang tahunan ketiga pada 1 Agustus 2002-11 Agustus 2002; dan
d. Sidang tahunan keempat pada 1 Agustus 2003-7 Agustus 2003.

Adapun keempat sidang tahunan tersebut, secara garis besar 
memiliki empat agenda utama, yakni; (1) Pidato laporan tahunan Presiden 
atas pelaksanaan Ketetapan MPR; (2) Pidato laporan lembaga tinggi 
negara atas pelaksanaan GBHN; (3) Pandangan umum fraksi atas laporan 
yang disampaikan; dan (4) Jawaban Presiden dan lembaga tinggi negara.275 
Pelaksanaan sidang tahunan tersebut didasarkan pula atas sejumlah 
perkembangan landasan hukum mengenai sidang tahunan, yakni pertama, 
Pasal 50 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2000 tentang Perubahan 
Kedua atas Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata 
Tertib MPR, yang menyatakan bahwa:276

Sidang tahunan merupakan sidang yang diselenggarakan untuk 
mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi 
negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis.

273 Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor IV Tahun 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1999-2004. 

274 Rohman, F. N. (2018). Penguatan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai 
Mekanisme Pertanggungjawaban Lembaga Tinggi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 60. 

275 Ibid.
276 Pasal 50 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan 

MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR,
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Kedua, Pasal 2 Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan 
Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara, menyatakan 
bahwa:277

Menugaskan kepada Presiden dan merekomendasikan kepada Dewan 
Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan ketetapan ini 
sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Undang- 
Undang Dasar 1945, serta melaporkannya dalam Sidang Tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya. 

Sayangnya, pelaksanaan sidang tahunan yang diselenggarakan secara 
rutin dari tahun 2000-2003 mengalami reduksi. Pada masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014, sidang tahunan tidak 
lagi diselenggarakan. Kevakuman sidang tahunan seolah menghilangkan 
wadah pertanggungjawaban kinerja lembaga negara dalam melakukan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya. Padahal, pertanggungjawaban lembaga 
negara merupakan ciri dari sebuah negara demokrasi, bahwasannya setiap 
kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan.278 Meminjam pernyataan 
Riri Nazriyah, sidang tahunan digunakan sebagai wadah untuk mengawasi 
kinerja lembaga negara, atau lebih dikenal dengan prinsip checks and 
balances.279 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan, bahwa sidang tahunan 
digunakan untuk mengawasi lembaga negara terhadap tugas dan kewajiban 
yang telah diberikan kepadanya, khususnya Presiden dalam rangka 
penyelenggaraan pembangunan nasional.280 Sidang tahunan merupakan 
suatu langkah untuk mencegah kesewenang-wenangan lembaga negara, 
karena sebagaimana pendapat Lord Acton, yakni power tends to corrupt, 
absolute power corrupts absolutely, bahwa kekuasaan itu mempunyai 
kecenderungan untung menyimpang dan kekuasaan absolut sudah pasti 
melalukan penyimpangan.281 Sehingga, dengan adanya sidang tahunan 
sebagai wadah penyampaian laporan kinerja lembaga negara, maka lembaga 

277 Pasal 2 Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh 
Lembaga Tinggi Negara.

278 Badan Pengkajian MPR RI, Op.cit., hlm. 60. 
279 Nazriyah, R. (2017). Penguatan Peran Majelis…, Op. Cit., hlm. 40. 
280 Manan, B. (1996). Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Gama Media 

Pratama, hlm. 104. 
281 Djaja, E. (2010). Memberantas Korupsi Bersama KPK. Sinar Grafika, hlm. 1
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negara akan cenderung lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Atas dasar tersebut, selanjutnya pada sidang paripurna MPR 
tanggal 29 September 2014,  MPR Periode 2009-2014 memberikan 
sejumlah rekomendasi yang salah satunya adalah perlu diwujudkannya 
akuntabilitas lembaga negara terhadap publik dalam melaksanakan 
tugasnya, yakni melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam sidang 
tahunan MPR.282 Rekomendasi tersebut kemudian dituangkan dalam 
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI, yang 
mana Pasal 66 ayat (4) Peraturan a quo menyatakan bahwa MPR dapat 
menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-
lembaga negara menyampaikan laporan kinerja.283 Selain itu, ketentuan 
lebih lanjut mengenai sidang tahunan dijelaskan dalam Pasal 155 Peraturan 
MPR Nomor 1 Tahun 2014 pada Bagian Ketiga tentang Laporan Kinerja 
Lembaga Negara, yakni sebagai berikut:284

(1) Untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR dapat 
menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan 
laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi MPR, 
DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.

(3) Sidang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
setiap tanggal 14 (empat belas) Agustus sampai dengan tanggal 16 
(enam belas) Agustus, yang diawali oleh penyampaian laporan kinerja 
MPR dan ditutup oleh laporan kinerja Presiden.

(4) Pidato Presiden dalam rangka laporan kinerja pada tanggal 16 (enam 
belas) Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus 
merupakan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun 
kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada masa pemerintahan 
Presiden Joko Widodo, sidang tahunan mulai diselenggarakan kembali 
282 Ibid., hlm. 72. 
283 Pasal 66 ayat (4) Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
284 Pasal 155 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.



84

secara rutin mulai pada tahun 2015-2019, sehingga secara tidak langsung 
menjadi konvensi ketatanegaraan.  Sejatinya, beberapa pemarapan di 
atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang tahunan sebagai wadah 
pelaporan kinerja lembaga negara, sempat mengalami pasang surut 
tergantung pada rezim yang berkuasa. Adapun belum lama ini, sidang 
tahunan diselenggarakan pula pada 14 Agustus 2020, yang mana dalam 
sidang tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan 
dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 sekaligus 
menyampaikan laporan kinerja lembaga negara. 

Lebih lanjut, Pasal 155 ayat (3) Peraturan a quo mengamanatkan 
bahwa mekanisme sidang tahunan diawali dengan penyampaian laporan 
kinerja MPR dan kemudian dilanjutkan dengan pidato kenegaraan yang 
berisikan laporan kinerja lembaga negara. Namun, apabila ditelisik 
lebih dalam, sejatinya pasal a quo memiliki dua tafsiran, yakni pertama, 
penyampaian laporan kinerja lembaga negara hanya dilakukan oleh 
Presiden dan MPR, yang mana laporan kinerja DPR, DPD, MA, MK, BPK, 
dan KY diwakilkan oleh Presiden, atau kedua, seluruh pimpinan lembaga 
negara menyampaikan laporan kinerjanya secara langsung. Tafsiran kedua 
dilatarbelakangi oleh ketentuan pada Pasal 155 ayat (3) Peraturan a quo 
yang tidak menutup kemungkinan adanya agenda penyampaian laporan 
selain dari MPR dan Presiden. Adapun selama ini, mekanisme sidang 
tahunan yang diterapkan adalah penyampaian laporan kinerja lembaga 
negara dilakukan oleh Presiden. 

Meskipun sidang tahunan telah diselenggarakan pada beberapa 
rezim, namun dalam praktiknya memunculkan sejumlah problematika. 
Pertama, pada mekanisme sidang tahunan saat ini, laporan kinerja lembaga 
negara hanya disampaikan secara satu arah, yakni MPR hanya berperan 
sebagai pendengar laporan oleh Presiden. Sehingga, tidak ada tolok ukur 
keberhasilan kinerja lembaga negara serta tidak ada yang dapat dijadikan 
dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga negara 
pada masa satu tahun berikutnya.285 Sejatinya, adanya tindak lanjut dari 
laporan kinerja lembaga negara pernah diterapkan dalam Ketetapan MPR 
Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga 
Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, bahwa MPR 
berwenang menyampaikan rekomendasi terhadap laporan lembaga negara. 

285 Nazriyah, R., Op.cit., hlm. 54. 
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Pada sidang tahunan tahunan MPR tahun 2000 tersebut, MPR kemudian 
memberikan penugasan kepada Presiden untuk memperbaharui berbagai 
hal yang berkaitan dengan kinerjanya, secara garis besar meliputi bidang 
politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, sosial dan budaya, hukum 
dan hak asasi manusia, serta manajemen pemerintahan. Selain itu, MPR 
juga memberikan beberapa rekomendasi terhadap DPA, DPR, BPK, serta 
MA. 

 Kedua, dasar hukum sidang tahunan MPR adalah pada Pasal 66 
ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014, yang mana menggunakan 
frasa ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan teori penafsiran 
gramatikal (taatkundige interpretatie), makna frasa ‘dapat’ menimbulkan 
makna bahwa pelaksanaan sidang tahunan bukan merupakan suatu 
kewajiban mutlak MPR. Sehingga, sidang tahunan berpotensi untuk 
tidak dilaksanakan dalam satu tahun tertentu. Padahal, sidang tahunan 
merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga negara 
kepada rakyat. Meminjam pernyataan Penny Kusumawati, transparansi 
dan akuntabilitas adalah alat yang ampuh untuk mencegah berbagai 
bentuk penyimpangan kekuasan.286  Menurut Husni Thamrin, konsep 
transparansi lembaga negara menghendaki bahwa lembaga negara haruslah 
bersifat terbuka terhadap masyarakat mulai dari proses perencanaan, 
pengambilan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan 
pengendaliannya.287 Adanya transparansi membuka peluang kepada 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.288 
Sedangkan, akuntabilitas merupakan prinsip yang menentukan bahwa 
setiap tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.289 Prinsip 
akuntabilitas mensyaratkan bahwa lembaga negara harus bertindak sesuai 
mandat yang diterimanya, sehingga perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
haruslah dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.290 

Ketiga, pengaturan sidang tahunan MPR hanya dituangkan dalam 
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014, yang pada hakikatnya hanya 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada lingkup internal MPR. 
286 Lukito, P. K. (2014). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 12. 
287 Thamrin, H. (2013). Hukum Pelayanan Publik di Indonesia. Aswaja Pressindo, hlm. 38.
288 Rohman, F.N. Op.cit., hlm. 75.
289 Ibid., hlm. 76. 
290 Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, hlm. 29. 
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Sehingga, sebetulnya tidak ada kewajiban bagi lembaga negara selain 
MPR untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan a quo. Padahal, beberapa 
ketentuan di dalamnya melibatkan dan mengatur lembaga negara selain 
MPR. Permasalahan ini kemudian menyebabkan lemahnya landasan 
hukum pelaksanaan sidang tahunan.

Lembaga-lembaga negara merupakan pelaksana kedaulatan rakyat 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan, sehingga pelaksanaan sidang tahunan sebagai wadah 
akuntabilitas dan transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, pada dasarnya diperlukan suatu 
mekanisme sidang tahunan yang efektif sebagai pemicu peningkatan kinerja 
lembaga negara agar pelaksanaannya menjadi tidak sia-sia. Lebih lanjut, 
pelaporan kinerja lembaga negara pada sidang tahunan sangat tepat apabila 
diselenggarakan oleh MPR, mengingat MPR sebagai lembaga perwakilan 
yang memiliki marwah penjelmaan seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan 
dianutnya asas kedaulatan rakyat, yang mengandung konsekuensi bahwa 
segala sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat haruslah melibatkan 
persetujuan rakyat, yang selanjutnya diimplementasikan melalui sistem 
perwakilan (vertegnwoordigings system), bahwa aspirasi dan persetujuan 
rakyat diberikan melalui wakilnya di lembaga atau badan perwakilan 
rakyat.291

6. Minimnya Legitimasi Lembaga Negara Independen dalam 
Konstitusi

Pemikiran klasik hukum tata negara membagi struktur cabang 
kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif.292 Ketiga cabang kekuasaan tersebut menjadi batasan ruang bagi 
pembentukan beragam lembaga negara sebagai pelaksana dari cabang 
kekuasaan tersebut. Artinya, semua lembaga negara yang menjalankan 
fungsi negara merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. 
291 Ridwan. (2015). Eksistensi dan Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat 

dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dalam Ni‟Matul Huda, 
Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang- Undangan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 
hlm. 86.

292 Konsep pembagian tiga cabang kekuasaan awalnya dipelopori oleh John Locke dalam karyanya 
Two Treaties of Government (1960) yang kemudian dibicarakan juga oleh Baron Secondate 
Montesqiue dalam Spirit of the Laws (1748).
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Seiring perkembangannya, dengan kompleksitas permasalahan 
ketatanegaraan yang dihadapi oleh negara, lahirlah konsep baru dalam 
praktik ketatanegaraan suatu negara yang berimplikasi pada bervariasinya 
cabang struktur kelembagaan negara, termasuk di Indonesia. Perkembangan 
tersebut salah satunya ditunjukkan dengan kelahiran sejumlah lembaga 
negara independen atau lembaga negara penunjang, lazimnya disebut state 
auxiliary bodies, independent regulatory boards, independent regulatory 
agencies, atau independent regulatory commissions.293 Kelahiran lembaga 
negara independen tersebut merupakan respons atas keniscayaan bahwa 
semakin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya.

Secara teoretik, sifat independen suatu lembaga negara dapat 
dilacak dari beberapa ciri dan pola yang ada. Misalnya, terkait dengan 
pemberhentian pejabatnya yang hanya dapat dilakukan oleh sebab-
sebab dan tata cara yang diatur di dalam undang-undang yang melatari 
pembentukannya, kepemimpinan yang berwatak kolektif kolegial, jumlah 
ganjil keanggotaan pimpinannya, hingga persoalan masa pergantian 
pimpinan yang dilakukan tidak secara serentak, akan tetapi dengan 
menggunakan pola berjenjang (staggered).294 

Di Indonesia, riwayat kelahiran lembaga-lembaga negara independen 
dimulai setidaknya pasca-reformasi 1998. Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945 pra-amandemen menganut pola pembagian kekuasaan dengan 
pengertian tidak murni, merujuk pada model division of powers yang 
diajarkan oleh Montesquieu. Dalam pola ini, kekuasaan rakyat dituangkan 
ke dalam MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang kemudian 
memberikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara.295 Namun, 
hal ini tidak terbagi habis karena MPR masih tetap menjalankan fungsi-
fungsi	spesifik	yang	menjadi	bagian	integral	dari	simbolisasi	kedaulatan	
rakyat yang melekat pada dirinya.296 Akibatnya, notabene lembaga 
negara independen belum menemukan tempat pembicaraan dalam format 
ketatanegaraan ketika perumusan awal UUD 1945 bahkan hingga status 
quo.
293 Milakovich, M.E. dan Gordon, G.J. (2001). Public Administration in America (7th ed.) Wadsworth 

and Thomson Leaning., hlm. 432.
294 Johnson, W.C. (1995). Public Administration: Policy, Politics, and Practice (2nd ed.) Brown and 

Benchmark Publisher, hlm 32.
295 UUD 1945 Pra Amandemen mencamtumkan beberapa lembaga tinggi negara, yakni Presiden, 

DPR, MA, BPK, DPA.
296 Pide, A.M. (1999). Pengantar Hukum Tata Negara. Gaya Media Pratama., hlm. 72.
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Adapun legitimasi bagi pembentukan lembaga negara independen 
hadir pasca-perubahan UUD 1945. Konstitusi baru hasil amandemen ini 
memberikan ruang bagi pembentukan lembaga negara independen oleh 
DPR dan Presiden melalui undang-undang, seperti halnya KPK. Bahkan, 
beberapa lembaga negara independen pun lahir melalui perintah langsung 
dari konstitusi, seperti KPU297 dan KY.298 Pada intinya, UUD NRI Tahun 
1945 menempatkan aturan mengenai kemandirian dan independensi 
lembaga-lembaga negara.

Di sisi lain, maraknya kelahiran lembaga negara independen 
didasari karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga 
negara yang sudah ada. Bahkan, lembaga-lembaga lama keberadaannya 
cenderung dipertanyakan, mengingat kuatnya jaringan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh 
kekuasaan lainnya.299 Sebagai perbandingan, di Amerika, public distrust 
terhadap lembaga negara yang ada telah mendorong lahirnya lembaga 
negara independen untuk melaksanakan tugas dan diidealkan memberikan 
kinerja baru yang lebih terpercaya.300 Hasilnya, Amerika berhasil 
melakukan inovasi pembentukan institusi baru yang bebas dari intervensi 
eksekutif dan legislatif yang kemudian dijadikan rujukan dan diadopsi 
oleh banyak negara di dunia karena tuntutan demokrasi.301 Contohnya, 
lembaga antikorupsi, lembaga pengawas yudikatif, lembaga penanganan 
mal-administrasi, lembaga perlindungan terhadap HAM, maupun lembaga 
pers. 

Selain itu, berbagai negara pun mulai mengadopsi pengaturan 
mengenai lembaga negara independen di dalam konstitusi barunya.302 
Lebih lanjut, John C. Ackerman, melakukan survei terhadap konstitusi 
berbagai negara, hasilnya terdapat 81 (delapan puluh satu) negara yang 

297 Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
298 Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
299 Arifin, Firmansyah. dkk. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga 

Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional., hlm. 54.
300 Baer, S.D. (1998). The Public Trust Doctrine – A Tool to Make Federal Administrative Agencies 

Increase Protection of Public Law and Its Resources. Boston College Environmental Affairs Law 
Review, 15, 382.

301 Lehoucq, F. E. (2002). Can Parties Police Themselves? Electoral Governance and 
Democratization. Journal International Political Science Review, 23(1), 29-46.

302 Sonmez, U. (2004). Independent Regulatory Agencies: The World Experience Case and 
The Turkish Case. Thesis on The Graduate School of Social Sciences of Midle East Technical 
University.
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mencamtumkan independent agencies di dalam konstitusinya, bahkan 
tidak kurang didapat 248 (dua ratus empat puluh delapan) lembaga negara 
independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua, 
yakni Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia:303

Tabel 4.  
Jumlah	Negara	Independen	menurut	Persebaran	Geografi

Region Jumlah Agencies
Afrika 89
Eropa 59

Amerika 51
Asia 49
Total 248

Selanjutnya, terdapat kecenderungan bahwa konstitusi baru hasil 
amandemen semakin kuat menempatkan lembaga negara independen 
sebagai organ konstitusi, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) negara yang 
mencantumkan lebih dari empat lembaga negara independen di level 
konstitusi, yang lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:304 

Tabel 5.  
Daftar Lembaga Negara Independen di Berbagai Negara

303John M. Ackerman, Independent Accountability Agencies and Democracy: A New Separation 
of Powers?, Paper on Workshop on Comparative Administrative Law, Yale University, May 8-9 
2009, hlm. 13.

304Ibid., hlm. 13-14.
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Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konstitusi 
tidak hanya memuat lembaga-lembaga negara dalam pengertian klasik 
(eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai organ utama negara, tetapi 
juga mulai secara khusus memuat lembaga-lembaga negara independen 
sebagai urgensi tersendiri.

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga parameter untuk 
menentukan sebuah lembaga termasuk lembaga negara independen 
atau bukan. Pertama, dengan pendekatan untuk melihat penggolongan 
lembaga negara independen adalah apabila dinyatakan di dalam peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.305 Meskipun 
dalam pendekatan ini artinya ada lembaga negara independen yang 
pembentukannya hanya menggunakan beleid pemerintah, yakni peraturan 
pemerintah atau bahkan peraturan presiden, seperti Komnas Perempuan.306 
Lembaga yang dasar hukum pembentukannya dengan beleid tersebut 
digolongkan ke dalam lembaga negara eksekutif (executive branch 
agencies), 307 seperti pendekatan yang dilakukan di Amerika. Kedua, 
dapat juga dengan pembagian lain, yakni pembagian lembaga negara 
independen yang benar-benar independen karena dasar hukumnya bebas 
dari penguasaan salah satu cabang. Artinya, lembaga negara independen 
itu adalah lembaga yang dibuat dengan dasar hukum undang-undang, 
seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

305 Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 
Konstitusi Pers, hlm. 28.

306 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan

307 Bandingkan William F. Funk dan Richard Seamon Administrative Law: Example and 
Explanations, (Aspen Law and Bussiness, 2001) dan Michael E. Milakovich dan George J. 
Gordon, Public Administration in America, Op.Cit., hlm. 68. 



91

Ketiga, cara pandang lain untuk melihat lembaga negara independen 
yakni berdasarkan pembagian lembaga negara utama dan lembaga 
negara penunjang. Lembaga negara utama adalah yang ada di konstitusi 
dan bersifat utama atau tanpanya negara tidak bisa berjalan. Sedangkan, 
lembaga negara independen adalah lembaga negara lainnya yang bersifat 
menunjang (auxiliary bodies) yang melayani atau menunjang lembaga 
negara utama yang kedudukannya bisa di undang-undang dasar atau di 
bawah undang-undang dasar.308 Akan tetapi hal tersebut sebenarnya 
dapat menimbulkan kebingungan penentuan soal sifat lembaga negara 
independen yang sesungguhnya, misalnya terkait kewenangan KY. Kedua 
kewenangan KY yang diatur dalam konstitusi,309 yakni yang pertama 
untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, bisa digolongkan sebagai 
lembaga yang hanya membantu lembaga negara utama sehingga menjadi 
penunjang saja tetapi di sisi lain jika membaca kewenangan kedua 
yang lebih ‘mandiri’ yakni wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka 
dapat disebut sebagai lembaga negara utama.

Adapun kemungkinan terakhir dalam melihat lembaga negara 
independen adalah melihatnya secara komprehensif. Melihat dari bentuk 
aturan perundang-undangan yang menyebutkannya, sekaligus aturan 
yang menyatakannya dan pada saat yang sama melihat pada ciri-ciri 
keindependenannya. Oleh karenanya, melihat lembaga negara independen 
bisa dilakukan dengan cara jamak sehingga dengan cara pandang ini, maka 
jumlah lembaga negara independen menjadi jauh lebih banyak.310

Dari beberapa pilihan tersebut, maka nampaknya sulit untuk 
menentukan lembaga negara mana saja yang benar-benar independen. 
Namun, sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan menyerahkan kepada 
masing-masing negara, in casu Indonesia yang mempunyai pola, doktrin 
hukum,	dan	definisi	tersendiri	perihal	lembaga	negara	independen.

308 Soemantri, S. (2007, Juni 26-29). Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 [Makalah dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum: 
Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan], Surabaya, Indonesia.

309 Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
310 Pasaribu, B. (2007, Juni 26-29). Upaya Penataan Kembali State Auxiliary Bodies Melalui 

Peraturan Perundang-undangan [Makalah dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum: 
Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan], Surabaya, Indonesia.
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Sebetulnya, pemikiran mengenai dasar perihal lembaga negara 
independen di Indonesia setidaknya bisa dicirikan menjadi beberapa ciri. 
Pertama, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari 
cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi 
lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh 
pemerintah.311 Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh 
political appointee, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli 
satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara 
lain dalam kerangka fungsi checks and balances. Bisa juga diserahkan 
sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih 
perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik.312 

Ketiga, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa 
dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang 
mendasarinya.313 Keempat, meski memegang kuasa sebagai alat negara, 
tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses 
pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku 
kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara 
tidak langsung melalui parlemen.314 Kelima, kepemimpinan yang bersifat 
kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan 
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.315

Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam 
kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan akan tetapi bukan 
berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena 
tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin 
kompleks.316 Ketujuh, memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni 
bersifat self-regulated dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri 
yang juga berlaku secara umum. Kedelapan, memiliki basis legitimasi di 
aturan baik konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam artian ada basis 
legistimasi di situ, meskipun kemudian dibentuk dengan undang-undang 
saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah saja 

311 Mochtar, Z. A. (2019). Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi 
Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. PT Rajawali Pers, hlm. 64.

312 Ibid.
313 Ibid.
314 Ibid.
315 Ibid.
316 Ibid.
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untuk lembaga yang ada di undang-undang.317

Bersandar pada delapan karakteristik lembaga negara independen di 
atas dan melihat urgensi konstitusionalitas, di Indonesia yang termasuk 
lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah berikut ini:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lahirnya KPK 
sebagai sebuah lembaga negara bantu yang independen merupakan 
trigger mechanism atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi 
penegak hukum yang ada yakni POLRI dan Kejaksaan Agung. Oleh 
karena itu KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat 
kewenangan yang luar biasa atau extra ordinary power antara lain 
penyelidikan, penyidikan, penyadapan, dan penuntutan menurut UU 
a quo.

Pada awalnya, KPK merupakan lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas 
dari pengaruh kekuasaan manapun.318 Namun, dalam status quo, pasca-
perubahan UU KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019, kendatipun dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK ditegaskan merupakan 
salah satu lembaga negara yang termasuk dalam rumpun kekuasan 
eksekutif.319 Hal tersebut merupakan upaya akomodasi terhadap 
Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 tentang uji materi Pasal 79 ayat 
(3) UU MD3 yang menyatakan bahwa KPK adalah bagian eksekutif 
karena melaksanakan fungsi eksekutif.

Berbicara soal KPK adalah berbicara tentang pelembagaan 
yang luar biasa kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi 

317 Ibid.
318 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi
319 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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yang disesuaikan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998.320 Secara 
umum, KPK hadir sebagai upaya untuk menegakkan hukum 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya mengalami 
berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum 
secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang 
mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan 
manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional 
serta berkesinambungan.321

Namun, di status quo, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, 
KPK dihadapkan pada beragam persoalan. Dalam praktiknya, 
problematika yang dihadapi misalnya, upaya beberapa kalangan 
tertentu yang mengajukan permohonan judicial review terhadap UU 
KPK ke MK.322 Sebagai gambaran, problematika tersebut diantaranya 
sebagai berikut:

1. Pemohon mempersoalkan eksistensi KPK, dengan menghadapkan 
Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 UU KPK dengan Pasal 1 Ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945 yakni prinsip negara hukum. Para pemohon 
mengatakan bahwa ketiga pasal UU KPK tersebut bertentangan 
dengan konsep negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang telah 
menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan 
yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi 
konstitusional dari UUD yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, 
MA, MK, dan KY.

2. Pemohon mempersoalkan bahwa pemberian kewenangan kepada 
KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
adalah tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian hukum 
sebagaimana dituntut oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945. Kepastian hukum menuntut ketegasan berlakunya suatu aturan 
hukum (lex certa) yang mengikat secara tegas dan tidak meragukan 
dalam pemberlakuannya. Dikatakan bahwa pemberlakuan Pasal 6 
huruf c UU KPK menyebabkan munculnya pertentangan antara dua 

320 Disampaikan oleh Firman Jaya Daeli pada Rapat Panja RUU Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (RUU KPK), tanggal 5 Desember 2001.

321 Mochtar, Z. A. Lembaga Negara Independen…, Op.Cit., hlm. 91.
322 Oly Viana Agustine, O. V. (2019). Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi, 16 (2).
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UU atau lebih yang berlaku mengikat pada saat yang sama.

3. Pemohon mempersoalkan juga ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a 
UU KPK yang memberi kewenangan kepada KPK untuk menyadap 
dan merekam pembicaraan dalam menangani kasus dugaan korupsi. 
Menurut para pemohon, hal itu bertentangan dengan Pasal 28D 
Ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
karena jelas-jelas melanggar hak warga negara dari rasa aman untuk 
berkomunikasi dan melanggar asas praduga tak bersalah.323

Bahkan hingga tahun 2019, permohonan judicial review 
mencapai angka 19 (sembilan belas) kali pengujian. Dari kesembilan 
belas putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terdapat 6 (enam) putusan 
pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan Pemohon 
yakni pada perkara nomor 3/PUU-IV/2006 (UU Tipikor), perkara 
nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 (UU KPK), perkara nomor 133/PUU-
VII/2009 (UU KPK), dan perkara nomor 5/PUU-IX/2011 (UU KPK) 
serta perkara nomor 16/PUU-XII/2014 (UU KPK) dan perkara nomor 
25/PUU-XII/2014 (UU Tipikor), sedangkan sisanya 13 (tiga belas) 
putusan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah 
Konstitusi.324 Meskipun tidak semua perkara yang diajukan pengujian 
undang-undang baik UU Tipikor maupun UU KPK di kabulkan oleh 
Mahkamah Konstitusi, namun terdapat perubahan yang cukup mendasar 
dalam pengujian tersebut terhadap kedudukan dan kewenangan KPK. 

Selain itu, problematika lainnya yang dihadapi oleh KPK sebagai 
lembaga negara independen yang memiliki kewenangan superbody 
adalah ketidakmampuan menjangkau semua lembaga negara karena 
alasan normatif. Dalam hal ini, keberadaan KPK yang secara 
kelembagaan lahir dari undang-undang akan kesulitan melakukan 
akses pemberantasan korupsi terhadap lembaga-lembaga negara yang 
legitimasinya merupakan ketentuan langsung dari amanat UUD NRI 
Tahun 1945. Hal tersebut dapat mengakibatkan KPK sewaktu-waktu 
dapat dibubarkan oleh Pemerintah dan DPR karena kewenangan untuk 

323 Mahfud, M. D. (2006, Oktober 12-13). Expert Meeting tentang Permohonan Judicial Review 
UU-KPK [makalah expert meeting di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM], ICM Yogyakarta, 
dan Kemitraan Jakarta, Indonesia.

324 Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. (2018). Politik Hukum 
Penguatan Kewenangan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 39.
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membentuk undang-undang berada di tangan DPR dan Presiden. Hal 
ini dapatlah dipahami karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUD 
NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa DPR dan Presiden membentuk 
undang-undang. Oleh karena itu, UU KPK yang secara formal (wet 
in formele zin) dibuat dan ditetapkan oleh DPR dan Presiden mudah 
dicabut oleh kedua lembaga negara yang membentuknya.

 Dalam hal ini tidaklah mudah bagi lembaga inferior mampu 
secara keseluruhan mengawasi lembaga superior. Problematikanya 
tidaklah lebih menyangkut dalil kesetaraan kelembagaan sehingga 
KPK tidak akan mungkin secara maksimal dapat menuntaskan kasus-
kasus korupsi di Indonesia jika hanya diatur dengan undang-undang. 
Sempitnya ruang gerak tersebut semakin diperparah jika KPK dalam 
proses pemberantasan korupsi dinilai bersifat diskriminatif. Dapatlah 
dipahami bahwa pemberantasan korupsi dalam realitasnya sangat 
berkaitan dengan politik kekuasaan dan politik uang sehingga jika KPK 
tidak menuntaskan pengaduan masyarakat mengenai korupsi maka 
tentunya KPK akan bertindak tebang pilih kasus. Keadaan ini semakin 
diperparah dengan adanya perlawanan balik terutama oleh para 
koruptor dan mereka yang terindikasi korupsi, untuk memperlemah 
upaya pemberantasan korupsi.325

Selain itu, secara materil (wet in materiele zin), isi atau substansi 
dari undang-undang KPK mudah direvisi oleh pemerintah dan DPR 
guna menyusupkan kepentingan politiknya masing-masing. Upaya-
upaya tersebut terlihat pada tahun 2019 lalu dimana revisi UU KPK 
menuai respon yang negatif oleh masyarakat. Banyak desakan agar DPR 
menghentikan revisi UU KPK tersebut.326 Bahkan, peneliti LIPI sebut 
revisi UU KPK ulah kartel politik.327 Pasca revisi UU KPK melalui UU 
No. 19 Tahun 2019 tersebut, daya jelajah kewenangan KPK menjadi 
terbatas. Pasal 19 ayat (2) dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang KPK 
yang sebelumnya membuka ruang bagi KPK untuk dapat membentuk 

325 Mahfud, M. D. (2005). Sudah Habis Teori di Gudang. Kompas, hlm 25.
326 Santoso, B. (2019, September 16). Sarat Kepentingan Politik, ICW Desak DPR 

Hentikan Pembahasan RUU KPK. Suara.Com. Diakses dari https://www.suara.com/ 
news/2019/09/16/114356/sarat-kepentingan-politik-icw-desak-dpr-hentikan-pembahasan-
ruu-kpk

327 CNN Indonesia. (2019, September 11). Peneliti LIPI sebut Revisi UU KPK Ulah 
Kartel Politik. CNN Indonesia. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20190911075620-12-429336/peneliti-lipi-sebut-revisi-uu-kpk-ulah-kartel-politik
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perwakilan di daerah provinsi, dihapuskan kewenangannya melalui 
revisi UU KPK No. 19 Tahun 2019. Akibatnya, kedudukan KPK 
hanya berada di Ibu Kota Negara dan kesempatan untuk membentuk 
perwakilan di daerah provinsi ditiadakan.

Ketiadaan perwakilan di daerah menimbulkan permasalahan 
tersendiri bagi KPK karena akses untuk mencegah dan memberantas 
korupsi di daerah menjadi terbatas. Hal ini diperparah bahwa dalam 
perkembangannya praktek otonomi daerah yang luas telah melahirkan 
berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh birokrasi 
daerah.328  Padahal membentuk perwakilan KPK di daerah adalah 
komitmen untuk mewujudkan desain tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance).  Dalam situasi penegakan hukum oleh aparat 
penegak hukum konvensional yang mengalami stagnansi dalam 
penanganan kasus korupsi, ditambah perkembangan politik yang turut 
menciptakan perilaku dan/atau tindakan koruptif yang semakin masif 
dan sistemik, perwakilan KPK di daerah seharusnya hadir menjadi 
solusi guna menjawab persoalan tersebut.

Berdasarkan beberapa problematika di atas, muncul gagasan 
untuk memperkuat serta memperluas kewenangan Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya berjalan optimal dan lebih legitimate.

b. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Komnas HAM 
mempunyai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif 
bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan 
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya 
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya 
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.329 Untuk mencapai 
tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, 

328Arrsa, R. C. (2016, Desember 6). Urgensi Membentuk KPK Di Daerah. Anti Corruption Clearing 
House. Diakses dari https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/urgensi-membentuk-kpk-di-
daerah

329 Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.330 
Sedangkan terkait kemandirian Komnas HAM, dinyatakan pada 
Penjelasan atas Pasal 83 ayat (1) UU HAM yang mengatur anggota 
Komnas HAM dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM 
dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.331 Penjelasannya 
kemudian memberikan makna kata “diresmikan oleh presiden” adalah 
penanda untuk keindependenan lembaga ini.332

 Namun dalam tataran praktik, acapkali penyelenggaraan 
pelayanan oleh Komnas HAM untuk mengatasi masalah HAM 
guna penjaminan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM 
terbentur dengan kewenangan Komnas HAM yang tergerus oleh 
intervensi cabang kekuasaan yang lain. Artinya, sifat independensi 
yang melekat pada Komnas HAM tidak sepenuhnya dimiliki secara 
utuh. Misalnya, terkait tarik ulur kewenangan Komnas HAM untuk 
melakukan penyelidikan terhadap perkara pelanggaran HAM yang 
berat333 disandingkan dengan kewenangan usul DPR untuk membentuk 
pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM berat masa lalu 
melalui sebuah Keputusan Presiden.334 Menindaklanjuti rekomendasi 
Komnas HAM, DPR dapat membentuk panitia khusus yang membahas 
hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Panitia khusus 
ini bekerja dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. 

Permasalahannya kemudian adalah acapkali DPR berubah dari 
yang seharusnya membantu, justru menjadi penghalang hasil kerja 
penyelidikan Komnas HAM. Misalnya pada kasus Trisakti, Semanggi 
I, dan Semanggi II dimana DPR terpecah menjadi dua kelompok. 
Satu kelompok merekomendasikan penyelesaian kasus tersebut 
melalui Pengadilan Umum dan kelompok kedua merekomendasikan 
penyelesaian melalui Pengadilan HAM ad hoc. Alhasil, perdebatan 
ini dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) yang keputusan akhirnya 
diambil secara voting dan hasilnya kasus tersebut hanya akan 
diselesaikan melalui pengadilan umum atau militer, dengan kata lain 
DPR memutuskan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 

330 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
331 Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
332 Penjelasan atas Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia.
333 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
334 Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
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bukanlah pelanggaran HAM yang berat.335 Hal ini menunjukkan bahwa 
erat kaitannya dengan politik legislasi yang tidak kuat mengikat aturan 
antar-kelembagaan sehingga menjadi penyebab kekisruhan antar-
lembaga negara. Terlebih, hal ini merupakan implikasi dari eksistensi 
Komnas HAM yang memiliki posisi tawar (bargaining position) lebih 
rendah daripada DPR karena eksistensi DPR lebih ‘diakui’ oleh konstitusi 
ketimbang Komnas HAM yang dasar hukum pembentukannya hanya 
melalui undang-undang dan tidak menutup kemungkinan apabila 
dikemudian hari terdapat potensi untuk membubarkan lembaga negara 
independen tersebut karena pengaturannya hanya berada pada level 
undang-undang. Padahal, dalam rangka menyokong negara demokrasi 
konstitutional terdapat constitutional importance yang sama antara 
lembaga negara dan lembaga negara independen.336

Maka dari itu, menjadi konsekuensi logis bagi Komnas HAM 
yang dalam penyelenggaraannya kurang maksimal karena tidak 
dicantumkannya Komnas HAM dalam konstitusi sebagai lembaga 
negara independen untuk dapat memberikan penjaminan, perlindungan, 
dan pemenuhan terhadap HAM. Hal tersebut berdampak pada 
kewenangan dan ruang gerak yang sangat terbatas dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. Padahal, apabila melakukan perbandingan dengan 
negara lain, eksistensi Komnas HAM di negara lain diakui sehingga 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan optimal. Misalnya, 
di Thailand337 dan Afrika Selatan338 yang konstitusinya mengatur dan 
menegaskan keberadaan Komnas HAM untuk memberikan jaminan, 
penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM warga negaranya.

Selain	itu,	untuk	dapat	menengahi	konflik	atau	sengketa	antara	
lembaga negara independen dan lembaga negara yang disebutkan 
dalam konstitusi, menjadi urgensi tersendiri untuk menguatkan posisi 
tawar atau legitimasi Komnas HAM dalam konstitusi sehingga nantinya 
secara langsung berdampak pada pola kesederajatan hubungan serta 
pengaturan yang lebih jelas. Maka, apabila terjadi sengketa, Komnas 
HAM dapat memanfaatkan MK sebagai ruang untuk menyelesaikan 

335 Arinanto, S. (2013). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Pusat Studi Hukum 
Tata Negara FH UI, hlm. 311-317.

336 Asshidiqie, J. (2015). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Sinar Grafika, hlm. 95.
337 Pasal 230 Konstitusi Thailand.
338 Pasal 181-187 Konstitusi Afrika Selatan.
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perselisihan. Hal ini sekaligus berdampak pada Komnas HAM yang 
memiliki legal standing untuk berperkara di MK dalam kasus sengketa 
kewenangan antar lembaga negara.

Namun, sekalipun salah satu lembaga termasuk lembaga negara 
independen yang bersengketa tidak disebutkan keberadannya dalam 
konstitusi, jika lembaga pada sisi yang bersengketa lainnya disebutkan, 
maka penyelesaiannya juga tetap bisa dilakukan di MK. Penataan 
dalam penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan tanpa kewajiban untuk 
mengubah aturan tentang MK, karena pada dasarnya bisa dilakukan 
dengan jalan constitutional adjudication.339

c. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Peristilahan ‘Ombudsman’ muncul ketika Swedia mengalami 
kekalahan perang dari Rusia dalam The Great Northern War (1700-
1721) yang pada mulanya lembaga ini tidak dilengkapi kewenangan 
politik apapun, hanya sekadar simbolisasi raja semata. Namun 
dalam perkembangannya, Ombudsman berwenang mengawasi 
kinerja para pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Swedia yang 
memposisikan Ombudsman sebagai lembaga negara independen.340 
Model Ombudsman inilah yang kemudian diadopsi di sejumlah 
negara, termasuk di Indonesia. Meskipun di tiap-tiap negara terdapat 
perbedaan mengenai peristilahan, status dan pengaturannya, tetapi 
sesungguhnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan.341

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dibentuk dengan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (UU Ombudsman) sebagai 
salah satu agenda pembaruan penting dalam perbaikan kondisi birokrasi 
yang penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga 
sering kali terdapat praktik mal-administrasi.342 Urgensi besar terhadap 
pengawasan pelayanan publik tersebut merupakan kenyataan global 
bahwa pada saat itu telah lebih dari 130 negara yang memasukkan 
Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan mereka, bahkan 50 di 

339 Amsari, F. (2011). Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Rajagrafindo, hlm. 48.

340 BAB 13 Pasal 6 Konstitusi Swedia.
341 Weislander. (1999). The Parliamentary Ombudsman in Sweden. Sodertalje, hlm. 94.
342 Pope, J. (1999). Strategi Memberantas Korupsi. Yayasan Obor Indonesia, hlm. 82.
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antaranya dimasukkan dalam konstitusi.343

Namun dalam status quo, sering kali kewenangan Ombudsman 
terbatas oleh karena posisi tawar yang lemah apabila dihadapkan dengan 
cabang kekuasaan lain yang disebutkan dalam konstitusi. Misalnya, 
dalam pengabaian rekomendasi apabila terjadi mal-administrasi dalam 
pelayanan publik, Budhi Masthuri mengatakan bahwa:344 

“Memang sebelum ditetapkannya Undang-Undang Ombudsman, 
Rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum, sehingga 
memerlukan landasan politis yang sangat kuat. Pencantuman 
Ombudsman dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan 
menempatkan keberadaan Rekomendasi Ombudsman secara filosofis 
(sekaligus secara politis) bernilai tinggi, sehingga rekomendasi 
tersebut akan lebih dipatuhi oleh penyelenggara negara.”

Kewenangan rekomendasi oleh Ombudsman diatur dalam Pasal 
1 angka 7 UU Ombudsman yang menyatakan bahwa: 

“Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang 
disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan 
Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka 
peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
yang baik.” 

Hal ini menunjukkan bahwa produk Ombudsman dalam 
penyelesaian permasalahan yang dilaporkan kepada Ombudsman 
tidaklah berbentuk “putusan”, melainkan rekomendasi. Memang 
rekomendasi Ombudsman “bersifat wajib”, sebagaimana ketentuan 
pasal 38 ayat (1) UU a quo yang menyatakan bahwa “Terlapor dan 
atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.“ 
Serta adanya sanksi administratif apabila rekomendasi diabaikan345 
dan mempublikasikan Terlapor yang mengabaikan rekomendasi 
tersebut dalam berbagai media dengan menyampaikan laporan kepada 
DPR dan Presiden.346 

343 Prasetyo, E. (2003). Ombudsman Daerah (Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang 
Bersih). Pusham UII, hlm. 15.

344 Masturi, B. (2005). Mengenal Ombudsman Indonesia. Pradnya Paramita, hlm. 32.
345 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
346 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan.
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Namun, permasalahannya kemudian adalah bahwa penjatuhan 
sanksi administratif tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi 
Ombudsman sekalipun bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha 
Negara, karena Ombudsman bukanlah bagian dan lembaga eksekutif 
(Tata Usaha Negara).347 Hal tersebut berimplikasi pada pelaksanaan 
hasil rekomendasi Ombudsman yang bergantung hanya kepada 
kehendak dan itikad baik dari lembaga negara/organ pemerintah yang 
menerima rekomendasi tersebut untuk mematuhinya. 

Lebih lanjut, terdapat ketidakharmonisan antara kewenangan 
Ombudsman apabila disandingkan dengan sengketa pelayanan publik 
yang menjadi ranah undang-undang pelayanan publik. Dalam UU 
Pelayanan Publik,348 penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu melalui mediasi dan putusan ajudikasi yang 
kedua upaya hukum ini dilakukan oleh atau atas inisiatif Ombudsman. 

349 Proses ajudikasi kemudian menghasilkan putusan, hal ini menjadi 
suatu kontradiksi karena Ombudsman bukanlah lembaga peradilan dan 
juga bukan suatu proses peradilan semu administrasi (administratief 
quasi rechtspraak), karena hasil pemeriksaan Ombudsman berbentuk 
rekomendasi, dan rekomendasi ini bukan putusan hakim.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi 
Ombudsman sekalipun “bersifat wajib” tetapi belum tentu memiliki 
sifat	“final	dan	mengikat”	(final and binding) seperti halnya putusan 
dari proses ajudikasi baik di pengadilan maupun di arbitrasi. Apalagi 
jika dikaitkan dengan adanya ketentuan penjatuhan sanksi administrasi 
oleh pihak yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman, baik terlapor 
sendiri atau atasan dari terlapor. Artinya terhadap rekomendasi 
Ombudsman dapat diperlakukan upaya administrasi lebih lanjut. 

Ide mengenai penguatan kewenangan Ombudsman dan 
menaikkan posisi tawar dalam konstitusi sebenarnya pernah dilontarkan 
ketika pembahasan RUU Ombudsman oleh Soenaryati Hartono yang 

347 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
348 Pasal 50 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik.
349 Pasal 7 huruf h Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia merupakan pintu masuk bagi ketentuan Undang-undang Pelayanan Publik untuk 
memberikan wewenang kepada Ombudsman untuk menjadi tempat penyelesaian sengketa 
pelayanan publik.
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menyebutkan bahwa:350 

“Ombudsman itu merupakan lembaga yang harus mengawasi 
aparat penyelenggara negara maka tentunya kalau dia punya 
kewenangan yang cukup besar maka kedudukannya juga harus 
tinggi. Tidak bisa dibawahkan ke departemen, sedangkan sekarang 
saja sudah dibawahkan langsung dari presiden. Maka ada makalah 
dari Prof. Adhik dari Belanda yang menamakan Ombudsman as the 
force power. Disamping kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, 
ditambahkan kekuasaan keempat yaitu ombudsman.”

Penegasan serupa juga dikatakan oleh Bagir Manan yang 
mengatakan bahwa pentingnya Ombudsman sebagai lembaga negara 
independen yang membantu proses perbaikan negara dan sebagai 
wujud terciptanya checks and balances sehingga penting ditekankan 
independensinya.351

Sebagai perbandingan, di Thailand, apabila lembaga negara/
organ pemerintah tidak mengimplementasikan rekomendasi dari 
Ombudsman sesuai dengan kewenangan Ombudsman, terlebih jika 
ada	pembiaran	rekomendasi	tersebut	tanpa	ada	justifikasi	yang	jelas,	
maka Ombudsman dapat  melaporkan pada Council of Ministers.352 
Kemudian jika dalam pelaksanaan tugasnya Ombudsman menemukan 
laporan terkait pelanggaran HAM, maka Ombudsman akan melaporkan 
dan menindaklanjuti kasus tersebut pada National Human Rights 
Commission.353 Dari gambaran tersebut jelas bahwa rekomendasi 
Ombudsman lebih memiliki kekuatan dibandingkan rekomendasi 
Ombudsman dalam status quo, in casu di Indonesia.

Pengaturan Ombudsman dalam konstitusi menjadi sangat penting 
bagi negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, 
Ombudsman semestinya tidak hanya diatur dalam undang-undang 
tetapi sudah sepantasnya dibentuk berdasarkan konstitusi karena di 
negara-negara yang menganut sistem parlementer dan memilih bentuk 
Parliamentary Ombudsman,	 efektifitas	 Ombudsman	 juga	 sangat	

350 Risalah Rapat Panja RUU tentang Ombudsman RI Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-
undangan Departemen Hukum dan HAM, 31 Januari 2007, hlm. 10.

351 Vide Putusan MK No. 62/PUU-VIII/2010.
352 Pasal 230 Konstitusi Thailand.
353 Pasal 230 Konstitusi Thailand.
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ditentukan.354 Selain itu, urgensi menempatkannya dalam konstitusi 
adalah karena Ombudsman menyumbangkan peran penyeimbang 
permanen bagi cabang kekuasaan konvensional. Birokrasi lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif memerlukan external security 
karena birokrasi atau administrative process merupakan bagian yang 
esensial dari sebuah lembaga negara. Lebih jauh, hal ini berimplikasi 
pada adanya jaminan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara 
independen permanen yang tidak mudah untuk dibubarkan apabila 
dibandingkan status quo yang hanya mengaturnya pada level undang-
undang.

d. Dewan Pers

Independensi Dewan Pers dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) 
UU Pers.355 Lebih lanjut, Penjelasan atas Pasal 15 ayat (1) UU a quo 
menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk 
mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta 
kuantitas pers nasional. Penguatan lembaga ini salah satunya belajar 
dari banyaknya praktik pembredelan di tahun-tahun kekuasaan Orde 
Lama hingga awal Order Baru.356 Pola hubungan negara dan pers 
menjadi salah satu pandangan yang paling kuat di balik keberadaan 
Dewan Pers. Harus diingat bahwa sering kali negara memandang media 
sebagai alat propaganda yang digunakan untuk mengelola tatanan 
sosial politik agar selalu seperti yang diharapkan oleh penguasa.357 
Pola yang dikatakan oleh Dominick sebagai berkaitan dengan sistem 
politik di suatu negara yang akan menentukan hubungan yang nyata 
antara media dan pemerintah.358

Maka dari itu, desain pembentukan pers nasional bertujuan dan 
berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol 
sosial.359 Lebih lanjut, UU Pers dibuat dengan tujuan menguatkan 
pers dan menghindari campur tangan yang luas dari pemerintah, 

354 Daim, N. A. (2019). Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 
1945. Jurnal Konstitusi, 16(1), 9.

355 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
356 Smith, E. C. (1983). Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia. Grafiti Press, hlm. 68.
357 Ibrahim, I, S. (2004). Sirnanya Komunikasi Simpatik. Pustaka Bani Quraisy, hlm. 71.
358 Komala, L. & Ardianto, E. (2004). Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Simbiosa Rekatama, 

hlm. 154.
359 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
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dengan cara memberikan fungsi yang besar kepada Dewan Pers 
dan menjadikan lembaga negara tersebut untuk dapat mengeluarkan 
peraturan di bidang pers.360 Alasan sosiologis pun dititik beratkan 
dengan pemikiran terkait percepatan teknologi dan informasi yang 
menuntut keterbukaan sehingga harus ada jaminan yang kuat atas 
hal tersebut.361 Dalam konteks yuridis, kebebasan pers merupakan 
respon atas amanat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia yang menegaskan perihal jaminan menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dalam kaitannya dengan berbagai 
perkara pidana yang berdimensi pers. Kebebasan informasi inilah 
yang menjadi peletak dasar mengenai pentingnya pers yang bebas.

Guna menjaga kebebasan pers itulah diperlukan sebuah Dewan 
Pers yang tugas utamanya melindungi kebebasan pers itu sendiri. 
Dewan Pers bersifat independen dan bertugas menjadi fasilitator bagi 
organisasi pers, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan 
pers nasional, memberikan pertimbangan secara terbatas kasus-
kasus dalam masyarakat pers, serta menampung dan mengupayakan 
penyelesaian pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan isi 
penerbitan pers.362 Begitu kuatnya pengaruh dan kedudukan pers di 
era reformasi, sehingga kedudukan pers Indonesia bukan lagi sebuah 
gejala sebagai pilar keempat demokrasi, tetapi sebagai pilar utama 
demokrasi dan seperti yang dijuluki dalam teori the four estate of 
democracy life.363

Namun, dalam tataran praktik di status quo, penguatan 
terhadap Dewan Pers belum maksimal dilakukan erat kaitannya 
sebagai pengembang mekanisme interaksi positif antara masyarakat, 
pemerintah, dan pers. Padahal, konstitusi telah menjamin bahwa 
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

360 Keterangan Umum RUU Pers.
361 Keterangan Pengusul di Hadapan Rapat Paripurna DPR Mengenai RUU Usul Inisiatif DPR, 

tanggal 1 Juli 1999.
362 Ibid.
363 Saptohadi, S. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum 

Universitas Jenderal Soedirman, 11(1), 130.



106

yang tersedia.364 Akan tetapi sejauh ini, hampir setiap sistem politik 
menyebut dirinya demokratis dan menjamin adanya kebebasan pers, 
tetapi dalam praktiknya otoriter dan membelenggu pers.365

Problematika terkait minimnya keterbukaan informasi dalam 
UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mencerminkan bahwa 
independensi Dewan Pers tereduksi sehingga berdampak kepada 
pers dalam menjalankan peranannya. Pertama, adanya kecemasan 
bahwa ketentuan UU tersebut bisa menimbulkan masalah bagi pers 
dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Pers amat rentan terhadap 
ketentuan-ketentuan progresif yang mungkin mengekang. Kedua, 
adanya ketentuan-ketentuan pengecualian dalam UU KIP yang juga 
bisa menimbulkan masalah. Jika pengecualian terlalu banyak, justru 
bisa membingungkan. Ketiga, adanya kesan di masyarakat bahwa 
pemerintah beserta Komisi Informasi belum siap menyambut UU 
ini.366 Hal tersebut jelas mempersulit pers untuk menjalankan tugasnya 
dalam memperoleh informasi.

 Bahkan dalam tataran internasional, Indonesia menempati 
peringkat 119 (seratus sembilan belas) dunia menurut survei indeks 
kemerdekaan pers pada tahun 2020 ini.367 Berdasarkan survei tersebut 
nampak jelas bahwa kemerdekaan pers di Indonesia merosot tajam 
dan sangat mengkhawatirkan terhadap cerminan kemajuan suatu 
bangsa, terlebih dalam dinamika ketatanegaraan yang dinamis di era 
pesatnya kemajuan teknologi dan informasi masa kini. Kemunduran 
tersebut melatarbelakangi berbagai ancaman terhadap pers, seperti isu 
SARA, tekanan massa, bahkan legal resentment (ancaman gugatan), 
business interest (kepentingan bisnis), suap dan sebagainya. Seperti 
yang dilihat bahwa jumlah pengaduan mengenai pers semakin tahun 
semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan 
tehadap pelanggaran etika pers maupun insan pers hari demi harinya 

364 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
365 Usfunan, J. (1999). Jaminan dan Perlindungan Kebebasan Pers di Indonesia. Majalah Ilmiah 

Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 5(9), 6.
366 Aziz, N. M. (2010). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menginventarisir Seluruh Lingkup Yang 

Menjadi Persoalan di Bidang Pers. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum 
dan HAM. https://bphn.go.id/layanan/res_study

367 World Press Freedom Index Questionnaire. (2020). Reporters Without Borders, https://rsf.org/
en/ranking
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mengalami kekhawatiran.368 Di satu sisi, kekecewaan terhadap pers 
bebas secara tidak langsung berdampak pada independensi Dewan 
Pers sebagai fasilitator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagai alat kontrol sosial. Potensi intervensi dari lembaga negara/
organ pemerintah semakin kuat karena posisi tawar Dewan Pers yang 
lemah.  Kenyataan dalam status quo menjadikan pers dipaksa sebagai 
pihak	yang	berafiliasi	dengan	berbagai	kepentingan	politik	dan	disisi	
lain berdampak pada masyarakat yang kesulitan menerima informasi 
terkait fakta yang jelas tentang berita yang seharusnya diterima.

Padahal, studi komparatif di beberapa negara demokrasi 
menunjukkan adanya kesesuaian antara demokrasi dan kebebasan. 
Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia 
yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai 
kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat 
manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya bagian dari instrumen 
demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi.369 
Demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik, 
yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan 
berorganisasi. Garis persinggungan antara demokrasi dan kebebasan 
pers merupakan rantai kehidupan manusia dalam dimensi politisnya 
yang saling interdependentif antara nilai-nilai dan kepentingan.370 
Bahkan kebebasan informasi merupakan investasi melawan dan 
mencegah lahirnya kembali tirani.371 

Maka dari itu, seharusnya pers dijadikan instrumen dalam 
memberikan pengaruh dan membentuk pola pikir masyarakat, in 
casu Dewan Pers. Edmund  Burke  bahkan  menyatakan  bahwa  
pers  merupakan  “the  Fourt  Estate” dimana pers menjadi kekuatan 
kekuasaan baru dalam sebuah negara.372 Oleh karenanya, sudah 
seharusnya Dewan Pers dijadikan media informasi dan media koreksi 
yang dijamin kebebasannya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini 

368 Susanto, E. (2010). Hukum Pers di Indonesia. Rineka Cipta, hlm. 173.
369 Aziz, N. M., Op. Cit.
370 Amin, D. A. (2008). Membangun Optimalisasi Kebebasan Pers di Tengah Konservatisme 

Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, 2(2), 19.
371 Suroso. (2001). Menuju Pers Demokrasi. LiSp, hlm.165.
372 Rakhmat, J. (2006, September 3).   Pers   Indonesia   Pasca-Orde   Baru:   Mencari   Sosok   

Pers   Reformis. Mutahhari. Diakses dari http://www.muthahhari.or.id/doc/artikel/edisihaji/ 
perspascaorba.htm, 
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penting untuk menjaga obyektivitas dan transparansi dalam dunia 
pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara transparan 
tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman, mengingat spirit pers 
dalam melaksanakan perannya untuk memperjuangkan keadilan dan 
kebenaran.

7. Dominasi Kepentingan Politik dalam Pengisian Jabatan Lembaga 
Negara

a. Evaluasi Pengisian Jabatan Hakim Agung

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.373 
Selain Mahkamah Konstitusi, lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman 
lainnya ialah Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Agung 
antara lain, ialah: 1) mengadili pada tingkat kasasi; 2) menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; 
dan 3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.374

Dalam melaksanakan segala kewenangannya, J. Djohansyah 
menyatakan bahwa Mahkamah Agung harus melaksanakan prinsip 
umum peradilan, yaitu menjaga independensi dan imparsialitas.375 Sifat 
independen dan imparsialitas itu bukan hanya harus diterapkan oleh 
Mahkamah Agung secara kelembagaan, tetapi juga harus dilaksanakan 
secara konsekuen oleh hakim agung. Oleh karena itu, Pasal 24A ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa: “Hakim Agung harus 
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, 
dan berpengalaman di bidang hukum”.376

Namun, Penulis berpendapat bahwa sifat independen serta 
imparsialitas hakim agung tidak akan terwujud, apabila mekanisme 
pengisian jabatan hakim agung masih menyisakan banyak permasalahan. 

373 Kartika, S. D. (2017). Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi. Jurnal Aktual dan Strategis, 
9(6), 1.

374 Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
375 Wicaksana, D. A. (2013). Peran Komisi Yudisial dalam Seleksi Calon Hakim Agung. Fiat Justitia, 

1(2), 11.
376 Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Hal ini dikarenakan mekanisme pengisian jabatan hakim agung yang 
masih terkesan sangat politis. Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.377 Pasal a quo 
memberikan penegasan bahwa keputusan akhir dalam pengisian jabatan 
hakim agung, berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lebih lanjut, Susi Dwi Harijanti menyatakan bahwa pengisian 
jabatan hakim agung yang demikian sangat bersifat politis, karena terdapat 
keikutsertaan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung.378 Kemudian, 
Mei Susanto juga menyatakan bahwa adanya kewenangan DPR dalam 
pengisian jabatan hakim agung, akan membuka peluang terjadinya jual 
beli dukungan, politisasi (politicking), dan bahkan penyuapan.379 Hal ini 
terjadi karena Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mensyaratkan 
bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR haruslah 
berasal dari partai politik. Oleh karena itu, kepentingan yang termuat dalam 
kelembagaan DPR juga merupakan kepentingan partai-partai politik yang 
ada.

Bahkan lebih dari itu, Mei Susanto juga menyatakan bahwa 
desain pengisian jabatan hakim agung yang demikian, berpotensi untuk 
menimbulkan peluang lahirnya kasus-kasus korupsi.380 Dengan kata lain, 
adanya kewenangan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung berpotensi 
memunculkan politik dagang sapi (kohandel).381 Politik dagang sapi ini 
juga terkait dengan politicking, dimana ada upaya-upaya negatif dari para 
politisi di parlemen untuk mendukung calon hakim agung yang dapat 
mengamankan suatu perkara, atau yang paling menguntungkan bagi partai 
ataupun politisi itu sendiri.382 Sebagai contoh, terjadinya kasus traveler 
cheques yang melibatkan beberapa oknum anggota DPR, ketika pemilihan 
Deputi Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.383 Oleh karena itu, Mahfud 
MD pernah menyatakan bahwa:384

377 Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
378 Harijanti, S. D. (2014). Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri. 

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(4), 556.
379 Susanto, M. (2018). Kekuasaan DPR dalam Pengisian Jabatan Negara dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 31.
380 Ibid., hlm. 36.
381 Ibid. 
382 Ibid.
383 Ibid., hlm. 24.
384 Mahfud, M. D. (2013, September 28). DPR Memang Kebablasan. Sindonews.com. Diakses dari 
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“ikut sertanya DPR dalam penentuan jabatan-jabatan publik itu telah 
melahirkan korupsi-korupsi dan kolusi yang sangat menjijikkan. 
Maka itu, banyak kalangan yang menghendaki agar DPR tidak 
dilibatkan lagi dalam pemilihan pejabat publik. Apalagi, dalam 
acara-acara yang disorot media massa secara langsung, pertanyaan-
pertanyaan dalam fit and proper test yang diajukan oleh anggota 
DPR, kelasnya adalah kelas anak SMA, bukan kelas penguji calon 
pejabat. Terus terang, yang diuji dan yang menguji, jauh lebih pandai 
yang diuji. Saya setuju sepenuhnya agar penentuan pejabat publik 
itu tidak usah melibatkan DPR lagi.”

Sejalan dengan itu, Susi Dwi Harijanti juga menyatakan bahwa 
adanya kewenangan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung, dapat 
menimbulkan problem yang serius karena dapat memicu terjadinya politik 
tawar-menawar, sehingga dapat menghasilkan keterpilihan hakim agung 
atas dasar preferensi politik atau bahkan personal.385 Kemudian, Dio Ashar 
Wicaksana juga menyatakan bahwa:386 

“pemilihan hakim yang dilalui oleh mekanisme politik tentu saja 
berpotensi banyak kepentingan yang akan terjadi, karena seperti 
kita ketahui bahwa kepentingan politik bisa mudah saja berubah 
tergantung dari orangnya atau situasi politik yang terjadi. Seperti 
contoh, apabila DPR sebagai lembaga negara yang anggotanya 
berasal dari partai politik mempunyai kepentingan politik yang baik 
maka bisa diharapkan hasil hakim yang terpilih adalah yang baik 
juga, namun hal yang berbeda akan terjadi apabila kepentingan 
politik yang ada adalah tidak baik, maka hakim yang terpilih bisa saja 
terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan yang buruk tersebut. 
Mekanisme pemilihan hakim agung yang melibatkan DPR bisa saja 
berpotensi menghasilkan hakim-hakim yang tidak baik tergantung 
dari keadaan dan situasi politik yang ada”.

Bahkan dalam praktik yang terjadi, M. Fajrul Falaakh menyatakan 
bahwa: “Dapat saja terjadi, seseorang calon hakim agung yang memperoleh 
peringkat pertama dalam seleksi Komisi Yudisial ternyata digugurkan 
dalam proses pemilihan di DPR. Digugurkannya calon hakim agung 

https://nasional.sindonews.com/berita/788395/18/ dpr-memang-kebablasan
385 Harijanti, S. D., Op. Cit., hlm. 555.
386 Wicaksana, D. A., Op. Cit., hlm. 8.
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tersebut dapat hanya karena dinilai bias dalam pandangan politik”.387 Oleh 
karena itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa mekanisme pengisian jabatan 
hakim agung perlu di rekonstruksi, agar dapat menghasilkan hakim agung 
yang lebih berkualitas dan jauh dari kepentingan-kepentingan politik.

b. Evaluasi Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.388 
Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman ialah 
Mahkamah Konstitusi. Hadirnya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi 
dilatarbelakangi oleh tren negara otoritarian yang berubah menjadi negara 
demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20.389 

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan 
Mahkamah Konstitusi antara lain, ialah: 1) menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar; 2) memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar; 3) memutus pembubaran partai politik; dan 4) memutus perselisihan 
hasil pemilihan umum.390 Keempat kewenangan tersebut merupakan 
kewenangan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Hal ini dikarenakan, keempat kewenangan tersebut merupakan langkah 
untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, serta untuk melindungi 
hak asasi manusia di Indonesia.391 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah 
Konstitusi memiliki kewajiban untuk selalu menjaga independensi, 
kemandirian, serta menjaga jarak dari pengaruh-pengaruh politik.392 Untuk 
mewujudkan hal tersebut, prinsip-prinsip itu juga harus dilaksanakan 
secara konsekuen oleh hakim konstitusi. Secara konseptual, Pasal 

387 Ibid.
388 Kartika, S. D. (2017). Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi. Jurnal Aktual dan Strategis, 

9(6), 1.
389 Nazriyah, R., Op. Cit., hlm. 159.
390 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
391 Andryan & Sihombing, E. N. (2018). Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
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392 Indrayanti, R. (2017). Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan 
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24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa: “Hakim 
konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, 
adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak 
merangkap sebagai pejabat negara”.393 Oleh karena itu, seharusnya setiap 
hakim konstitusi menjadikan Pasal a quo sebagai dasar pijakannya.

Namun, Penulis berpendapat bahwa sikap hakim konstitusi 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal a quo tidak akan terwujud, apabila 
mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi masih menyisakan 
berbagai permasalahan. Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi 
diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang 
hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.394 Penulis berpendapat bahwa 
mekanisme yang demikian masih menyisakan berbagai permasalahan 
yang cukup mendasar.

Permasalahan tersebut muncul akibat adanya keterlibatan Mahkamah 
Agung dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Terlibatnya Mahkamah 
Agung dalam pengisian jabatan hakim konstitusi telah mereduksi marwah 
Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Penulis berpendapat bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman, in casu 
Mahkamah Agung, seharusnya tidak perlu diikutsertakan dalam proses 
pengisian jabatan yang bersifat politik. Penulis berpendapat bahwa ketika 
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diikutsertakan dalam proses 
pengisian jabatan, hal tersebut akan mendegradasi sifat independen 
yang dimiliki oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Selain itu, keterlibatan 
Mahkamah Agung dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, juga 
berpotensi untuk menjadi sasaran politik transaksional, antara Mahkamah 
Agung dengan calon hakim konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya 
Mahkamah Agung tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih hakim 
konstitusi. Hal ini dilakukan agar Mahkamah Agung dapat lebih terfokus 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Selain itu, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian 
jabatan hakim konstitusi, berpotensi untuk mereduksi sifat independen 
393 Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
394 Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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yang dimiliki oleh hakim konstitusi. Hal ini dilandasi atas pemikiran Sri 
Hastuti Puspitasari yang menyatakan bahwa: “DPR merupakan lembaga 
politik sebagai representasi partai-partai politik, sehingga keterlibatan DPR 
dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi mengundang 
potensi politisasi”.395 Bahkan, Sri Hastuti Puspitasari juga menyatakan 
bahwa keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, juga 
berpotensi untuk menciptakan politik transaksional.396 Oleh karena itu, 
Penulis berpendapat bahwa seharusnya DPR secara kelembagaan tidak 
perlu lagi diberikan kewenangan untuk melakukan pengisian jabatan 
terhadap hakim konstitusi.

c. Evaluasi Pengisian Jabatan Komisi Yudisial

Gagasan dibentuknya Komisi Yudisial lahir dari semangat untuk 
mengawasi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas-
tugasnya.397 Pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman 
memang sudah seharusnya dilakukan, karena lembaga pelaksana kekuasaan 
kehakiman harus bersifat independen serta bebas dari pengaruh-pengaruh 
politik. Dalam mengawasi hakim-hakim, Komisi Yudisial juga harus 
bersifat independen agar fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap 
pelaksana kekuasaan kehakiman dapat berjalan dengan efektif.398 Dengan 
kata lain, syarat pertama yang harus dipenuhi oleh Komisi Yudisial dalam 
menjaga indepedensi serta imparsialitas kekuasaan kehakiman, ialah 
menjaga anggota Komisi Yudisial itu sendiri dari pengaruh-pengaruh 
politik yang ada.

Namun, Penulis berpendapat bahwa dalam status quo, terdapat 
kesulitan untuk menciptakan anggota Komisi Yudisial yang independen 
serta bebas dari pengaruh-pengaruh politik. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
desain pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial yang masih menyisakan 
beragam permasalahan. Desain pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial 
diatur dalam Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan 
bahwa: “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 

395 Puspitasari, S. H. (2018). Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim 
Agung dan Hakim Konstitusi. Jurnal Ius Quia Iustum, 25(3), 436.

396 Ibid.
397 Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa 

Negara. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 1.
398 Ibid.
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Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.399

Berdasarkan Pasal a quo, Penulis berpendapat bahwa desain 
pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial yang demikian, merupakan 
desain yang sangat rentan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan 
politik. Hal ini dikarenakan pemegang keputusan akhir dalam pengisian 
jabatan anggota Komisi Yudisial, berada di tangan DPR. Sedangkan, Pasal 
22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mensyaratkan bahwa peserta 
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR ialah partai politik. Oleh 
karena itu, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga akan terpengaruh oleh 
kepentingan-kepentingan politik.400 Sehingga, Penulis berpendapat bahwa 
desain yang demikian, akan menyebabkan anggota Komisi Yudisial rentan 
untuk disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik.

Terlebih, Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga telah 
menyatakan bahwa yang memiliki hak usul dalam pengisian jabatan 
anggota Komisi Yudisial ialah Presiden. Padahal, Pasal 6A ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa: “Pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.401 Pasal 
a quo telah menyatakan secara jelas bahwa Presiden juga merupakan pihak 
yang diajukan oleh partai politik, sehingga sangat mungkin kepentingan-
kepentingan yang dibawa oleh Presiden juga merupakan kepentingan-
kepentingan politik. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa 
desain pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial yang demikian, akan 
mereduksi sifat independen yang seharusnya melekat pada tubuh Komisi 
Yudisial. Alhasil, Komisi Yudisial tidak akan mampu melaksanakan fungsi 
pengawasannya dengan baik.

d. Evaluasi Pengisian Jabatan Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga tinggi 
negara yang kedudukannya didasarkan atas UUD NRI tahun 1945. UUD 
NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara 
independen.	 Justifikasi	 terhadap	 hal	 tersebut	 dicerminkan	 bahwa	 untuk	
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, 

399 Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
400 Harijanti, S. D., Op. Cit., hlm. 556.
401 Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.402 
Bahkan, sebelum secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, 
terkait ide independensi tersebut ditegaskan oleh salah satu perumus yakni 
Soetjipno dari Fraksi PDIP yang mengatakan bahwa BPK merupakan 
independent body. Hal ini dikarenakan, BPK tidak terpengaruh pada salah 
satu kekuasaan manapun. Sehingga, dapat ditafsirkan bahwa BPK tidak 
berada dibawah DPR atau DPD, tidak berada dibawah Presiden, maupun 
tidak berada dibawah Mahkamah Agung.403

Ide tentang independensi, bebas, dan mandiri yang dianut oleh 
kelembagaan BPK, semakin diperkuat dengan argumentasi yang 
disampaikan oleh T.M Nurlif dari Fraksi Partai Golkar, yang menghendaki 
penambahan kata “independen” dalam konstruksi pasal mengenai BPK 
dalam konstitusi. Penambahan kata “independen” memiliki tujuan agar 
BPK sebagai lembaga tinggi negara tidak dapat diintervensi dari lembaga 
tinggi negara lainnya, ketika menjalankan tugas dan kewenangan yang 
dimilikinya.404 Pada akhirnya ide tersebut dicerminkan melalui penegasan 
BPK sebagai lembaga tinggi negara yang bersifat bebas dan mandiri.

Namun, suatu kontradiksi terhadap independensi kelembagaan 
BPK muncul ketika mekanisme pemilihan anggota BPK tersebut diatur. 
Pemilihan anggota BPK diatur dalam pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945.405 Pasal a quo merumuskan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR 
dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. 
Artinya, kewenangan pemilihan anggota tersebut sepenuhnya dimiliki 
oleh DPR, karena DPD hanya dapat memberikan pertimbangan semata, 
selanjutnya Presiden yang meresmikan. Hal yang menjadi salah kaprah 
ketika di satu sisi BPK disebut sebagai lembaga negara independen, akan 
tetapi di sisi lain pemilihan anggotanya dipilih oleh DPR yang merupakan 
lembaga tinggi negara yang sangat kental dengan kepentingan politis. 
Sehingga, hal ini menimbulkan permasalahan besar terkait dengan 
konstruksi pemilihan anggota BPK dalam konstitusi Indonesia.

402 Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
403 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif 

Buku VII tentang Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 463.

404 Ibid.
405 Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Sebagai contoh, pemilihan anggota BPK periode 2019-2024 
adalah salah satu bukti dari permasalahan tersebut. Kelima anggota BPK 
yang terpilih didominasi adalah para DPR yang masih aktif yakni Pius 
Lustrilanada dari Partai Gerinda, Daniel Tobing dari Partai PDIP, Aqsanul 
Qosasih dari Partai Demokrat, Harry Azhar Aziz dari Partai Golkar, dan 
hanya Hendra Susanto yang satu-satunya dari internal BPK.406 Hal tersebut 
akan menimbulkan potensi terhadap independensi kelembagaan KPK yang 
dapat tereduksi. Dikuasainya kursi anggota BPK oleh politikus membuat 
potensi	konflik	kepentingan	sulit	untuk	dihindarkan.407 Hal ini akan sangat 
menganggu tugas BPK sebagai auditor laporan keuangan kementerian dan 
lembaga negara, termasuk DPR atau Pemerintah Daerah serta nantinya 
akan melakukan audit terhadap laporan penggunaan dana bantuan untuk 
partai politik yang berasal dari APBN dan APBD dari pimpinan pusat 
hingga cabang parpol.408

Proses pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR 
menggunakan sistem fit and proper test. Sistem fit and proper test adalah 
suatu sistem pengisian jabatan yang bertujuan untuk menguji terkait 
kelayakan dan kepatutan seseorang apakah tepat untuk menduduki jabatan 
tersebut.409 Namun, dalam status quo permasalahannya adalah sistem yang 
digunakan dalam fit and proper test tersebut bersifat tertutup. Sistem tertutup 
adalah suatu sistem fit and proper test yang setiap tahapannya tertutup dan 
hanya dapat diakses oleh sebagian orang saja.410 Dengan menggunakan 
sistem tersebut, banyak pihak yang mengganggap bahwa sistem tersebut 
rawan untuk disalahgunakan oleh DPR, misalnya Emerson Yuntho dari 
Indonesian Corruption Watch mengatakan bahwa proses seleksi calon 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang kurang terbuka, sangat tidak 
menguntungkan pemberantasan korupsi dan rawan kepentingan politik 
yang masuk ke BPK. Hal ini mengakibatkan BPK nantinya, hanya akan 
menjadi lembaga titipan para politisi.411 Dengan mekanisme seperti ini, 

406 Sukmana, Y. (2019, September 26). DPR Pilih Mayoritas Orang Parpol Jadi Anggota BPK 
2019-2024, Apa Konsekuensinya?. Kompas.com. Diakses dari https://money.kompas.
com/read/2019/09/26/140951726/dpr-pilih-mayoritasorang-parpol-jadi-anggota-bpk 
2019-2024-apa-konsekuensinya

407 Ibid.
408 Ibid.
409 Ahmadi, A. (2009). Kajian Kritis Pelaksanaan Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) 

Calon Panglima TNI. Jurnal Ketahanan Nasional, 14(2), 2.
410 Ibid, hlm. 3-4.
411 Yid, A. (2009, September 6). Tertutup Model Seleksinya, BPK Rawan Jadi Lembaga Titipan. 
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nantinya anggota BPK akan diisi oleh politisi yang gagal jadi DPR atau 
pensiunan anggota DPR.412

Problematika selanjutnya adalah bahwa pertimbangan DPD untuk 
pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam status quo yang hanya 
berbentuk rekomendasi, seringkali diabaikan oleh DPR. Sebagai contoh, 
ketika DPD merekomendasikan 15 (lima belas) kandidat, namun DPR 
hanya menyeleksi 13 (tiga belas) kandidat, dengan argumentasi bahwa 
dua calon gagal karena tidak memenuhi syarat administrasi.413 Tentunya 
hal ini merupakan suatu anomali, dimana seharusnya hal-hal yang bersifat 
administrasi sudah dilalui ketika diproses di DPD. Oleh karena itu, 
seharusnya DPR melakukan tes yang lain, sehingga tidak seakan-akan 
mencari kesalahan terhadap kandidat yang diajukan oleh DPD. Mekanisme 
pengisian jabatan anggota BPK yang demikian, seringkali melahirkan 
konflik	antara	DPR	dan	DPD.

Akar permasalahan tersebut terletak pada kewenangan DPR yang 
begitu kuat untuk memilih anggota BPK sedangkan DPD hanya sebatas 
memberikan pertimbangan. Dengan hanya memberikan pertimbangan, 
rekomendasi yang diberikan oleh DPD seringkali diabaikan oleh DPR 
sehingga DPR berwenang menolak pertimbangan yang diberikan oleh 
DPD, muaranya berujung pada tidak adanya checks and balances antara 
DPR dengan DPD dalam proses pengisian jabatan anggota BPK. Oleh 
karena itu, muncul gagasan untuk menyempurnakan mekanisme pemilihan 
anggota BPK, agar BPK terbebas dari kepentingan-kepentingan politis 
sehingga jaminan independensi kelembagaan BPK yang bebas dan mandiri 
benar-benar terwujud.

e. Evaluasi Pengisian Jabatan Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman merupakan lembaga negara independen yang 
kedudukannya	diatur	dengan	UU	Ombudsman.	Justifikasi	atas	hal	tersebut	
dicerminkan melalui Pasal 2 UU Ombudsman.414 Pasal a quo menyatakan 

DetikNews. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-1197630/tertutup-model-
seleksinya-bpk-rawan-jadi-lembagatitipan

412 Ibid.
413 Setiawan, D. A. (2019, September 19). DPD Sodokan 15 Kandidat, 2 Diantaranya Tidak Diseleksi 

DPR. DDTC News. Diakses dari https://news.ddtc.co.id/dpd-sodorkan-15-kandidat-2-di-
antaranya-tidak-diseleksi-dpr-17157

414 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
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bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan 
tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi 
pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 

Namun, suatu kontradiksi terhadap independensi kelembagaan 
Ombudsman muncul ketika mekanisme pemilihan anggota BPK tersebut 
diatur. Pasal 14 UU Ombudsman menyatakan bahwa Ketua, Wakil 
Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.415 Hal tersebut menjadi 
salah kaprah ketika Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat 
independen, akan tetapi pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan anggotanya 
dipilih oleh DPR. Kendatipun memang Presiden yang mengusulkan, 
akan tetapi kewenangan untuk memilih tetap berada sepenuhnya berada 
di tangan DPR. Tentunya, hal ini menjadi anomali karena DPR sangat 
kental dengan nuansa politis, akan tetapi diberikan kewenangan yang 
begitu besar untuk memilih anggota Ombudsman yang tugas pokok dan 
fungsinya mengawasi pelayanan publik agar terhindar dari praktik kolusi, 
korupsi, dan nepotisme (KKN).

Sebagai contoh, bahwa pada tahun 2020 DPR mengusulkan 
agar Ombudsman fokus mengawasi lembaga tertentu saja dengan 
dalih persoalan anggaran terhadap kelembagaan Ombudsman.416 Hal 
tersebut dapat memengaruhi Ombudsman untuk merespon dan memilih 
prioritas pengawasan atas usul yang disampaikan DPR tersebut oleh 
karena seluruh anggota Ombudsman dipilih oleh DPR yang mana DPR 
memiliki kekuasaan penuh untuk ‘masuk’ dalam pengambilan keputusan 
Ombudsman secara tidak langsung. Apabila hal itu terjadi, artinya 
pengawasan terhadap pelayanan publik tidak akan maksimal, hal ini 
akan menjadikan permasalahan besar karena beberapa lembaga negara 
dapat luput dari pengawasan Ombudsman sehingga kolusi, korupsi, dan 
nepotisme (KKN) merupakan suatu keniscayaan.

Padahal, belum tentu bahwa besarnya anggaran pembiayaan lembaga-
lembaga negara independen merupakan suatu bentuk pemborosan uang 
negara, setidaknya ada dua hal yang dapat dianalisis. Pertama, faktanya 
415 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
416 Kustiasih, R. (2020, Februari 5). DPR Usulkan Ombudsman RI Fokus pada Lembaga Tertentu 

Saja. Kompas.id. Diakses dari https://kompas.id/baca/polhuk/2020/02/25/dpr-usulkan-
ombudsman-fokus/
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ada lembaga negara independen yang bekerja secara penuh dengan 
pembiayaan yang sangat minim, seperti Dewan Pers yang sama sekali 
tidak menerima gaji dalam bentuk bulanan, akan tetapi hanya uang rapat 
yang dihitung per-kehadiran rapat. Selebihnya, anggaran negara hanya 
dipakai untuk melaksanakan kegiatan Dewan Pers dengan jumlah yang 
tidak terlalu besar.417 Kedua, harus diingat bahwa persoalan tugas negara 
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi negara memang membutuhkan 
anggaran. Artinya, ada porsi tertentu anggaran negara memang bisa jadi 
harus besar karena disesuaikan dengan jumlah lembaga negara independen 
yang ada, sekaligus kerja-kerja ideal yang dapat dilaksanakan dengan 
sokongan dana yang cukup dari negara.418 

Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menyempurnakan mekanisme 
pemilihan anggota Ombudsman, agar Ombudsman terbebas dari 
kepentingan-kepentingan politis sehingga jaminan hakikat independensi 
kelembagaan Ombudsman yang mandiri benar-benar terwujud sehingga 
menciptakan birokrasi yang bersih, terbebas dari intervensi politik, dan 
bebas dari campur tangan pihak-pihak lain.

f. Evaluasi Pengisian Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan 
lembaga negara yang kedudukannya diatur dengan undang-undang, in 
casu UU HAM. UU HAM menegaskan bahwa Komnas HAM merupakan 
lembaga	 negara	 independen.	 Justifikasi	 atas	 hal	 tersebut	 dicerminkan	
melalui Pasal 1 angka 7 UU HAM. Pasal a quo menegaskan bahwa 
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat 
dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.419 
Lebih lanjut, Penjelasan atas Pasal 83 ayat (1) UU HAM yang mengatur 
anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM 
dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara, memberikan makna 
kata “diresmikan oleh presiden” adalah penanda untuk keindependenan 
lembaga ini.

417 Mochtar, Z. A. Lembaga Negara Indenden…, Op.Cit. hlm. 153.
418 Ibid.
419 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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Namun, suatu kontradiksi terhadap independensi kelembagaan 
Komnas HAM muncul ketika mekanisme pemilihan anggota Komnas 
HAM tersebut diatur. Pasal 83 ayat (1) UU HAM menegaskan bahwa 
anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan 
Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.420 
Artinya, kewenangan pemilihan anggota tersebut sepenuhnya dimiliki 
oleh DPR, karena Komnas HAM hanya dapat memberikan usulan 
semata, selanjutnya Presiden yang meresmikan. Hal yang menjadi salah 
kaprah ketika di satu sisi Komnas HAM disebut sebagai lembaga negara 
independen, akan tetapi di sisi lain pemilihan anggotanya dipilih oleh 
DPR yang merupakan lembaga tinggi negara yang sangat kental dengan 
kepentingan politis. Sehingga, hal ini menimbulkan permasalahan besar 
terkait dengan konstruksi pemilihan anggota Komnas HAM.

Di satu sisi, memang sebelum DPR melakukan pemilihan, terlebih 
dahulu akan dilakukan mekanisme fit and proper test terhadap para calon 
yang telah diseleksi dan diusulkan oleh Komnas HAM yang selanjutnya 
hasil dari seleksi tersebut diserahkan kepada DPR untuk dipilih lalu 
Presiden akan meresmikan anggota yang telah dipilih oleh DPR. Akan 
tetapi, anggota yang diusulkan oleh Komnas HAM tersebut dapat pula 
diabaikan oleh DPR atau lebih buruknya ditolak ‘mentah-mentah’ karena 
begitu kuatnya kewenangan DPR untuk memilih anggota Komnas HAM. 
Dalam hal ini tentu saja menyebabkan Komnas HAM sebagai lembaga 
negara independen yang rentan untuk adanya intervensi kepentingan 
politik dalam pemilihan komisionernya. Dikhawatirkan komisioner yang 
terpilih	sebenarnya	lebih	merefleksikan	kepentingan	politik	yang	dominan	
daripada integritas dan profesionalitasnya. Oleh karena itu, muncul 
gagasan untuk menyempurnakan mekanisme pemilihan anggota Komnas 
HAM, agar Komnas HAM terbebas dari kepentingan-kepentingan politis 
sehingga jaminan independensi kelembagaan Komnas HAM yang mandiri 
benar-benar terwujud sehingga penjaminan, perlindungan, dan pemenuhan 
terhadap hak asasi manusia warga negara dapat dicapai seutuhnya.

g. Evaluasi Pengisian Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Pasal 21 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas UU No. 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
420 Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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Korupsi (UU KPK) menyatakan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif 
kolegial.421 Artinya, segala langkah keputusan tidak didasarkan atas satu 
orang saja, melainkan melibatkan masukan dari pimpinan KPK lainnya. 
Ciri tersebut merupakan salah satu ciri dari lembaga negara independen. 

Independensi KPK ditegaskan kembali pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 terkait pola pemilihan anggota KPK 
yang harus melalui fit and proper test di DPR. Dalam amar putusannya, MK 
menolak permohonan pemohon untuk selebihnya, yaitu terkait pemilihan 
pimpinan KPK oleh DPR yang diminta ditinjau konstitusionalitasnya oleh 
pemohon. Proses pemilihan komisioner KPK yang dilakukan oleh DPR 
selama ini bersifat technical selection yang rentan disertai dengan potensi 
konflik	kepentingan.	Disinilah	 letak	persoalan	yang	cukup	 serius	dalam	
proses seleksi yang dilakukan oleh DPR.422 

Implikasi terhadap hal tersebut sangat berpengaruh terhadap prinsip 
kemerdekaan lembaga kehakiman seperti yang disebutkan dalam Putusan 
MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa KPK sebagai lembaga negara bantu kedudukannya bersifat 
konstitusional secara kelembagaannya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya bersifat independen. Begitu pentingnya pemilihan anggota KPK 
tersebut membuat MK menegaskan kembali pada Putusan MK No. 16 
PUU-XII/2014 untuk menekankan independensi kelembagaan KPK, yakni 
dengan menyatakan bahwa perlu ada penambahan syarat bagi pimpinan 
KPK yaitu tidak berasal dari partai politik tertentu, atau apabila pernah 
menjadi anggota partai politik setidaknya harus ada jeda selama 5 tahun 
sebelum mencalonkan diri menjadi komisioner KPK.423

Dalam status quo, suatu kontradiksi terhadap independensi 
kelembagaan KPK muncul ketika mekanisme pemilihan anggota Komnas 
KPK tersebut diatur. Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh 
Presiden Republik Indonesia.424 Artinya, kewenangan pemilihan anggota 
tersebut sepenuhnya dimiliki oleh DPR. Hal tersebut menjadi bias karena 
421 Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
422 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014, hlm. 72.
423 Ibid.
424 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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di satu sisi KPK merupakan lembaga negara independen yang bebas dan 
mandiri dari campur tangan cabang kekuasaan lain, akan tetapi pemilihan 
anggotanya, termasuk Ketua KPK dipilih oleh DPR yang kental dengan 
nuansa politis. Hal tersebut jelas berpotensi terhadap masuknya intervensi 
politik kepada KPK secara kelembagaan dalam pelaksanaan kinerjanya. 
Bahkan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana 
menilai proses seleksi dan pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2023 
seperti sebuah rencana besar.425

Dikhawatirkan komisioner yang terpilih sebenarnya lebih 
merefleksikan	 kepentingan	 politik	 yang	 dominan	 daripada	 integritas	
dan profesionalitasnya. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk 
menyempurnakan mekanisme pemilihan anggota KPK, agar KPK terbebas 
dari kepentingan-kepentingan politis sehingga independensi kelembagaan 
KPK mencerminkan kebebasan dan kemandirian dalam setiap langkah 
pelaksanaan tugas dan fungsinya.

8. Permasalahan Mengenai Komisi Yudisial

Doktrin negara berdasarkan atas hukum (de rechstaat) yang dianut 
di Indonesia ditandai dengan adanya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
Konsekuensi lebih lanjut dari negara hukum tersebut adalah dibutuhkannya 
perangkat/organ/badan yang melaksanakan maupun menjaga hukum itu 
sendiri yakni berupa kekuasaan kehakiman.426 Kekuasaan kehakiman 
merupakan salah satu unsur kekuasaan di Indonesia selain kekuasaan 
eksekutif dan kekuasaan legislatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut 
bersinergi dan saling berhubungan satu sama lain, baik dengan konsep 
pemisahan kekuasaan (separation of power) maupun pembagian kekuasaan 
(distribution of power).427 Pengejawantahan kekuasaan kehakiman secara 
eksplisit disebutkan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.428

425 Ani. (2019, September 14). Firli Jadi Ketua KPK, ICW Nilai Bagian dari Rencana Besar. CNN Indonesia. 
Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190913140652-12-430251/firli-jadi-
ketua-kpk-icw-nilai-bagian-dari-rencana-besar

426 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 20.
427 Asshiddique, J. Perkembangan dan Konsolidasi…, Op. Cit. hlm. 23.
428 Vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Cakupan kekuasaan kehakiman diuraikan lebih lanjut oleh konstitusi 
yang menyatakan bahwa 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.429 Merujuk pada hal tersebut, diketahui bahwa 
pelaksana kekuasaan kehakiman mencakup dua lembaga utama yaitu 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga pelaksana 
kekuasaan kehakiman tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.430 

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang terjadi pada tahun 1999 
hingga tahun 2002 memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan 
kehakiman di Indonesia. Hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 
tersebut menghasilkan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman tertinggi selain Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.431 
Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pembantu (auxiliary 
institusion) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 
Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2011 tentang Komisi Yudisial.432 Kendatipun dibentuk sebagai auxiliary 
institution, akan tetapi konstitusi menegaskan bahwa Komisi Yudisial 
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung 
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.433 Mandiri dalam 
hal ini berarti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau suatu 
pihak tidak bergantung kepada pihak lainnya yang dalam literatur disebut 
juga independen, berasal dari bahasa Inggris independence.434 

Semula, keberadaan Komisi Yudisial sebagai institusi penegak kode 
etik hakim ini berada di dalam struktur Mahkamah Agung. Namun karena 
429 Vide Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
430 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
431 Indrayana, D. (2008). Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum 

Ketatanegaraan. PT Kompas Media Nusantara, hlm. 27.
432 Mahmuzar. (2010). Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan 

Sesudah Amandemen (1st ed.). Nusa Media, hlm. 25.
433 Vide Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
434 Kridalaksana, H. M. (2005). Kamus Sinonim Bahasa Indonesia (9th ed.). Nusa Indah 

Press, hlm. 89. 
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perkembangan kebutuhan zaman dan atas pengaruh perkembangan di 
dunia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dengan munculnya ide 
pembentukan Komisi Yudisial sebagai ‘lembaga eksternal’ di lingkungan 
pengadilan di banyak negara, maka Indonesia mengadopsi ide Komisi 
Yudisial itu dengan mencantumkan keberadaannya dalam UUD 1945. 
435 Eksistensi Komisi Yudisial dalam rumpun kekuasaan kehakiman 
dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama,	akibat	pergeseran	konfigurasi	
politik rezim pemerintahan dari yang sifatnya otoritarian kemudian bergerak 
ke	arah	yang	lebih	demokratis.	Pergeseran	konfigurasi	politik	ini	menuntut	
performa kekuasaan kehakiman yang lebih independen, transparan, dan 
akuntabel. Kedua, akibat gejala reaksional atas praktik politisasi jabatan 
hakim yang kerap mendapatkan intervensi pemerintah, dalam hal ini ialah 
pola rekruitmen hakim yang dianggap bias dengan masalah politik karena 
lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik, 
yaitu presiden dan parlemen. Gejala tersebut ditandai oleh pengalaman 
di era demokrasi terpimpin dan orde baru. Ketiga, pengaruh trend atau 
globalisasi organ negara sejenis Judicial Council yang telah diadopsi oleh 
negara-negara Uni Eropa, dalam hal ini Italia dan Prancis, menjadi model 
percontohan Judicial Council di berbagai negara. Keempat, ketiadaan 
organ yang dapat menjadi penghubung antara aktor kekuasaan kehakiman 
dengan masyarakat (juctice seeker) untuk melakukan pengawasan secara 
intensif terhadap proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.436 

Keempat, tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, 
karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan 
yang ketat dari sebuah lembaga khusus.437 Kelima, keberadaan Komisi 
Yudisial hadir akibat kekecewaan publik yang luas terhadap independensi 
dan kinerja peradilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, di 
masa-masa krisis yang kemudian dijawab dengan dilakukannya reformasi 
yang berpuncak pada agenda amandemen konstitusi pada tahun 1999-
2002.438 Selain dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut, dalam perspektif lain 
dapat dilihat carut-marut pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sering 
mendapatkan intervensi kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya 
435 Asshiddiqie, J. Komisi Yudisial Baru Dan Penataan Sistem Infra-Struktur Etika 

Berbangsa Dan Bernegara. Diakses dari http://www.jimly.com/
436 Rishan, I. & Hamonangan, A. P. (2017). Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi 

dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia. JH Ius Quia lustum, 24(3), 362.
437 Thohari, A. (2004). Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan., ELSAM.
438 Asshiddiqie, J. Komisi Yudisial…, Op. Cit.
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termasuk kekuasaan uang, yang mendorong pemikiran perlunya sebuah 
lembaga yang dapat “menjamin” kekuasaan kehakiman untuk dapat 
berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum, yakni keadilan masyarakat.439 
Minimnya	 efektifitas	 pengawasan	 secara	 internal	 mendorong	 lahirnya	
Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan kehormatan hakim secara 
eksternal.

Kendatipun eksistensi Komisi Yudisial diakui keberadaannya 
dalam konstitusi, akan tetapi Komisi Yudisial dalam status quo tidak 
diimbangi oleh rumusan kewenangan yang memadai dalam skema 
peran yang bersifat proporsional antar cabang dan antar fungsi-fungsi 
kekuasaan negara.440 Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial 
bersifat mandiri dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.441 
Dua kewenangan yang dilekatkan kepada Komisi Yudisial tersebut pada 
prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan mutu independensi peradilan 
melalui sistem recruitment hakim dan mutu akuntabilitas peradilan dalam 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 
hakim. Namun, di sisi lain, dalam status quo, tidak jarang resistensi 
dari MA maupun MK harus bermuara pada putusan uji materi lembaga 
peradilan.

Mahkamah Konstitusi misalnya, melalui putusan judicial review 
yang dijatuhkan oleh MK, terdapat 4 (empat) putusan uji materi yang 
secara	 signifikan	 berpengaruh	 pada	 model	 dan	 kewenangan	 Komisi	
Yudisial. Pertama, pada tahun 2006, terdapat Putusan MK Nomor 005/
PUU-IV/2006, putusan tersebut cenderung kompromistis sebab MK 
melepaskan dirinya dari subjek pengawasan oleh KOMISI YUDISIAL .442 
Kedua, pada tahun 2013, terdapat Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, 
putusan tersebut berhasil membatalkan seluruh materi muatan dalam 
Perppu MK dengan menganulir kewenangan Komisi Yudisial membentuk 
panel ahli seleksi hakim konstitusi dan pelibatan Komisi Yudisial dalam 
439 Fauzan, M. (2012). Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik 

Indonesia dan Yang Seharusnya Diatur dalam Peraturan-Perundang. Jurnal Dinamika Hukum, 
12(1), 12.

440 Ibid. 
441 Vide Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
442 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
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pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.443 Terakhir, pada 
tahun 2015, terdapat Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, putusan 
tersebut menganulir kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan 
seleksi bersama dengan MA terhadap seleksi hakim karir.444 Di sisi lain, 
MA pada tahun 2011 menjatuhkan putusan uji materi dalam Putusan MA 
Nomor 36/PUU/2011, putusan tersebut membatalkan beberapa butir kode 
etik pengawasan perilaku hakim sebagaimana yang telah disepakati oleh 
Komisi Yudisial dan MA.445 Adapun secara rinci, pelemahan kewenangan 
Komisi Yudisial dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.  
Pelemahan Kewenangan Komisi Yudisial Melalui Ajudikasi 

Konstitusional

Pelemahan Kewenangan Komisi Yudisial  

Melalui Ajudikasi Konstitusional
No Putusan Tahun Model Ajudikasi Pelemahan Kewenangan
1 Putusan MK 

Nomor 005/
PUU-IV/2006

2006 MK Pembatalan kewenan-
gan pengawasan terhadap 
hakim konstitusi

2 Putusan MK 
Nomor 1-2/
PUU-XII/2014

2014 MK Pembatalan kewenangan 
Komisi Yudisial dalam keter-
libatan panel ahli seleksi dan 
pengawasan hakim konstitu-
si

3 Putusan MK 
Nomor 43/
PUU-XIII/2015 

2015 MK Pembatalan kewenangan 
Komisi Yudisial dalam keter-
libatan seleksi dan pengang-
katan hakim karir di bawah 
MA

4 Putusan MA 
Nomor 36/
PUU/2011

2011 MA Pembatalan butir kode etik 
Komisi Yudisial dan MA da-
lam wilayah kompetensi 
pengawasan perilaku hakim

 Selain itu, dalam status quo, komposisi keanggotaan Komisi Yudisial 
tidak diatur secara rigid dalam level konstitusi. Konstitusi mendudukkan 
bahwa susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
443Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2014.
444 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.
445 Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/PUU/2011.
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undang-undang.446 Adapun Pasal 6 UU Komisi Yudisial447 menyatakan 
komposisi keanggotaan Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang, dua 
diantaranya mantan hakim, dua orang berasal dari praktisi hukum, dua 
orang akademisi, dan satu orang dari anggota masyarakat. Hal ini berbeda 
dengan Komisi Yudisial di Afrika Selatan yang bernama Judicial Services 
Commission (JSC), komposisi keanggotaannya diatur dalam konstitusi 
yang terdiri dari 23 orang komisioner dari berbagai macam golongan, 3 
(tiga) diantaranya representasi dari kalangan hakim, 1 (satu) orang berasal 
dari kabinet pemerintah dari menteri kehakiman, 4 (empat) orang praktisi 
hukum yang berasal dari kalangan advokat, 6 (enam) orang dari parlemen 
yang tiga diantaranya berasal dari partai oposisi pemerintah, 4 (empat) 
orang berasal dari kalangan senator, 1 (satu) orang berasal dari akademisi 
dan 4 (empat) orang diangkat oleh presiden berdasarkan persetujuan 
parlemen.448 

Serupa dengan Afrika Selatan, Bulgaria dalam konstitusinya secara 
tegas mengatur komposisi anggota organ sejenis Komisi Yudisial dengan 
penamaan Supreme Judicial Council (SJC). SJC terdiri dari 25 (dua puluh 
lima) anggota, 3 (tiga) diantaranya dijabat secara ex officio oleh Ketua 
Supreme Court of Cassation, Ketua Supreme Administrative Court, 
dan Chief Prosecutor. Sebelas anggota lainnya dipilih oleh parlemen, 
dan sebelas anggota lainnya dipilih dari cabang kekuasaan yudisial.449 
Begitupun di Argentina, organ sejenis KOMISI YUDISIAL  dengan 
penamaan National Judicial Council (NJC). Keanggotaan NJC diatur 
secara rigid dalam konstitusi Argentina yang terdiri dari 13 (tiga belas) 
orang komisioner, 3 (tiga) diantaranya dipilih dari ikatan organisasi hakim, 
6 (enam) berasal dari parlemen, dan 4 (empat) orang lainnya berasal dari 
dua pengacara, dan masing-masing-masing anggota lainnya berasal dari 
pemerintah dan akademisi berlatar belakang profesor. 

Apabila merujuk pada hasil perbandingan dengan ketiga negara 
tersebut, masing-masing negara yang menjadi sumber komparasi melibatkan 
keterwakilan golongan hakim sebagai unsur komisioner judicial council. 
Berbeda dengan Komisi Yudisial di Indonesia yang hanya melibatkan 

446 Vide Pasal 24B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
447 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial
448 Vide Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan 2012.
449 Pasal 130 ayat (1) dan (3) Konstitusi Bulgaria 1991. 
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mantan hakim. Pengaturan demikian jelas membuka ruang resistensi 
yang besar antara lembaga pengawas Komisi Yudisial dan lembaga yang 
diawasi (MA dan MK). Maka dari itu, tidaklah heran apabila kewenangan 
Komisi Yudisial tereduksi oleh pelaku utama kekuasaan kehakiman, yakni 
MA dan MK. Hal ini terbukti bahwa Komisi Yudisial di Indonesia harus 
melewati fase pelemahan kewenangan secara beruntun melalui ajudikasi 
konstitusional yang dilakukan oleh MA dan MK.

 Selain itu, apabila dilihat dari komposisi keanggotaannya 
yang bersifat partisan, jumlah komisionernya ganjil, independensi 
kelembagaannya disebutkan oleh UUD NRI Tahun 1945, tidak tunduk pada 
political will Pemerintah atau Presiden, maka Komisi Yudisial di Indonesia 
merupakan Lembaga Negara Independen (independent agency).450 Terkait 
dengan Lembaga Negara Independen tersebut, hal ini perlu ditinjau 
dari proses amandemen konstitusi yang terjadi secara berantai dengan 
metode tambal sulam, tidak mempunyai cetak biru (blue print) yang jelas. 
Ketiadaan cetak biru terhadap lembaga negara independen membawa 
sengkarut permasalahan khususnya terkait dengan pola relasi kekuasaan 
dengan organ konstitusi lainnya. Hal inilah yang kemudian berimbas pada 
Komisi Yudisial. “Kelatahan” itupun terlihat pada posisi teoritik Komisi 
Yudisial sebagai lembaga negara independen yang mendapatkan porsinya 
sebagai constitutional body pada level konstitusi yang cukup menyulitkan 
jika melihat bangunan konstitusi tidak secara tegas mengakui eksistensi 
lembaga negara independen sebagai salah satu cabang kekuasaan baru. 
Lebih dari itu dalam teori ketatanegaraan prinsip saling imbang dan saling 
kontrol (checks and balances) hanya dapat diterapkan dalam hubungan 
organ yang setara, maka tidak heran jika Komisi Yudisial sering di “anak 
tirikan” sebagai organ konstitusi ketika membangun relasi dengan cabang 
kekuasaan lain.451 Maka dari itu, tidaklah tepat apabila Komisi Yudisial 
ditempatkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, daya jelajah kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia 
relatif kecil jika dibandingkan dengan kewenangan judicial council di 
Afrika Selatan, Bulgaria, dan Argentina. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 
Komisi Yudisial tidak mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang 
inisiator anggaran badan peradilan serta promosi dan mutasi para hakim. 
Berbeda dengan Judicial Service Commission di berbagai negara di Eropa 
450 Rishan, I. Op. Cit., hlm. 362.
451 Ibid.
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yang notabene memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial dalam 
hal promosi dan mutasi hakim.452 Terlebih, subjek kewenangan yang 
diatur oleh Komisi Yudisial sangat limitatif, artinya Komisi Yudisial di 
Indonesia hanya mempunyai kewenangan pada jabatan hakim tertentu 
yang mana Komisi Yudisial tidak diberikan kewenangan untuk terlibat 
dalam pengangkatan dan pengawasan hakim konstitusi. Padahal, secara 
eksplisit MK sendiri mengakui bahwa hakim konstitusi merupakan hakim 
yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial. Hal ini secara tegas 
dinyatakan sebagai berikut:

“MK memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang 
tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Untuk 
mengimbangi dan menjaga agar MK tetap menjalankan fungsinya 
secara bertanggung jawab, perlu ada mekanisme pengawasan terpadu 
terhadap MK. Menjadi penting bagi MK, untuk memberikan pengawasan 
terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang 
memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki 
kewenangan untuk mengawasi hakim, baik di lingkungan peradilan umum 
maupun MK.” 

Pengecualian pengawasan eksternal terhadap MK telah menyimpang 
dari konsep pengawasan yang seharusnya diaplikasikan terhadap seluruh 
hakim pelaksana kekuasaan kehakiman agar tidak menjadikan MK 
sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang istimewa karena hanya 
memiliki perbedaan dalam ranah perkara yang diadili dan diputus. Perlu 
digarisbawahi bahwa pengawasan Komisi Yudisial  dalam hal ini bukan 
terkait institusi MA atau MK itu sendiri, tetapi terkait perilaku Hakim 
Agung, Hakim Konstitusi, maupun hakim-hakim peradilan tingkat I atau 
tingkat banding. Oleh karena itu, muncul gagawasan terkait perlunya 
penguatan secara kelembagaan terhadap Komisi Yudisial.

9. Ketidakjelasan Desain Kekuasaan Kehakiman

a. Dualisme Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan (judicial 
review) digunakan secara umum untuk mengartikan kewenangan 

452 Voermans, W. (2002). Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa. Lembaga Kajian dan 
Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm. 36-37.



130

pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga 
peradilan. Adapun, judicial review diartikan sebagai sebuah lembaga 
peradilan yang mampu menguji peraturan yang dianggap bertentangan 
dengan konstitusi.453 Lebih lanjut, judicial review dilakukan sebagai 
upaya dari yudikatif untuk menjamin tindakan legislatif dan eksekutif 
sesuai dengan hukum tertinggi, yaitu konstitusi.454 

Norma hukum dalam suatu negara selalu berjenjang, berlapis, 
dan berkelompok yang terdiri dari staatsfundamentalnorm (norma 
fundamental negara), staatsgrundgesetz (aturan dasar negara/
aturan pokok negara), formel gesetz (undang-undang formal), 
dan verdordnung autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan 
otonom).455 Berdasarkan teori tersebut, A. Hamid S. Attamimi mencoba 
mengaplikasikannya ke dalam struktur hierarki perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:456

a. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945); 
b. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan 

Konvensi Ketatanegaraan; 
c. Formell gesetz: Undang-Undang (UU); 
d. Verordnung en Autonome Satzung: secara hierarkis mulai dari 

Peraturan Pemerintah (PP) hingga Keputusan Bupati atau 
Walikota.

Berdasarkan prinsip diatas, maka pengujian peraturan perundang-
undangan merupakan instrumen untuk menjaga dan menjamin agar 
prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar.457 Hal ini berarti 
bahwa diperlukan penyelarasan atau penyesuaian terhadap norma-
norma yang ada. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui sistem 
pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, 
atau kebijakan maupun tindakan pemerintahan lainnya, terhadap 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

453 Andrade, G. F. Comparative Constitutional…, Loc. Cit.
454 Huda, N. & Nazriyah, R. (2007). Teori dan Pengujian Peraturan PerundangUndangan. 

Nusamedia, hlm. 131.
455 Nawiasky, H. (1948). Allgemeine Rechtslehre as System der recchtlichen Grundbegriffe. 

Benziger, hlm. 31.
456Farida, M. (2007). Ilmu Perundang-Undangan. Kanisius, hlm. 7.
457 Munawaroh, N. & Hidayati, M. N. (2015). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan 

di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. Jurnal Hukum IUS 
Quia Iustum, 22(2), 261.
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Di Indonesia, dalam status quo, kewenangan judicial review 
disematkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah 
Agung (MA). Kendatipun, terkadang didengar istilah constitutional 
review yang diartikan sebagai pengujian dengan menggunakan batu 
uji konstitusi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Namun, pada 
prinsipnya constitutional review merupakan bagian dari judicial 
review.458 Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan yang 
disematkan kepada MK adalah kewenangan menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar.459 Sedangkan MA berwenang 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang.460

Dengan disematkannya kewenangan pengujian kepada MK dan 
MA tersebut, dalam tataran praktik banyak menimbulkan persoalan. 
Persoalan tersebut terutama dalam hal kepastian hukum, kewibawaan 
lembaga, dan kekosongan hukum.461 Praktik selama ini menunjukkan 
bahwa pengujian undang-undang yang menjadi ranah kewenagan 
MA yang kemudian membatalkan keberlakuan suatu undang-undang 
sering membawa implikasi pada peraturan pemerintah yang menjadi 
pelaksana lebih lanjut dari ketentuan undang-undang yang dibatalkan. 
Permasalahannya kemudian adalah bahwa peraturan pemerintah yang 
menjadi dasar pelaksana dari undang-undang yang dimaksud justru 
masih hidup padahal undang-undangnya sudah dibatalkan. Sebagai 
contoh, dalam perkara pengujian undang-undang ketenagalistrikan 
yang undang-undangnya telah dibatalkan keberlakuannya oleh MK, 
tetapi ada sekitar lima peraturan pemerintah yang menjadi acuan tata 
laksana dari undang-undang ketenagalistrikan yang masih tetap eksis 
sampai kemudian direvisi sendiri oleh pemerintah.462

Lebih lanjut, pengujian peraturan perundang-undangan dalam 
dua atap institusi tersebut mempersulit proses harmonisasi dan 
sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, hal ini dapat 
menimbulkan perbedaan putusan atau bahkan putusan yang saling 

458 Bisariyadi. (2016). Atypical Rulings of the Indonesian Constitutional Court. Hasanuddin Law 
Review, 2, 225.

459 Vide Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
460 Vide Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
461Atma Hajri, W. A. & Rahdiansyah. (2013). Pengujian Peraturan Perundangundangan di 

Indonesia: Persoalan dan Jalan Keluarnya, UIR Law Review, 2(1).
462 Mochtar, Z. A. Lembaga Negara Independen…, Op.Cit., hlm. 208.
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bertentangan antara MA dan MK.463 Bahkan perbedaan putusan 
tersebut acapkali terjadi di antara MA atau MK sendiri. Perbedaan 
putusan tersebut dapat ditinjau dari perbedaan penafsiran dalam 
perkara pengujian peraturan perundang-undangan mengenai 
Peninjauan Kembali (PK). Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 
pada pokoknya memperbolehkan PK diajukan lebih dari satu kali 
andaikata ditemukan novum, sedangkan sebelumnya terdapat Putusan 
MK 16/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya MK menolak pendapat 
yang menyatakan peninjauan kembali sebaiknya tidak perlu dibatasi 
terutama jika ada novum, demi alasan kepastian hukum. Selanjutnya, 
putusan yang saling bertentangan dicerminkan melalui Putusan MA 
Nomor 27 P/HUM/2015 mengenai Permohonan Pengujian Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 29 September 
2015 yang menegaskan kembali Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 
Tahun 2014 yang pada pokoknya tidak memperbolehkan PK diajukan 
lebih dari satu kali, atau dengan kata lain, MA mengatakan bahwa PK 
hanya dapat diajukan paling banyak satu kali demi alasan kepastian 
hukum dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut.

Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie kemudian menjabarkan alasan 
yang menyebabkan pemisahan pengujian peraturan tersebut menjadi 
tidak ideal, yaitu:464

1. Kewenangan pengujian yang disematkan kepada MK pasca 
amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak dikaji secara 
komprehensif. 

2. Pemisahan antara pengujian materi undang-undang tidak 
seharusnya dibuat, sebab pada sebelum reformasi kekuasaan 
yang dianut masih didasarkan atas prinsip pembagian kekuasaan 
dan bukan prinsip kekuasaan yang mengutamakan check and 
balance. Dalam prinsip separation of powers atau pembagian 
kekuasaan secara horizontal hal ini tidak dikenal.

3. Pelaksanaan putusan yang berbeda. Dalam hal ini, tentu fokus 

463 Huda, N. (2013). Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Satu Atap Mahkamah 
Konstitusi dalam Dri Utari Christina dan Ismail Hasani (Ed) Masa Depan Mahkamah Konstitusi 
RI; Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga. Setara 
Institute, hlm. 492.

464 Asshiddiqie, J. Konstitusi…, Op. Cit., hlm. 189.
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Hakim MK dan Hakim MA memiliki latar belakang putusan yang 
berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah konstitusi diintegrasikan saja 
dibawah MK. Dengan demikian, masing-masing Mahkamah 
dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang berbeda. MA 
menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga 
negara, sedangkan MK menjamin konstitusionalitas keseluruhan 
peraturan perundang-undangan.

Selain perbedaan putusan dan pertentangan putusan tersebut, 
problematika lain adalah disebabkan oleh Pasal 55 UU MK menyatakan 
bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila undang-
undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang 
dalam proses pengujian MK sampai ada putusan MK.465 Kendatipun 
frasa “dihentikan” telah dinyatakan oleh MK bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai “ditunda” proses pengujiannya melalui 
Putusan	MK	No.	93/PUU-XV/2017,	akan	tetapi	persoalan	inefisiensi	
dan ketidakpastian hukum akan terjadi tatkala adanya penegasan bahwa 
“undang-undang” yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut” 
dimaknai secara keseluruhan sebagai dasar alasan yang cukup untuk 
menunda proses uji materi di MA tanpa melihat keterkaitan antara 
materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dalam UU dengan peraturan 
di bawah UU yang sedang di uji. 

Polemik lain dari pengujian dua atap tersebut adalah terkait 
dengan pengujian TAP MPR. TAP MPR yang disebutkan dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf b UU P3 didasari bahwa masih ada beberapa 
TAP MPR yang masih berlaku secara sah dalam sistem peraturan 
perudang-undangan berdasarkan TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai 
dengan Tahun 2002. Permasalahannya kemudian adalah bahwa 
kedudukan TAP MPR tersebut berada di bawah Undang-Undang Dasar, 
dan berada di atas undang-undang yang memiliki konsekuensi tidak 

465 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Mahkamah Konstitusi.
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ada lembaga yang berwenang menguji TAP MPR tersebut dikarenakan 
Pasal 24A dan 24C UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan batu 
uji	pengujian	secara	definitif.	Pasal	24A	menyatakan	secara	definitif	
bahwa UU yang menjadi batu uji sedangkan Pasal 24C menyatakan 
secara	 definitif	 bahwa	 UUD	 yang	 menjadi	 batu	 uji.	 Seharusnya,	
dengan kembalinya TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan 
pasca perubahan UUD 1945, harus pula diikuti dengan pengaturannya 
dalam sistem pengujian.466

Dengan tidak adanya lembaga penguji TAP MPR tersebut, 
bukan tidak mungkin bahwa eksistensi TAP MPR tersebut sebenarnya 
secara substansi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai 
norma hukum yang berada di atasnya dan potensi bertengangannya 
norma lain dalam peraturan perundang-undangan di bawah TAP MPR 
dengan TAP MPR itu sendiri. Hal tersebut mencerminkan kekosongan 
hukum dalam sistem pengujian TAP MPR sebagai sebuah peraturan 
perundang-undangan sehingga jelas bahwa TAP MPR tidak dapat diuji 
di MA maupun di MK. Adapun, penegasan bahwa MK tidak dapat 
menguji TAP MPR tersebut dicerminkan melalui Putusan MK No.24/
PUU-XI/2013 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 6 TAP MPR 
RI Nomor I/MPR/2003, dan Putusan MK No. 75/PUU-XII/2014 
tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 6 angka 30 TAP MPR RI 
Nomor I/MPR/2003 serta Pasal 6 TAP MPRS RI Nomor XXXIII/
MPRS/1967 terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya 
terhadap permohonan pengujian tersebut MK menyatakan bahwa MK 
tidak dapat menerima uji materi karena MK merasa tidak berwenang 
untuk menguji TAP MPR tersebut. Lalu, apabila pengujian tersebut 
ditujukan kepada MA, hal tersebut bukanlah kewenangan MA, 
karena MA hanya memiliki wewenang menguji peraturan perundang-
undangan di bawah UU, sedangkan TAP MPR kedudukannya berada 
di atas UU.

Terakhir, dari segi kewibawaan, dengan pengujian dua atap 
tersebut, mencerminkan bahwa kedudukan MK seakan-akan lebih 
tinggi dari pada kedudukan MA, karena MK berwenang menguji UU 
terhadap UUD sedangkan MA hanya menguji peraturan perundang-
undangan di bawah UU terhadap UU. Oleh karena itu, muncul gagasan 

466 Nurbaningsih, E. (2003). Telaah Terhadap Hasil-Hasil Peninjauan Ketetapan MPRS dan MPR. 
Mimbar Hukum, 2(43).
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untuk menyempurnakan mekanisme pengujian peraturan perundang-
undangan	agar	lebih	efisien	dan	menciptakan	kepastian	hukum.

b. Terbatasnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi 
Hak Konstitusional

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum (Recthstaats), dimana menurut A.V. 
Dicey, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah 
pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (Fundamental Rights).467 
Konsekuensi terhadap hal tersebut yakni adanya prinsip yang timbul 
bahwa setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas 
yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan 
basic rights dan konstitusi itu sendiri. Salah satu bentuk penegasan 
dari prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia serta 
perlindungan maupun pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia 
(fundamental rights) dan juga sebagai perubahan mendasar pada 
bidang hukum dan politik adalah terbentuknya Mahkamah Konstitusi 
(MK).

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah mengawal supaya 
konstitusi dijalankan dengan konsisten (the guardian of constitution) 
dan menafsirkan konstitusi atau UUD (the interpreter of constitution).  
Dalam memahami fungsinya sebagai pengawal konstitusi (the guardian 
of constitutional order), Ahmad Syahrizal memahaminya tidak sekadar 
menjalankan aktivitas pengujian undang-undang terhadap UUD 
1945 saja, akan tetapi juga wajib melindungi dan mempertahankan 
(obligation to protect) hak-hak asasi manusia lewat ikhtiar manifestasi 
kaedah-kaedah penting UUD 1945. Secara esensial fungsi dan 
wewenang MK tidak hanya meletakkan arti penting kaedah-kaedah 
interpretatif UUD 1945, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang 
perlu bagi pengejewantahan hak-hak asasi manusia sesuai amanat 
konstitusi.468

Seiring dinamika ketatanegaraan, segala ketentuan atau 
kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam 
hal konstitusional. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan 

467 Mahfud M. D. (1993). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Liberty, hlm. 27-28.
468 Syahrizal, A. (2008). Urgensi Proteksi Hak Konstitusi Oleh MKRI. Jurnal Konstitusi, 5(1), 7.
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pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-
prinsip dan ketentuan konstitusi.469 Namun, sebagai the guardian of 
constitution termasuk juga dalam hal perlindungan maupun pemenuhan 
terhadap fundamental rights dalam konstitusi, nampaknya masih 
terdapat hal yang mengganjal bagi para pencari keadilan, salah satunya 
yakni belum terbukanya fungsi MK dalam pengaduan konstitusional 
sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak 
konstitusional bagi setiap individu warga negara, atau yang biasanya 
lebih dikenal dengan istilah constitutional complaint.

Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) adalah 
salah satu wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol 
rakyat untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin 
oleh konstitusi.470 Pada prinsipnya, constitutional complaint atau 
pengaduan konstitusional merupakan jalan terakhir bagi masyarakat 
dalam mencari keadilan setelah semua upaya hukum yang tersedia 
telah dilewati. Di banyak negara, kewenangan ini merupakan salah 
satu kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi. Namun, di Indonesia, 
UUD NRI Tahun 1945 tidak secara tegas memberikan kewenangan 
constitutional complaint atau pengaduan konstitusional warga negara 
kepada Mahkamah Konstitusi.471 Hal tersebut sejalan dengan pendapat 
Dieter C. Umbach yang mengatakan bahwa sebuah Mahkamah 
Konstitusi harus menjaga hak-hak dasar manusia atau menjadi wasit 
atau penengah, yang menjamin bahwa semua pihak yang terkait 
mematuhi aturan permainan politik.472 Dengan demikian hak dan 
martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga 
peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam hal upaya perlindungan 
hak-hak konstitusional inilah pengaduan konstitusional dapat menjadi 
solusi dalam upaya perwujudan negara demokratis yang berdasar 
hukum.

469 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). Cetak Biru Membangun Mahkamah 
Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya, hlm. 5-6.

470 Ferejohn, J., Rakove, J. N., & Riley, J. (2001). Constitutional Culture and Democratic Rule, 
Cambidge University Press, hlm. 147.

471 Zoelva, H. (2010). Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai 
Negara. Makalah Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 7.

472 Eschborn, N. (2005). Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara 
Transformasi Dengan Contoh Indonesia. Konrad-Adenauer-Stiftung, hlm. 5.
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Begitu pentingnya fungsi pengaduan konstitusional terkait 
dengan penegakan konstitusi dengan arah yang lebih konkret dan 
langsung kepada setiap warga negara dicerminkan oleh 2 (dua) orang 
Hakim Konstitusi yang memberikan dissenting opinion-nya dalam 
Putusan Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Putusan 
Mahkamah Agung Tentang Sengketa Pilkada Depok yang secara tegas 
telah melakukan penafsiran bahwa MK seharusnya dapat menampung 
pengaduan konstitusional (constitutional complaint) atas pelanggaran 
hak-hak konstitusional warga negara karena sesungguhnya telah 
memiliki dasar hukum yang cukup berdasarkan prinsip-prinsip 
konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945.473

Sebenarnya, gagasan atau ide memasukkan mekanisme 
pengaduan konstitusional di Indonesia telah muncul ketika Komisi 
Konstitusi membuat draf sandingan Perubahan UUD 1945, bahwa “... 
Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional 
atau constitution complaint dari warga negara”. Komisi Konstitusi 
mengusulkan agar Pasal 24C Ayat (1) hasil Perubahan Ketiga UUD 
1945 ditambah dengan pengaturan mengenai constitutional complaint. 
Berdasarkan usulan tersebut, terlihat adanya kehendak dari Komisi 
Konstitusi untuk memasukkan masalah constitutional complaint yang 
penanganannya menjadi kewenangan MK. Constitutional complaint 
merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu 
alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. 
Pengaduan konstitusional menjadi upaya hukum terakhir yang luar 
biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap 
warga negara. 

Namun, dalam status quo, MK tidak memiliki kewenangan 
untuk mengadili perkara constitutional complaint tersebut. Sebagai 
contoh, pernah beberapa perkara pengaduan konstitusional diajukan ke 
Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dinyatakan “tidak dapat diterima” 
(niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan MK tidak berwenang 
untuk mengadilinya. Beberapa kasus tersebut adalah Perkara No. 016/
PUU-I/2003, Perkara No. 061/PUU-II/2004 dan Perkara No. 004/
PUU-III/2005.

473 Faiz, P. M. (2006, Februari 28).  Menabur Benih Constitutional Complaint. Panmohamadfaiz.
com. Diakses dari https://panmohamadfaiz.com/2006/02/28/constitutional -complaint/ 
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Padahal, kewenangan untuk mengadili perkara constitutional 
complaint  di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, 
seperti Austria, Korea Selatan, Rusia, Kroasia, dan Afrika Selatan, 
diatur dalam Konstitusi mereka. Hal ini umumnya disebabkan karena 
negara tersebut memiliki pengalaman politik masa lalu terhadap 
praktik penyimpangan konstitusional dalam penyelenggaraan negara 
yang merugikan hak warga negara yang sesungguhnya dilindungi oleh 
konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial antara penyelenggara negara 
dengan rakyatnya.474 Kewenangan untuk menguji constitutional 
complaint yang dimiliki oleh MK di berbagai negara tersebut menjadi 
instrumen penting untuk menjamin dan memproteksi hak-hak 
konstitusional warga negara untuk mewujudkan negara hukum yang 
demokratis konstitusional.

Prof. Dr. Mahfud MD juga telah menyatakan bahwa perlu 
dipikirkan kemungkinan constitutional complaint untuk ditambahkan 
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak ada amandemen 
lanjutan atas UUD 1945.475 Paling tidak ada tiga cakupan yang dimuat 
oleh rezim constitutional complaint, yaitu:476

1. Pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional 
yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak 
tersedia lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan);

2. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas 
melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di 
bawah UUD 1945;

3. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal 
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat 
dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. 
Misalnya peraturan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap. Tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.

474 Strong OBE, C. F. (1960). Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative 
Study of their History and Existing Form. Sidwick & Jacson Limited, hlm. 123-124. 

475 Mahfud, M. D. (2009). Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers, hlm. 289.
476 Ibid., hlm. 287.
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Tiga objek pengaduan konstitusional (constitutional complaint) 
ini masih berkembang karena bukan tidak mungkin pejabat negara 
atau lembaga negara melakukan penzaliman yang melanggar hak-hak 
konstitusional.

Dalam hal dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara, upaya 
constitutional complaint terhadap keputusan atau beschikking bukan 
berarti mengesampingkan peradilan tata usaha negara. Artinya dapat 
ditarik sebuah kesimpulan yang sangat jelas antara manakah sebuah 
keputusan yang lebih baik diajukan ke pengadilan tata usaha negara 
atau diselesaikan secara constitutional complaint. Menurut Paulus E 
Lotulung, sebagaimana dikutip oleh Ni’matul Huda, alasan pembatalan 
beschikking didasarkan pada dua hal. Pertama, illegal ekstern yang 
meliputi tanpa kewenangan dan kekeliruan bentuk atau kesalahan 
prosedur. Kedua, yaitu illegal intern yang meliputi bertentangan 
dengan undang-undang atau  peraturan hukum yang lainnya dan 
adanya penyalahgunaan kekuasaan.477 

Dari alasan-alasan pembatalan beschikking tersebut tidak 
ditemui satupun alasan yang membatalkan keputusan pemerintah 
karena melanggar hak konstitusional masyarakat. Demikian juga yang 
dimaksud dengan illegal intern juga bukan termasuk melanggar hak 
konstitusional karena dasar terbitnya keputusan pemerintah tidak 
berasal dari UUD NRI Tahun 1945, tetapi berasal dari peraturan di 
atasnya melalui pejabat yang berwenang. Namun, tidak sedikit yang 
materinya justru disinyalir melanggar hak konstitusional warga negara 
sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena 
itu, sudah jelas dasar kerja constitutional complaint yaitu memeriksa 
keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hak asasi 
warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.478

Selain constitutional complaint, pertanyaan konstitusional 
atau constitutional question menjadi urgensi tersendiri dalam 
konstitusi. Pengujian konstitusional secara garis besarnya terdiri 
atas dua mekanisme pengujian, yakni abstract review dan concrete 

477 Krisdanar, V. D. A. (2010). Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak 
Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia. 
Jurnal Konstitusi, 7(3).

478 Ibid.
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review (constitutional question).479 Sistem pengujian konstitusional 
di Indonesia masih bertumpu pada abtract review saja, akibatnya 
ruang pengujian UU di Indonesia masih sangat sempit, yakni hanya 
menjangkau abstract review saja dan belum mengakomodir concrete 
review.480 Dikategorikan sebagai abstrak karena pada prinsipnya 
yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak, bukan 
norma undang – undang yang sedang atau akan diterapkan dalam 
kasus konkret di pengadilan. Mahkamah Konstitusi Indonesia saat 
ini memang belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-
perkara yang berkaitan dengan Constitutional Question.481 

Pengujian undang-undang dengan metode abstract review 
yang tersedia dan berlaku di MK saat ini jelas belum cukup dalam 
memberikan sarana perlindungan konstitusional yang maksimal bagi 
warga Negara, khususnya bagi mereka yang sedang menjalani proses 
persidangan di pengadilan dan terancam oleh penerapan suatu undang–
undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Dalam kondisi 
yang seperti itu mekanisme abtract review jelas tidak akan mampu 
berbuat banyak untuk menghindarkan warga Negara dari ancaman 
penerapan undang–undang yang bertentangan dengan UUD oleh hakim 
pengadilan.482 Dalam sistem pengujian yang demikian, tidak menutup 
kemungkinan putusan atas kasus konkretnya dijatuhkan lebih dulu oleh 
pengadilan, padahal undang –undang yang menjadi dasar dari putusan 
pengadilan tersebut masih diuji oleh MK, apakah konstitusional 
sehingga bisa diterapkan, atau sebaliknya, inkonstitusional sehingga 
tidak dapat diterapkan.483 Dampak lain daripada itu adalah tidak adanya 
jaminan dan perlindungan bagi warga negara yang sedang berperkara 
di pengadilan dari kemungkinan penerapan undang– undang yang 
bertentangan dengan konstitusi.

479 Borowski, M. (2003). The Beginnings of Germany’s Federal Constitutional Court. Jurnal Ratio 
Juris, 16(2), 156.

480 Asshiddiqie, J. (2007). Pokok–Pokok Hukum… Op. Cit, hlm. 592.
481 Setiawan, H. (2017). Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya 

Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution [Tesis 
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro], hlm. 130.

482 Mahfud, M. D. (2010). Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan 
Konstitusional. Universitas Brawijaya Press, hlm. 74-75.

483 Yaqin, A. A. (2018). Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan dan Gagasan Untuk 
Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi. Sinar Grafika, hlm. 166.
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Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) 
menyatakan bahwa pengujian suatu undang – undang yang berawal 
atau bersangkut paut dengan kasus konkret di pengadilan tidak serta 
merta dapat diajukan oleh hakim pengadilan melalui sistem pelimpahan 
(referral) kepada Mahkamah Konstitusi. Kenyataan ini menunjukkan 
bahwa kewenangan pengujian konstitusional di Indonesia masih 
memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut sekurang – kurangnya 
meliputi dua hal sebagai berikut:484

1. Sempit dan terbatasnya ruang pengujian konstitusional di Indonesia 
(pengujian UU terhadap UUD) karena hanya mencakup abstract 
review saja.

2. Tidak adanya perlindungan konstitusional terhadap warga 
Negara dari kemungkinan penerapan hukum (oleh pengadilan) 
yang bertentangan dengan UUD atau setidak – tidaknya yang 
diduga bertentangan dengan UUD, yang mana persoalan tersebut 
sebetulnya bisa diatasi melalui mekanisme constitutional question.

Beberapa permohonan pengujian undang–undang yang tercatat  
memiliki  sangkut  paut atau  berasal dari  kasus  konkret  di pengadilan 
dan diajukan oleh terdakwa yang sebetulnya bisa diwadahi melalui 
mekanisme constitutional question, diantaranya:485

1. Perkara PUU No. 013-022/PUUIV/2006; diajukan oleh pemohon 
Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis untuk menguji Pasal 134 
dan Pasal 136 bis KUHP mengenai Penghinaan dengan Sengaja 
terhadap Kepala Negara, dimana Pemohon menjadi Terdakwa 
dalam kasus tersebut.486

2. Perkara PUU No. 6/PUU-V/2007; diajukan oleh Pemohon Panji 
Utomo untuk menguji Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, 
Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP mengenai hasutan 
permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum terhadap 

484 Ibid., hlm. 183.
485 Chalid, H. (2016).  Urgensi  dan  Upaya  untuk Implementasi Mekanisme Constitutional 

Question melalui Mahkamah Konstitusi RI, dalam Nur Hidayat  Sardini, N. H. &  Suswantoro, G. 
60    Tahun    Jimly Asshidiqie  Menurut  Para  Sahabat. Yayasan   Pustaka   Obor Indonesia, hlm. 
378-379.

486 Vide Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 013-022/PUUIV/2006
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Pemerintah. Dalam hal ini Pemohon telah disangka, didakwa, 
diadili, dan divonis bersalah berdasarkan pasal – pasal diatas (Pasal 
154, Pasal 155, dan Pasal 160 KUHP).487

Berdasarkan hal-hal diatas, muncul gagasan untuk 
menyempurnakan efektivitas kekuasaan kehakiman dalam rangka 
penegakan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak 
konstitusional warga negara, hal tersebut selaras dengan adanya asas 
“Litis Finiri Oportet”, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

c. Permasalahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus 
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana pengejewantahan konsep 
kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia. Sejalan dengan 
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pemilihan umum harus 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil.488 Namun dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, sangat 
mungkin terjadi perselisihan hasil pemilihan umum antara satu calon 
dengan calon lainnya. Bahkan, I Dewa Gede Palguna menyatakan 
bahwa: “Fakta empiris menunjukkan, pemilihan umum sulit untuk 
sama sekali terbebas dari sengketa, bahkan di negara-negara yang 
telah diakui sebagai negara demokratis sekalipun”.489 Kemudian, I 
Dewa Gede Palguna juga menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian 
perselisihan hasil pemilihan umum merupakan prasyarat yang harus 
ada sebagai hilir dari rangkaian proses pemilihan umum.490 Artinya, 
prinsip-prinsip pemilihan umum juga harus diimplementasikan dengan 
dibukanya ruang bagi para peserta pemilihan umum yang merasa tidak 
puas terhadap hasil pemilihan umum.491

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyelesaian 
perselisihan hasil pemilihan umum dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini didasarkan atas Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang 

487 Vide Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.
488 Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
489 Palguna, I. D. G. (2020). Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia. 

Rajawali Pers, hlm. 49.
490 Ibid.
491 Ibid.
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mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final	untuk	menguji	undang-undang	terhadap	Undang-Undang	Dasar,	
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.492

Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga telah 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum ialah 
untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, 
anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.493 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 ialah untuk memutus perselisihan hasil pemilihan 
anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 
Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan desain penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 
umum pada status quo, Penulis menemukan beberapa permasalahan 
mendasar, baik secara konseptual maupun dalam tataran praktiknya. 
Pertama, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang 
terpusat di Mahkamah Konstitusi, menimbulkan beban kerja yang 
sangat berat bagi Mahkamah Konstitusi.494 Hal ini dikarenakan, 
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum meliputi lima jenis 
pemilihan, yakni pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota 
DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan 
Wakil Presiden. 

Terlebih dalam status quo, pemilihan umum diselenggarakan 
secara serentak. Oleh karena itu, secara praktis, Mahkamah Konstitusi 
pasti akan menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan 
umum dengan jumlah yang banyak. Alhasil, desain penyelesaian 
perselisihan hasil pemilihan umum yang demikian, akan menyebabkan 
penumpukan perkara (case load) yang begitu banyak di Mahkamah 
Konstitusi. Tabel berikut menunjukkan jumlah perkara dan putusan 
perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh partai politik 

492 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
493 Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
494 Satriawan, I., Kasim, H., & Rachmatika, S. P. (2012). Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa 

Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 4(8), 19. 
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pada pemilihan umum tahun 2004, 2009, dan 2014:495

Tabel 7.  
Jumlah Kasus dan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Tabel tersebut telah memperlihatkan begitu banyaknya kasus 
perselisihan hasil pemilihan umum yang di register ke Mahkamah 
Konstitusi. Terlebih, kasus yang banyak tersebut diselesaikan oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat 
dikatakan bahwa desain penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 
umum yang demikian, menjadi beban kerja yang tidak manusiawi bagi 
Mahkamah Konstitusi. 

Kemudian dalam status quo, Mahkamah Konstitusi bukan 
hanya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, tetapi juga 
melakukan penyelesaian terhadap hasil pilkada sebagaimana diatur 
dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.496 Masuknya kasus 
perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi telah menambah 
beban kerja yang luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. 
Ditambah, Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang a quo telah mensyaratkan 
bahwa perkara perselisihan hasil pilkada harus diselesaikan dalam 
waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan. 
Hal ini akan semakin diperumit, ketika pada tahun 2024 dilaksanakan 
pemilihan umum dan juga pilkada dalam waktu yang bersamaan. 
Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa desain penyelesaian hasil 
pemilihan yang demikian sangatlah tidak manusiawi.

Kedua, beban kerja yang luar biasa tersebut diperumit dengan 
jumlah hakim konstitusi yang hanya berjumlah sembilan orang. 

495 Palguna, I. D. G., Op.cit., hlm. 63.
496 Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota.
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Berdasarkan	desain	penyelesaian	perselisihan	hasil	pemilihan	umum	pada	

status	quo,	Penulis	menemukan	beberapa	permasalahan	mendasar,	baik	secara	

konseptual	maupun	dalam	tataran	praktiknya.	Pertama,	penyelesaian	perselisihan	

hasil	 pemilihan	 umum	 yang	 terpusat	 di	 Mahkamah	 Konstitusi,	 menimbulkan	

beban	kerja	yang	sangat	berat	bagi	Mahkamah	Konstitusi.494	Hal	ini	dikarenakan,	

penyelesaian	 perselisihan	 hasil	 pemilihan	 umum	meliputi	 lima	 jenis	 pemilihan,	

yakni	pemilihan	anggota	DPR,	anggota	DPD,	anggota	DPRD	Provinsi,	anggota	DPRD	

Kabupaten/Kota,	serta	Presiden	dan	Wakil	Presiden.		

Terlebih	 dalam	 status	 quo,	 pemilihan	 umum	 diselenggarakan	 secara	

serentak.	 Oleh	 karena	 itu,	 secara	 praktis,	 Mahkamah	 Konstitusi	 pasti	 akan	

menerima	permohonan	perselisihan	hasil	pemilihan	umum	dengan	jumlah	yang	

banyak.	 Alhasil,	 desain	 penyelesaian	 perselisihan	 hasil	 pemilihan	 umum	 yang	

demikian,	 akan	 menyebabkan	 penumpukan	 perkara	 (case	 load)	 yang	 begitu	

banyak	di	Mahkamah	Konstitusi.	Tabel	berikut	menunjukkan	jumlah	perkara	dan	

putusan	perselisihan	hasil	pemilihan	umum	yang	diajukan	oleh	partai	politik	pada	

pemilihan	umum	tahun	2004,	2009,	dan	2014:495	

Tahun	 Pemohon	
Parpol	

Jumlah	
Kasus	

Kabul	 Tolak	 Tidak	
Diterima	

Ditarik	
Kembali	

Sela	

2004	 23	 252	 38	 131	 74	 9	 -	
2009	 42	 627	 68	 398	 107	 27	 16	
2014	 14	 869	 9	 647	 195	 6	 12	

Tabel	7.	Jumlah	Kasus	dan	Putusan	Perselisihan	Hasil	Pemilihan	Umum	

Tabel	tersebut	telah	memperlihatkan	begitu	banyaknya	kasus	perselisihan	

hasil	pemilihan	umum	yang	di	register	ke	Mahkamah	Konstitusi.	Terlebih,	kasus	

yang	banyak	tersebut	diselesaikan	oleh	Mahkamah	Konstitusi	dalam	waktu	yang	

relatif	singkat,	sehingga	dapat	dikatakan	bahwa	desain	penyelesaian	perselisihan	

hasil	pemilihan	umum	yang	demikian,	menjadi	beban	kerja	yang	tidak	manusiawi	

bagi	Mahkamah	Konstitusi.		

                                                
 
494		Satriawan,	I.,	Kasim,	H.,	&	Rachmatika,	S.	P.	(2012).	Studi	Efektifitas	Penyelesaian	Sengketa	Hasil	

Pemilukada	oleh	Mahkamah	Konstitusi.	Jurnal	Konstitusi,	4(8),	19.		
495		Palguna,	I.	D.	G.,	Op.cit.,	hlm.	63.	
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Jumlah ini bersifat limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak dimungkinkan 
penambahan jumlah hakim konstitusi selain melalui amandemen 
UUD NRI Tahun 1945.497 Hal ini semakin menegaskan bahwa desain 
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang demikian, sangatlah 
tidak manusiawi bagi hakim konstitusi. Seperti yang telah dipaparkan 
sebelumnya, bahkan pada pemilihan umum tahun 2014 saja, terdapat 
869 kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 
satu tahun. Belum lagi penyelesaian kasus perselisihan hasil pilkada 
yang jumlahnya sangat banyak juga akan “menghujani” Mahkamah 
Konstitusi. Terlebih, kasus tersebut juga harus diputus oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam waktu yang relatif sangat singkat. 

Terakhir, tidak konsekuennya penerapan court of law dan court 
of justice dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Saldi Isra, 
pembagian kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif 
secara konseptual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mahkamah 
sistem hukum (court of law) dan mahkamah keadilan (court of 
justice).498 Menurut Jimly Asshidiqie, court of law adalah suatu 
peradilan yang berfungsi sebagai pelindung sistem hukum, yang mana 
peradilan ini harus memastikan bahwa setiap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi.499 Sedangkan, court of justice adalah suatu peradilan yang 
berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.500

Saldi Isra menyatakan bahwa pembagian konsep court of law 
dan court of justice merupakan suatu cara untuk meminimalisir 
kemungkinan	 terjadinya	 konflik	 antara	 kedua	 lembaga	 pelaku	
kekuasaan kehakiman yang ada.501 Dalam konteks Indonesia, Saldi Isra 
menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai court of law, sedangkan 
Mahkamah Agung ditempatkan sebagai court of justice.502 Hal senada 
juga	diungkapkan	oleh	Jimly	Asshidiqie	yang	juga	mengklasifikasikan	

497 Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
498 Isra, S. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. 

Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), 18.
499 Asshidiqie, J. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 

1945. FH UII Press, hlm. 68.
500 Ibid.
501 Isra, S., Op.cit., hlm. 19.
502 Ibid.



146

Mahkamah Konstitusi sebagai court of law dan Mahkamah Agung 
sebagai court of justice.503

Atas dasar itu, Penulis menilai bahwa terdapat kekeliruan yang 
mendasar dalam desain peradilan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari 
tumpang tindih kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 
Agung, yang tidak sesuai dengan paradigma court of law dan court 
of justice dalam desain kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tumpang 
tindih tersebut dapat dilihat dari susunan kewenangan Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24A dan 24C UUD NRI Tahun 1945. Adapun kewenangan kedua 
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut antara lain, ialah 
sebagai berikut:

Tabel 8.  
Perbandingan Kewenangan Mahkamah Agung dan  

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang.1

Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan 
hasil pemilihan umum.2

Menurut Saldi Isra, dengan kewenangan yang demikian, 
Mahkamah Agung tidak dapat dikatakan sebagai court of justice 
karena Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang.504 Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat 
dikatakan sebagai court of law karena Mahkamah Konstitusi juga 
memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan 

503 Asshidiqie, J., Loc.cit.
504 Isra, S., Loc.cit.
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umum.505 Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa terdapat desain 
yang tidak konsisten dalam kewenangan yang dimiliki oleh kedua 
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, sehingga Penulis 
berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi dimurnikan 
sebagai court of law dan Mahkamah Agung dimurnikan sebagai court 
of justice untuk	meminimalisir	terjadinya	konflik	antara	kedua	lembaga	
tersebut, sehingga seharusnya kewenangan penyelesaian perselisihan 
hasil pemilihan umum, tidak lagi diberikan kepada Mahkamah 
Konstitusi.

10. Evaluasi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-
Undang

Sidang tahunan MPR tahun 1999 menghasilkan beberapa butir 
kesepakatan dasar dalam rangka perubahan UUD 1945, yang salah 
satunya adalah penguatan sistem presidensil.506 Hal ini ditujukan untuk 
menciptakan pemerintahan yang stabil dan demokratis dalam sistem 
ketatanegaraan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem presidensil 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:507

a. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan;
b. Kepala negara bertanggung jawab kepada rakyat;
c. Presiden tidak mempunyai wewenang membubarkan lembaga 

perwakilan; dan
d. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam rangka penguatan sistem presidensil, maka sesungguhnya 
berpijak pada implementasi prinsip pemisahan kekuasaan (separation 
of power). Prinsip tersebut bertujuan agar kekuasaan tidak diserahkan 
kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaaan kekuasaan.508 
Separation of Power memisahkan antara cabang kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif (rule making function) 
merupakan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang, 
sedangkan kekuasaan eksekutif (rule application function) merupakan 
505 Ibid.
506 Susilo, D. & Roesli, M. (2018). Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Jurnal Mimbar Yustitia, 2(2), 160. 
507 Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, hlm. 60.
508 Budiarjo, M. (2002). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka, hlm. 151.



148

kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, serta terakhir kekuasaan 
yudikatif (rule adjudication function) merupakan kekuasaan untuk 
mengadili atas pelanggaran undang-undang.509 

Adapun pemisahaan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif 
dan cabang kekuasaan legislatif merupakan titik penting atas implementasi 
fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensil.510 Merujuk pada 
pendapat Jimly Asshiddiqie, pembentukan peraturan yang mengikat dan 
membatasi kebebasan setiap warga negara (presumption of liberty of the 
souvereign people), merupakan wewenang eksklusif dari badan perwakilan 
yang berdaulat.511 Dengan demikian, kekuasaan membentuk undang-
undang mulai dari penyusunan, pembahasan, sampai dengan persetujuan 
dilakukan oleh kekuasaan legislatif.512 

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, fungsi legislasi tidak secara 
mutlak bertumpu pada prinsip pemisahan kekuasaan. Lebih lanjut, UUD 
1945 (sebelum perubahan) meletakkan fungsi legislasi tidak hanya pada 
kekuasan legislatif, melainkan diberikan pula terhadap kekuasaan eksekutif, 
sehingga keduanya menjalankan fungsi tersebut secara bersama-sama. 
Bahkan, kekuasaan eksektif cenderung lebih dominan dalam menjalankan 
fungsi legislasi.513 Hal ini dibuktikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
UUD 1945 (sebelum perubahan), yang menyatakan bahwa “Presiden 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat”.514 Menurut Bagir Manan, ketentuan pasal a 
quo merupakan suatu anomali, yang mana tidak selazimnya kekuasaan 
eksekutif memiliki kewenangan legislasi yang sedemikian besar.515 Lebih 
lanjut, pasca perubahan UUD 1945, terdapat pergeseran fungsi legislasi, 
yang mana kekuasaan membentuk undang-undang tidak lagi dimiliki oleh 
Presiden, melainkan menjadi milik DPR. Hal ini dituangkan dalam Pasal 
20 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:516

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

509 Librayanto, R. (2008). Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. PUKAP, hlm. 18. 
510 Hadi, S. (2013). Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil. Jurnal Ilmu Hukum, 

9(18), 78. 
511 Asshiddiqie, J. (2010). Perihal Undang…, Op. Cit.
512 Hadi, S., Loc.cit. 
513 Ibid.
514 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan).
515 Manan, B. (2003). DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. FH UII Press, hlm. 20.
516 Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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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 undnag-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan masa itu;

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang;

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

Adapun pergeseran fungsi legislasi tersebut dimaksudkan untuk 
menghilangkan executive heavy serta menyeimbangkan kekuasaan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga terciptanya checks and 
balances system.517 Berdasarkan pasal a quo, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pembentukan undang-undang menganut konsep joint function, 
yaitu dilakukan secara bersama-sama antara DPR dan Presiden. 

Wewenang Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan meliputi tahapan sebagai berikut:
a. Tahapan pengajuan, yakni berdasarkan Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945, 

bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 
DPR.518

b. Tahapan pembahasan dan persetujuan, yakni berdasarkan Pasal 20 
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR 
dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.519

c. Tahapan pengesahan, yakni berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUD NRI 
Tahun 1945, bahwa Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang.520

517 Mahfud M. D. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media, hlm. 116-117.
518 Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
519 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
520 Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Adapun ketentuan tersebut membuktikan bahwa pasca perubahan 
UUD 1945, Presiden tetap memegang peranan penting dalam proses 
pembentukan undang-undang.521 Masih kuatnya keterlibatan Presiden 
dalam pembentukan undang-undang sejatinya menunjukkan bahwa 
reformasi konstitusi tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan 
secara konsekuen. Padahal, salah satu karakter mendasar dari sistem 
presidensil adalah separation of legislative (congressional) and executive 
(presidential) power.522 Sehingga, pola legislasi pada status quo yang 
memberikan kewenangan besar bagi eksekutif sejatinya melemahkan 
sistem presidensil itu sendiri. 

Menurut Fajrul Falakh, perubahan UUD 1945 yang dimaksudkan 
untuk	memberdayakan	DPR	 tidak	 berpengaruh	 secara	 signifikan	 dalam	
fungsi legislasi, karena setiap rancangan undang-undang hanya sah jika 
disetujui bersama.523 Selain itu, adanya persetujuan bersama antara Presiden 
dan DPR sejatinya membagi ultimate authority yang semestinya hanya 
dimiliki oleh lembaga legislatif.524 Konsep persetujuan bersama antara 
eksekutif-legislatif bertolak belakang dengan teori dichotomy, bahwa 
peran legislatif seharusnya adalah policy making, sedangkan eksekutif 
sebagai policy executing.525 

Adanya pembahasan dan persetujuan bersama tersebut memposisikan 
kekuasaan legislatif tergantung pada kekuasaan eksekutif, dan sebaliknya 
(a system of mutual dependence).526 Bahkan, implementasi pola legislasi 
dengan persetujuan bersama cenderung berpotensi untuk menimbulkan 
ketegangan permanen antara DPR dan Presiden, dengan alasan bahwa 
keduanya memiliki legitimasi yang kuat, yakni adanya mandat langsung 
dari rakyat melalui pemilihan umum.527 Problematika tersebut semakin 
diperparah dengan praktik ketatanegaraan yang memadukan sistem 

521 Aminudin Kasim, Op.cit., hlm. 12. 
522 Manuel, P. C. & Camissa, A. M. (1999). Checks and Balances? How a Parliamentary System 

Could Changed American Politics. Westview Press, hlm. 16. 
523 Falaakh, M. F. (2014). Pertumbuhan dan Model Konstitusi. Gadjah Mada University Press, hlm. 

144. 
524 Ruusen, G. M. (2018). Analisis Yuridis Fungsi Legislasi DPR Bersama Presiden dalam Praktik 

Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Lex Administratum, VI(2), 71.
525 Diantha, I. M. P. (1990). Tipe-Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern. 

Abardin, hlm. 20.
526 Sudirman. (2014). Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. Jurnal 

Hukum Universitas Brawijaya, 2(1), 20. 
527 Falaakh, M. F., Op. Cit., hlm. 5. 
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presidensil dengan sistem kepartaian majemuk (multipartai). Sehingga, 
pola legislasi yang demikian menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan 
bersama apabila Presiden berasal dari partai politik yang tidak dominan 
di dalam parlemen. Hal ini cenderung menyebabkan political deadlock 
yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pola legislasi yang diterapkan saat ini 
bukanlah	mekanisme	yang	efektif	dan	efisien.	

Lebih lanjut, Presiden sebagai lembaga eksekutif justru memiliki 
peran yang lebih besar dibandingkan dengan DPD yang pada hakikatnya 
merupakan lembaga legislatif. Reformasi ketatanegaraan melalui 
perubahan UUD 1945, tidak dibarengi dengan penguatan fungsi dan 
kedudukan DPD yang juga sebagai lembaga perwakilan.528 Bahkan, 
menurut Jimly Asshiddiqie, DPD seolah hanya sebagai lembaga supporting 
bagi DPR.529 Ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 memberikan 
implikasi bahwa fungsi legislasi DPD hanya terbatas pada ruang lingkup 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.530 

Selain itu, peran DPD dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan hanya meliputi pengajuan, pembahasan, serta memberikan 
pertimbangan kepada DPR. Dengan kewenangan yang begitu terbatas, 
DPD tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi sebagaimana 
hakikat lembaga parlemen.531 Bagaimanapun, fungsi legislasi harus dilihat 
secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui 
sebuah rancangan undang-undang.532 Berdasarkan penjelasan tersebut, 
sejatinya membuktikan bahwa fungsi legislasi DPD sebagai lembaga 
legislatif sangat timpang apabila dibandingkan dengan fungsi legislasi 
Presiden yang hakikatnya merupakan lembaga eksekutif. Adapun dalam 
mewujudkan proses legislasi yang ideal dalam sistem presidensil, Saldi 
Isra mengemukakan lima karakter sebagai berikut:533

1. Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif memiliki kesempatan 
yang sama dalam mengajukan rancangan undang-undang;

528 Kasim, A. (2011). Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif 
dari Presiden ke DPR. Jurnal Aktualita, 6(3), 2. 

529 Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan…, Op. Cit., hlm. 141. 
530 Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
531 Isra, S., Penguatan Fungsi Legislasi, Op. Cit., hlm. 257.
532 Ibid.
533 Isra, S. (2013). Hubungan Presiden dan DPR. Jurnal Konstitusi, 10(3), 407.
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2. Pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang merupakan 
wewenang eksklusif lembaga legislatif. 

3. Kekuasaan eksekutif dapat mengajukan keberatan atau penolakan 
(veto) rencangan undang-undang. 

4. Sesuai dengan prinsip supremacy of legislative power dalam sistem 
presidensil, maka keberatan atau penolakan eksekutif dapat ditolak 
kembali oleh legislative (veto override). 

5. Apabila terdapat penolakan lembaga legislatif atas veto Presiden, 
maka selanjutnya rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan 
dan dinyatakan berlaku menjadi undang-undang.

Apabila merujuk pada pendapat Saldi Isra tersebut, maka sejatinya 
dalam rangka menyempurnakan sistem presidensil, timbul urgensi untuk 
melakukan rekonstruksi fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia.

11. Pembentukan Undang-Undang yang Kurang Merepresentasikan 
Kepentingan Rakyat

Aspirasi masyarakat pada hakikatnya merupakan hal yang sangat 
penting dalam proses pembentukan undang-undang, mengingat undang-
undang yang sesuai dengan kehendak masyarakat dapat memiliki daya 
laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan 
permasalahan.534 Artinya, produk hukum tersebut bukan kehendak dari 
penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.535 Sayangnya, saat ini 
undang-undang yang dihasilkan belum mencerminkan kehendak rakyat 
itu sendiri. 

Lebih lanjut, dalam praktiknya banyak unsur-unsur masyarakat yang 
kepentingannya tidak terwakilkan atau tidak tersalurkan dalam proses 
pembentukan undang-undang, khususnya kelompok minoritas. Padahal, 
justru kelompok minoritas merupakan pihak yang rentan mendapatkan 
perlakuan diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, Danang Risdiarto 
menyatakan bahwa hak-hak minoritas realitanya tetap terabaikan meskipun 
demokrasi telah dipraktikkan melalui sistem kepartaian dan pemilihan 
534 Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi 

Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan). Jurnal Bina Hukum, 3(2), 226.
535 Thohari, A. A. (2011). Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-

Undang Responsif. Jurnal Legislasi Indonesia, 8(4), 569.
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langsung.536 Lebih lanjut, merujuk pada kajian Komnas HAM, ruang 
lingkup kelompok minoritas antara lain terdiri dari kelompok minoritas 
ras, kelompok minoritas etnis, kelompok minortas agama dan keyakinan, 
kelompok minortas penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas 
identitas gender dan orientasi seksual.537

Beberapa contoh nyata atas tidak terwakilkannya aspirasi kelompok 
minoritas dalam proses pembentukan undang-undang antara lain; pertama, 
polemik pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
membuktikan kurang maksimalnya perlindungan terhadap perempuan. 
Sejumlah kontroversi muncul di kalangan internal DPR dalam pembahasan 
RUU PKS. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU PKS dengan 
alasan bahwa terdapat potensi pertentangan antara materi RUU PKS 
dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.538 Padahal, sesungguhnya RUU 
PKS bukan bertujuan mengamini liberalisasi kehidupan seksualitas, 
namun membantu korban kekerasan seksual agar mendapat rehabilitasi 
dan perlindungan.539 

Lebih lanjut, pembahasan yang berlarut-larut tersebut berujung 
antiklimaks ketika Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU PKS 
dikeluarkan dari daftar Prolegnas prioritas 2020, yang mana alasan yang 
melatarbelakangi sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan.540 Wakil 
Ketua Komisi VIII menyatakan bahwa penarikan RUU PKS dilakukan 
karena pembahasannya yang sulit.541 Tentu saja, pembahasan yang sulit 
bukan merupakan suatu alasan yang dapat dibenarkan untuk menarik suatu 
rancangan undang-undang yang padahal substansinya sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, 

536 Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam 
Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. Jurnal Rechtsvinding, 6(1), 134. 

537 Komnas HAM. (2016). Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia. 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://www.komnasham.go.id/
index.php/laporan/2016/09/29/1/laporan-awal-upaya-negara-menjamin-hak-hak-kelompok-
minoritas-di-indonesia.html

538 Amrullah, M. S. (2020, Juli 11). Polemik RUU PKS. Kompasiana. Diakses dari https://
www.kompasiana.com/syauqi22/ 5f09d2c0d541df50101a77e5/polemik-ruu-pks

539 Ibid.
540 Ibid.
541Maharani, T. (2020, Juli 2). Polemik Penarikan RUU PKS dari Prolegnas 

Prioritas 2020. Kompas.com. Diakses dari https://nasional .kompas.com/
read/2020/07/02/08101271/polemik-penarikan-ruu-pks-dari-prolegnas-
prioritas-2020? page=all
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penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas tersebut membuktikan bahwa 
tidak ada komitmen politik yang kuat untuk memberikan kepastian hukum 
bagi korban kekerasan seksual, yang mana hal ini sangat mengecewakan 
masyarakat luas.542

Polemik RUU PKS tersebut pada hakikatnya bertolak belakang 
dengan perlindungan perempuan, sebagai kaum minoritas yang rentan 
dilanggar haknya. Indonesia tengah mengalami situasi darurat perlindungan 
seksual, hal ini dibuktikan melalui data yang dihimpun oleh Komnas 
Perempuan per tahun 2019, bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan 
dalam kurun waktu 12 tahun, telah meningkat sebanyak 792% atau setara 
dengan peningkatan 8 kali lipat.543 Maka, seyogyanya patut pula disadari 
bahwa terdapat kebutuhan yang tinggi atas eksistensi payung hukum untuk 
mencegah dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual tersebut. 

Kedua, tidak terwakilkannya aspirasi kelompok minoritas dibuktikan 
dengan adanya polemik RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Adapun 
MHA merupakan kelompok yang berada pada posisi non-dominance 
(minoritas) berdasarkan aspek budaya dan etnis.544 Sehingga, berdasarkan 
posisinya yang non-dominance tersebut, maka hak-hak MHA sangat rentan 
untuk terabaikan. Proses pembentukan RUU MHA sejatinya telah dimulai 
pada tahun 2013, namun hingga melewati dua periode pemerintahan, 
yakni era Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Joko Widodo-
Jusuf Kalla, belum ada langkah tegas yang diambil untuk menetapkannya 
sebagai undang-undang.545 Sekretaris Aliansi Masyarakat Hukum Adat 
(AMAN), Rukka Sombolinggi, menyayangkan pembahasan RUU MHA 
belum ada kemajuan, bahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang kerap 
kali disinggung pemerintah pun tidak pernah diumumkan kepada publik, 
sehingga tidak ada mekanisme transparansi.546 Padahal transparansi dalam 

542 Ibid.
543 Komnas Perempuan. (2019, Maret 12). Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan 

Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan. Diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id

544Firmansyah, N. (2017, Agustus 21). Masyarakat Adat Minoritas dan Masalah 
Ketimpangan. GeoTimes. Diakses dari https://geotimes.co.id/kolom/hukum/
masyarakat-adat-minoritas-dan-masalah-ketimpangan/

545 Alaidrus, F. (2019, Januari 25). Pembahasan RUU Masyarakat Adat Mandek, Hak Warga 
Terabaikan. Tirto.id. Diakses dari https://tirto.id/pembahasan-ruu-masyarakat-adat-
mandek-hak-warga-terabaikan-de5s

546 Ibid.
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pembentukan undang-undang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 
dalam satu negara demokrasi.547 Lebih lanjut, penyelesaian RUU MHA 
merupakan hal yang penting untuk memberikan kejelasan hak MHA 
sebagai warga negara yang patut dilindungi. Sejauh ini, berdasarkan 
data Vote for Forest pada	tahun	2018,	terdapat	326	konflik	sumber	daya	
alam yang melibatkan sekitar 176 ribu jiwa masyarakat adat.548 Selain 
persoalan lahan tersebut, banyak masyarakat adat yang belum tercatat 
kewarganegaraanya (stateless), sehingga menyebabkan mereka tidak 
dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.549

Meminjam pernyataan Yando Zakaria, Peneliti Pusat Kajian 
Etnograsi Komunitas Adat (PUSTAKA), pengesahan RUU MHA 
merupakan pelaksanaan dari amanat konstitusi, yang mana konstitusi 
mengakui keberadaan MHA itu sendiri.550 Sehingga, dengan disahkannya 
RUU MHA, maka hal ini menjadi titik penting dalam penguatan hak-
hak MHA di Indonesia. Sayangnya, menurut beberapa kalangan, dalam 
pembahasan RUU MHA terdapat intervensi kepentingan dari sektor 
swasta	(dalam	konteks	konflik	sumber	daya	alam),	yang	mana	pembentuk	
undang-undang dianggap memihak terhadap penguasa ekonomi.551 

Ketiga, ketentuan dalam RUU Cipta Kerja yang berpotensi 
mengancam kelompok minoritas agama dan keyakinan. Pasal 82 RUU 
Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia untuk mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan 
atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.552 Kemudian, penjelasan 
pasal  a quo menyatakan bahwa aliran yang dimaksud adalah termasuk 
547 Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan. Jurnal Aspirasi, 6(2), 160.
548 Ibid
549Ibid.
550 Hidayat, R. (2020, Januari 30). Beragam Alasan Mendorong Berlakunya RUU 

Masyarakat Hukum Adat. Hukumonline.com. Diakses dari  https://www.hukumonline.
com/berita/baca/lt5e316c 90181b3/beragam-alasan-mendorong-berlakunya-ruu-
masyarakat-hukum-adat?page=2.

551 Teredi, E. (2019, Agustus 4). Masyarakat Adat dan Tuntutan Politik Fundamental.  
Geotimes. Diakses dari https://geotimes.co.id/op-ed/masyarakat-adat-dan-tuntutan-
politik-fundam ental/

552 Afrianto, B. (2020, Juli 15). RUU Omnibus Law Ancam Kelompok Minoritas Agama 
dan Keyakinan. PikiranRakyat.com. Diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/
nasional/pr-01597869/ruu-omnibus-law-ancam-kelompok-minoritas-agama-dan-
keyakinan
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aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara 
Republik Indonesia.553 Menurut Muhammad Isnur, Ketua Bidang 
Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 
ketentuan tersebut berpotensi disalahgunakan dan membatasi hak-hak 
masyarakat, khususnya kelompok minoritas yang seringkali dianggap 
sebagai aliran sesat, sekaligus melanggengkan stigma, penyingkiran, 
diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun 
kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan.554 Ia menambahkan, 
bahwa ketentuan pasal tersebut tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 
97/PUU-XIV/2016, yang mana diskriminasi terhadap aliran kepercayaan 
atau kebatinan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.555

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan 
tersebut, pada dasarnya membuktikan bahwa lembaga perwakilan yang 
ada, yakni DPR dan DPD, belum mampu untuk menyuarakan aspirasi 
atau kepentingan dari berbagai kelompok tertentu. Selain itu, hal ini juga 
dilatarbelakangi oleh permasalahan kekuasaan legislatif dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, bahwa DPR sebagai national representative 
cenderung didominasi oleh kepentingan politik, sedangkan DPD sebagai 
regional representative memiliki kewenangan yang terlampau lemah 
dalam proses pembentukan undang-undang. Adapun bukan hanya lembaga 
perwakilan, proses pembentukan undang-undang saat ini, yang mana 
dibahas dan disetujui oleh DPR dan Presiden, pada hakikatnya belum 
mampu mengakomodir aspirasi kelompok-kelompok tertentu. Sehingga, 
hal-hal tersebut merupakan alasan yang menyebabkan kepentingan 
kelompok di atas tidak terwakilkan.

12. Evaluasi Pembentukan Undang-Undang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara

Pengaturan mengenai keuangan negara diatur pada Pasal 23 ayat 
(1) sampai ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal a quo mengatur bahwa 
APBN adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang 
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara 
terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

553 Ibid.
554 Ibid.
555 Ibid.
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rakyat. 556 Pada status quo, RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk 
dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.557 Pasal 
a quo, khususnya ayat (2) dan (3), pada pokoknya menegaskan pengakuan 
sistem presidensial yang memberikan kewenangan kepada Presiden 
dalam menjalankan kekuasaan anggaran.558 Lebih lanjut, Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 
menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaaan pemerintaan 
negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan adalah 
yang paling mengetahui terkait program pembangunan yang hendak 
dilaksanakannya.559 

Kewenangan yang dimiliki DPR dalam hal penyusunan RAPBN 
adalah untuk memberikan persetujuan dan otorisasi terhadap rancangan 
yang diajukan oleh Presiden.560 Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN 
yang diusulkan oleh Presiden maka pemerintah menjalankan APBN 
tahun lalu.561 Selanjutnya, DPR selaku wakil rakyat melakukan kontrol 
dan pengawasan atas penggunaan anggaran yang telah disetujui bersama 
sebagaimana fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR dalam Pasal 20A 
UUD NRI Tahun 1945.562 Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) mengatur 
lebih lanjut bahwa DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan 
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN. APBN 
yang disetujui oleh DPR pun dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, 
program kegiatan, dan jenis belanja. 

APBN bukan hanya merupakan kumpulan anggaran dalam 
undang-undang, melainkan harus dilihat juga sebagai suatu instrumen 
kebijakan.563 Apabila dilihat dari teori checks and balances, kewenangan 
untuk memberikan persetujuan terhadap RAPBN yang diserahkan kepada 
556 Vide Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
557 Vide Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
558Yunus, Y. & Faraby, R. (2014). Reduksi Fungsi Anggaran DRP dalam Kerangka Checks 

And Balances. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013., Jurnal 
Yudisial, 2(2), 204. 

559 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, hlm. 142.
560 Ibid, hlm. 143.
561 Vide Pasal 23 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
562 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, hlm. 143.
563 Jun, M. & Yilin. H. Budgeting for Accountability, A Comparative Study of Budget 

Reforms in the United State during the Progressive Era and in Contemporary China. 
Public Administration Review, 69(1). 
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DPR merupakan hal yang tepat mengingat bahwa APBN merupakan hal 
yang vital untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan 
dengan pandangan Montesquieu yang menyatakan bahwa parlemen yang 
memberikan persetujuan atas pajak dan anggaran negara secara esensial, 
dimaksudkan agar keuangan negara tidak menjadi suatu alat kekuatan 
(machtsapparaat) tetapi menjadi suatu alat hukum (rechtsapparaat).564 

Kemudian, apabila melihat pada asas sistem pemerintahan 
presidensial yang dianut oleh Indonesia, pelaksanaan fungsi anggaran 
memang merupakan fungsi utama pemerintah. 565 Namun, jika dikaji lebih 
lanjut, proses penentuan APBN justru bertitik berat pada lembaga legislatif 
yakni DPR yang memiliki kekuasaan berlebih dalam menjalankan fungsi 
anggaran dalam implementasinya, dalam hal ini ialah membahas RUU 
APBN. DPR seharusnya tidak terlalu detail merinci kegiatan dan jenis 
belanja pemerintah yang bersifat mikroteknis, melainkan hanya menentukan 
anggaran makro bersama pemerintah dalam pengelolaan keuangan 
negara.566 Kewenangan ini menciptakan keabsolutan DPR menentukan 
pengelolaan keuangan negara sehingga pemerintah sebagai pelaksana 
program pembangunan justru tidak memiliki kendali pemerintahan secara 
menyeluruh.567 

Di sisi lain, peran DPD dalam hal pembuatan RUU APBN hanyalah 
sebatas memberikan pertimbangan. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD 
selaku wakil regional dan DPR selaku wakil politik sangatlah timpang 
dalam membahas RUU APBN hingga pemberian persetujuan. Oleh 
karena	itu,	demi	terwujudnya	akuntabilitas	dan	transparansi	finansial	maka	
perlu diberikan batasan terhadap peran DPR yang terlalu besar dalam 
pembentukan RUU APBN untuk mencegah adanya intervensi domain 
kekuasaan,	konflik	horizontal,	maupun	penyelahgunaan	kekuasaan.568 

13. Evaluasi Masa Jabatan Eksekutif dan Legislatif 

Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap 
masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut dicerminkan 
564 Simatupang, D.P.N. (2011). Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara 

dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Badan Penerbit FH UII, hlm. 340.
565 Yunus, Y. & Faraby, R. (2014). Loc. Cit., hlm. 198
566 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, hlm. 133.
567 Ibid.
568 Ibid.
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melalui Pasal 7 UUD 1945 pra-amandemen yang menyatakan bahwa 
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima 
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.569 Konsekuensi logis 
terhadap pasal a quo adalah bahwa tidak adanya pengaturan terkait masa 
jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang konkrit di Indonesia. Sehingga 
pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali 
secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan 
sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan Konstitusi.570 Contohnya 
adalah terpilihnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua 
kali masa jabatan berturut-turut.571 

Di era Presiden Soekarno, masa jabatan Presiden tidak dibatasi 
sehingga mengakibatkan diangkatnya Soekarno sebagai Presiden Republik 
Indonesia seumur hidup. Legitimasi terhadap hal tersebut adalah melalui 
TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar 
Revolusi Indonesia.572 Dengan TAP MPRS a quo, hal ini berarti tidak 
dimungkinkan adanya peralihan atau pergantian kekuasaan dari Presiden 
Soekarno kepada Presiden berikutnya. Namun, dengan dikeluarkannya 
TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 maka berakhirlah secara resmi masa 
pemerintahan Soekarno sebagai Presiden dan digantikan oleh Soeharto 
sebagai pejabat Presiden yang dilantik dan disumpah pada tanggal 12 
Maret 1967.573 Di era Presiden Soeharto, terjadi banyak penyimpangan 
karena UUD 1945 pada saat itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen 
sehingga terdapat berbagai kelemahan yang dimanfaatkan, terlebih 
dengan adanya TAP MPR No. 1/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib 
MPR, yang berisi kebulatan tekad anggota MPR untuk mempertahankan 
Konstitusi dan tidak berkehendak mengadakan perubahan terhadap UUD 
1945.574 

Hal-hal tersebut diatas mencerminkan bahwa prinsip-prinsip dasar 
negara berdasar konstitusi telah tereduksi yang memiliki implikasi 

569 Pasal 7 UUD 1945 Pra-Amandemen.
570 Manan, B. (2001). Teori dan Politik Konstitusi. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional, hlm. 7.
571 Ibid.
572 Na’imah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan 

Indonesia. Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 13(1), 5.
573 Ibid. 
574 Soemantri, S. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. Rosdakarya 

Bandung, hlm. 251.
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menyeluruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut 
terjadi karena kurang eksplisitnya pengaturan masa jabatan Presiden 
dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan.575 Adapun Pasal 7 UUD 
1945 sebelum perubahan hanya menegaskan secara eksplisit masa 
jabatan presiden selama lima tahun, akan tetapi nyatanya telah membuka 
ruang untuk Presiden memegang kekuasaan selamanya karena tidak 
ada pengaturan masa jabatan yang jelas. Dengan demikian dalam 
UUD 1945 sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan paham 
Konstitusionalisme karena tiadanya pembatasan masa jabatan Presiden 
yang berkaitan erat dengan kekuasaan Presiden.576

Dalam perkembangannya, pengaturan masa jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden mengalami perubahan. Amandemen UUD NRI 1945 
menitikberatkan pokok pembahasan terhadap kekuasaan Presiden, in 
casu pengaturan masa jabatan Presiden untuk menjadi agenda utama. 
Pembahasan mengenai lembaga kepresidenan dalam Perubahan UUD 
1945 merupakan salah satu proses pembahasan yang paling panjang, 
mulai dari masa perubahan pertama hingga diputuskan dalam perubahan 
keempat. Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak Perubahan 
Pertama UUD 1945 pada tahun 1999 merupakan  wujud penerapan checks 
and balances yang  dilakukan dengan menghilangkan kecenderungan 
executive heavy dalam UUD 1945 sebelum perubahan, diantaranya masa 
jabatan Presiden dan Wakil Presiden.577 Proses amandemen UUD 1945 
lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945.578 Hal tersebut pada 
pokoknya dinilai penting karena pasal a quo dipandang	 terlalu	fleksibel	
untuk ditafsirkan sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Bahkan pada 
zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan Presiden sangatlah 
bergantung hanya kepada MPR semata, hal tersebut menunjukkan bahwa 
selama masa jabatan Presiden tidak dibatasi, dalam hal ini asalkan masih 
dipilih oleh MPR, maka dapat terus menjabat Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.579 
575 Ibid.
576 Tempo.co. (2010, Agustus 19). Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi?. Tempo.

co. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/272307/kenapa-masa-jabatan-Presiden-
perludibatasi/full&view=ok

577 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 5.

578 Soemantri, S., Op.Cit., hlm. 54.
579 Yuswalina & Budianto, K. (2016). Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press, hlm. 91.
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Dalam status quo, pembatasan masa jabatan Presiden diatur dalam 
Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan.580 Hal ini berbeda dengan Pasal 7 UUD sebelum perubahan. 
Adanya amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa 
masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode, berbeda 
dengan pengaturan masa jabatan Presiden sebelum perubahan UUD yang 
tidak secara tegas dan eksplisit mengatur berapa lama Presiden dapat 
memegang kekuasaan. Berikut ini adalah perbandingan rumusan Pasal 7 
UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan:

Tabel 9.  
Perbandingan Masa Jabatan Presiden Sebelum dan Setelah  

Amandemen UUD 1945

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden meme-
gang jabatannya selama masa lima 
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden meme-
gang jabatan selama lima tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali da-
lam jabatan yang sama, hanya untuk 
satu kali masa jabatan.

Namun, kehadiran Pasal 7 UUD NRI 1945 hasil amandemen tersebut 
bukanlah	hal	final	yang	tidak	lantas	terlepas	dari	perdebatan,	khususnya	
setelah rezim pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara langsung dan 
umumnya berbagai kebutuhan ditengah dinamika perkembangan zaman 
yang kian pesat. Dalam tataran praktik, masa jabatan presiden selama lima 
tahun dinilai terlalu kurang karena berdampak pada kinerja yang tidak 
optimal. Problematika lainnya yaitu terkait eksisnya frasa “sesudahnya 
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali 
masa jabatan” memiliki beragam persoalan. Hal tersebut karena frasa 
a quo memberikan makna bahwa dalam pemilihan presiden berikutnya, 
presiden yang sedang menjabat atau petahana dapat kembali terlibat secara 
langsung dalam pemilihan umum.

 
580 Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Banyak pakar menilai bahwa masa jabatan Presiden dalam status 
quo relevan	untuk	diubah	sehingga	perlu	dipertimbangkan.	Refly	Harun	
misalnya, berpandangan bahwa perlu ada penambahan masa jabatan Presiden 
karena periode pertama Presiden pada enam bulan pertama disibukkan 
dengan penyesuaian karena ada perubahan nomenklatur di kementerian 
dan penyesuaian-penyesuaian lainnya, adapun dua tahun sebelum masa 
jabatan berakhir, Presiden disibukkan dengan isu-isu pencalonan kembali 
di periode berikutnya, serta dari sisi perwujudan pemilu yang adil, Petahana 
berpotensi menyalahgunakan kewenangannya agar bisa terpilih kembali 
di periode berikutnya.581	Hal	 serupa	 diutarakan	 oleh	Taufik	Tumbelaka,	
yang menilai bahwa masa jabatan lima tahun terlalu pendek untuk seorang 
Presiden karena satu tahun pertama masa orientasi dan adaptasi, lalu satu 
tahun terakhir sudah masuk tahun politik untuk mengejar periode kedua 
yang otomatis fokus kepada tugas dan kewajiban menurun, hal tersebutlah 
yang membuat Presiden bekerja efektif hanya tiga tahun dalam satu 
periode.582 Sebagai perbandingan, di Filipina, masa jabatan Presiden adalah 
6 (enam tahun).583 Ketidakefektifan kinerja tersebut diakui oleh Presiden 
Joko Widodo dalam sidang kabinet terakhir 2019 lalu, yang menyebutkan 
sekaligus mengingatkan para menterinya bahwa ada tugas yang belum bisa 
dirampungkan pemerintah kala itu.584 Hal tersebut mencerminkan bahwa 
adanya hambatan dalam pelaksanaan kinerja Presiden tersebut salah 
satunya berasal dari pengaturan masa jabatan dalam status quo yang hanya 
lima tahun, padahal Presiden telah menyiapkan agenda-agenda prioritas 
berikutnya. Di satu sisi,  untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan 
Presiden sebagai peserta pemilihan umum sebagai petahana, kemudian 
diusulkan terkait pembatasan masa jabatan Presiden tersebut salah satunya 
dengan membatasi masa jabatan Presiden untuk tidak berturut-turut.585

581 Fauzi, A., Loc.cit.
582 Durado, N. (2018, Maret 28). Masa Jabatan 5 Tahun Terlalu Pendek Untuk Seorang Presiden 

RI. Tribun. Diakses dari https://manado.tribunnews.com/2018/03/28/wacana-ubah-masa-
jabatan-presiden-jadi-bahan-diskusi-alumni-ugm

583 Pasal 7 ayat (4) Konstitusi Filipina.
584 Firmansyah, T. (2019, Oktober 3). Sidang Kabinet Terakhir, Jokowi: Masih Ada PR Belum Tuntas. 

Republika.co.id. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19 /10/03/
pysi26377-sidang-kabinet-terakhir-jokowi-masih-ada-pr-belum-tuntas

585 Firmansyah, T. (2019, November 24). Soal Masa Jabatan Presiden, Ini Usulan Refly Harun. 
Republika.co.id. Diakses dari https://nasional.republika.co.id/berita/q1gvwn377/soal-masa-
jabatan-presiden-ini-usulan-refly-harun
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Sebetulnya, ide mengenai masa jabatan Presiden untuk dibatasi, 
dalam hal ini selama dua periode, akan tetapi diberikan kemungkinan ada 
selingan periode atau tidak berturut-turut, pernah diusulkan Tim Perumus 
UUD melalui Rapat Pembahasan Perubahan UUD. Kekuasaan Presiden 
disinggung oleh Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri yang menyampaikan 
pandangannya sebagai berikut:586

“Kemudian mengenai kekuasaan Presiden yang perlu pembatasan 
dan kejelasan antara lain adalah Pasal 5 membentuk Undang-
Undang. Ini Presiden sebagai eksekutif ikut membentuk di samping 
itu, yang sudah disahkan DPR pun bisa tidak ditandatangani. Oleh 
karena itu, perlu ditinjau kemudian Pasal 7 masa jabatan Presiden, 
Wakil Presiden. Ini bisa mengacu pada Tap XVIII/MPR/1998 ini, 
dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa 
jabatan. Jadi bisa berturut-turut bisa berselang. Jadi bisa selang 
waktu, atau berturut-turut.”

Selanjutnya, Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan 
pendapat fraksinya, terkait dengan masa jabatan Presiden, yakni:587

“Karena itu, kami setuju dengan beberapa usulan-usulan yang sudah 
diberikan oleh fraksi-fraksi lain. Misalnya mengenai pembatasan 
kekuasaan Presiden itu di Pasal 7. Itu mesti diberikan penegasan 
mengenai masa jabatan pembatasan jabatan Presiden itu hanya 
untuk dua kali. Apakah itu berturut-turut ataukah tidak berturut-
turut, hanya boleh menjabat sebagai Presiden untuk dua kali masa 
jabatan saja.”

Dalam kesempatan yang sama, Valina Singka Subekti, mengatakan 
kembali sebagai berikut:588

“Ya… kami juga menganggap alternatif pertama ini bisa menegaskan 
mengenai masa jabatan seorang Presiden. Jadi, artinya di sini 
sebetulnya mengandung makna, prinsipnya dua kali masa jabatan. 
Jadi, ini bisa dua kali berturut-turut atau bisa tenggang waktu ini. 
Jadi prinsipnya dua kali masa jabatan.”

586 Sekretariat Jenderal MPR RI. (2008). Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 77-78.

587 Ibid.
588Ibid., hlm. 307.
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Ide terkait adanya selingan periode masa jabatan yang paling jelas 
dilontarkan oleh F-PDIP melalui juru bicaranya, Aberson Marle Sihaloho, 
berikut kutipannya:589

“Bukan, ada tadinya, ada tadinya pemikiran kami itu yang saya 
cari. Apakah tertampung di dalam alternatif kedua. Jadi maksudnya, 
kalau dia sudah dua kali berturut-turut, itu dia tidak boleh lagi 
dipilih, tapi kalau ada tenggang waktu, satu periode misalnya, dia 
bisa lagi. Ini untuk mengantisipasi siapa tahu pada suatu saat bisa 
terjadi ada, entah karena suatu hal yang kita tidak bisa perkirakan, 
sumber daya manusia itu entah karena sesuatu apa, itu kan tidak 
bisa kita ramalkan apa saja yang terjadi. Jangan sampai itu 
terhambat, sedangkan orang itu dibutuhkan, dalam sesuatu hal itu. 
Nah, apakah itu dapat diartikan sudah tertampung tidak di dalam 
alternatif kedua. ”Presiden dan Wakil Presiden memegang selama 
lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, setelah tenggang 
waktu tertentu dapat dipilih lagi”.

Dari beberapa argumentasi terkait kekuasaan Presiden yang diusulkan 
Tim Perumus UUD melalui Rapat Pembahasan Perubahan UUD tersebut 
terlihat jelas bahwa pemikiran perihal masa jabatan Presiden menjadi 
suatu urgensi tersendiri.

Lain halnya dengan kekuasaan legislatif dalam status quo 
dibandingkan eksekutif, in casu Presiden. Ketentuan yang mengatur 
pembatasan kekuasaan terhadap masa jabatan Presiden, tidak berlaku 
bagi anggota legislatif. Dalam UU MD3, dapat kita ketahui bahwa tidak 
dipersyaratkan mengenai apakah anggota legislatif bisa mencalonkan diri 
kembali dalam pemilu berikutnya jika sudah pernah terpilih sebelumnya. 
UU MD3 hanya menyebutkan bahwa masa jabatan anggota DPR,590 

589Ibid., hlm. 309-310.
590 Pasal 76 ayat (3) 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.
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DPD,591 DPRD Provinsi,592 maupun DPRD Kabupaten/Kota593 adalah 5 
(lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
maupun DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

Dengan demikian, maka selama bakal calon anggota legislatif tersebut 
memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota sebagaimana dipersyaratkan 
UU a quo, ia dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilu berikutnya. 
Tidak ada pengaturan yang menyebutkan dalam persyaratan bahwa calon 
anggota legislatif yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif selama 
2 (dua) periode tidak bisa mencalonkan diri lagi seperti halnya Presiden. 
Pembatasan tersebut sangat penting, menurut survey yang dilakukan 
Transparency International Indonesia didapatkan hasil bahwa rakyat 
Indonesia berpandangan partai politik dan legislatif merupakan lembaga-
lembaga yang sangat korup.594 Oleh karenanya, diperlukan pemikiran 
lebih lanjut terkait masa jabatan anggota legislatif, khususnya anggota 
DPR dan umumnya DPR secara kelembagaan mengingat adanya potensi 
penyalahgunaan kekuasaan. Terlebih, karena kedudukan kekuasaan DPR 
adalah sederajat dengan kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh Presiden. 
Tentu sangat menurunkan derajat wibawa lembaga DPR jika pengaturan 
masa jabatan Presiden diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sementara 
untuk masa jabatan pimpinan dan keanggotaan DPR hanya diatur dalam 
undang-undang.595

Problematika yang sama ditemukan di tingkat kepala daerah. Masa 
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,596 Bupati dan Wakil Bupati serta 
591 Pasal 252 ayat (5) 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.

592 Pasal 318 ayat (4) 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.

593 Pasal 367 ayat (4) 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.

594 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2009). Survey TII soal Pandangan 
Masyarakat: Partai Politik dan DPR Lembaga Terkorup http://www.bpkp.go.id/berita/
read/591/8545/Survey-TII-soal-Pandangan-Masyarakat-Partai-Politik-dan-DPR-Lembaga-
Terkorup.bpkp

595 Khaerunnailla, W. O. F. (2019). Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, JIPPK, 4(1), 182.

596 Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
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Walikota dan Wakil Walikota597 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengaturan 
terkait masa jabatan kepala daerah tersebut serupa dengan pengaturan masa 
jabatan Presiden dalam status quo. Dengan dimungkinkannya kepala daerah 
tersebut maju dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah selanjutnya 
dengan status sebagai Petahana tanpa ada selingan periode, seringkali 
berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan fasilitas 
negara merupakan modus yang paling sering dilakukan petahana pada saat 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena wewenang dan kekuasaan 
yang melekat kepadanya berpotensi besar digunakan untuk kepentingan 
Petahana dalam memenangkan pemilihan.598 

Dengan adanya kewenangan tersebut, sangat memungkinkan 
bagi Petahana untuk membujuk, memengaruhi bahkan memerintah 
para bawahannya untuk berpihak dan memberikan dukungan untuk 
kepentingan petahana. Bahkan dalam konteks pemilihan kepala daerah, 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai para kandidat yang memiliki 
hubungan dengan kekuasaan baik di pusat maupun daerah mempunyai 
potensi untuk memanfaatkan fasilitas dari negara guna memenangkan 
dirinya, ini tentunya berpotensi terbukanya pemanfaatan APBN dan APBD 
yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.599

14. Evaluasi Desain Pemilihan Umum 

Pemilihan umum merupakan instrumen atau sarana untuk 
melaksanakan demokrasi. Bahkan di banyak negara demokrasi, pemilihan 
umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur keberhasilan 
demokrasi.600 Pemilihan umum harus diartikan sebagai suatu sarana 
pendelegasian kedaulatan rakyat, sekaligus sebagai ukuran sistem politik 

Menjadi Undang-Undang.
597 Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang.

598 Hollyson MZ, R. & Sundari, S. (2015). PILKADA (Penuh euphoria, Miskin makna). Bestari, hlm. 
38-39.

599 Akhmad, H. T. (2018, Februari 25). Bawaslu: Calon Petahana Rawan Penyalahgunaan 
Wewenang. Okenews. Diakses dari https://nasional.okezone.com/read/2018/02/25/337 
/1864489/bawaslu-calon-petahana-rawan-penyalahgunaan-wewenang

600 Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar…, Op. Cit., hlm. 461.



167

yang demokratis. Oleh karena itu, pemilihan umum harus dilaksanakan 
secara	efektif	dan	efisien.601 

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konstruksi dasar mengenai 
pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Secara 
lengkap, Pasal a quo menyatakan sebagai berikut:602

(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 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.

Apabila dilihat dari segi original intent, Pasal 22E UUD NRI Tahun 
1945 menghendaki bahwa pemilihan umum legislatif dilaksanakan dalam 
“satu nafas” dengan pemilihan umum Presiden. Hal itu disebutkan secara 
tegas oleh Slamet Effendy Yusuf selaku salah satu anggota Panitia Ad Hoc 
I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945.603 
Secara lengkap, Slamet Effendy Yusuf menyatakan bahwa:604

“Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan 
itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu 
diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-
bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian 
juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan 

601 Isra, S. (2019). Pemilihan Umum Demokratis. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.
602 Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
603 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
604 Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002, Buku V Pemilihan Umum. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 
hlm. 602.
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nanti ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk 
DPD, kotak untuk DPRD provinsi, kotak untuk DPRD Kota atau 
Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu”.

Namun, setelah pemilihan umum dilaksanakan secara konsekuen 
sesuai dengan original intent Pasal a quo, konstruksi dasar pemilihan 
umum tersebut tetap menyisakan beberapa permasalahan fundamental, 
baik secara konseptual maupun dalam tataran praktiknya. Pertama, desain 
pemilihan umum pada status quo telah menimbulkan permasalahan teknis 
yang cukup mendasar. Pada tahun 2019, pemilihan umum dilaksanakan 
secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota 
DPRD tingkat Provinsi, anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota, serta 
Presiden dan Wakil Presiden. 

Menurut Sebastian Salang, desain pemilihan umum serentak yang 
menggabungkan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD 
Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil 
Presiden telah menimbulkan permasalahan teknis yang luar biasa dalam 
tataran praktiknya.605 Bahkan, Perludem menyatakan bahwa desain 
pemilihan umum yang demikian lebih tepat disebut sebagai “pemilu 
borongan” dibandingkan dengan “pemilu serentak”.606

Pemilihan umum lima kotak telah banyak mengorbankan petugas 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pelaksanaan 
pemilihan umum tahun 2019. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit mencapai 
6.069 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 894 orang meninggal dunia 
dan 5.175 orang lainnya mengalami sakit.607 Hal ini tidak terlepas dari 
beban kerja desain pemilihan umum lima kotak yang luar biasa berat. 
Beban yang luar biasa berat tersebut salah satunya ialah karena Petugas 
KPPS harus melakukan penghitungan suara sebanyak lima kotak suara 
dalam satu hari.
605 Bayu, D. J. (2019, April 25). Dinilai Terlalu Rumit, Pengamat Minta Desain Pemilu Diubah. 

Katadata.co.id. Diakses dari https://katadata.co.id/febrianaiskana/berita/5e9a51a 53c08e/
terlalu-rumit-pengamat-minta-desain-pemilu-diubah

606 Arigi, F. (2019, April 23). Empat Rekomendasi Perludem untuk Evaluasi Pemilu 2019. Tempo.co. 
Diakses dari https://pemilu.tempo.co/read/1198398/empat-rekomendasi-perludem-untuk-
evaluasi-pemilu-2019/full&view=ok

607 Mashabi, S. (2020, Januari 22). Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal 
Dunia. Kompas.com. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/ 15460191/
refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia
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Kesulitan tersebut bukan saja timbul bagi penyelenggara pemilihan 
umum, tetapi juga sangat menyulitkan bagi rakyat sebagai pemilih. Hal 
ini dikarenakan banyaknya surat suara kerap membuat pemilih menjadi 
kebingungan. Terlebih, desain pemilihan umum yang menggabungkan 
pemilihan anggota DPR dengan pemilihan anggota DPRD juga menjadi 
permasalahan yang cukup menyulitkan. Hal ini dikarenakan banyaknya 
jumlah calon anggota DPR dan calon anggota DPRD dalam setiap surat 
suara. Sehingga pemilih menjadi kebingungan karena mendapatkan kertas 
suara yang begitu besar, beserta calon yang begitu banyak.

Kedua, tidak diatur secara tegas mengenai pemilihan kepala daerah 
(pilkada) dalam konstitusi juga menjadi suatu permasalahan yang cukup 
mendasar. Dalam konteks konstitusi Indonesia, mekanisme pengisian 
jabatan kepala daerah merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 
1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis”.608 Frasa “demokratis” dalam Pasal a quo 
memberikan kebebasan (open legal policy) bagi pembentuk undang-
undang dalam menentukan desain mekanisme pengisian jabatan kepala 
daerah. Oleh karena itu, frasa “demokratis” tersebut pernah ditafsirkan 
menjadi dua produk yang berbeda oleh pembentuk undang-undang, yaitu 
melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat dan juga dipilih melalui 
DPRD terkait.609

Namun pada tahun 2014, pernah berlaku Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
yang pada intinya mengatur bahwa pengisian jabatan kepala daerah 
dipilih melalui DPRD. Pasca Undang-Undang a quo berlaku, muncul 
gejolak yang luar biasa dalam masyarakat karena banyak masyarakat 
yang menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 
rakyat masih menjadi mekanisme yang ideal.610 Kemudian, banyak juga 
yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan 
membuat demokrasi semakin senyap. Kemudian untuk mengatasi gejolak 
tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan 
608 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
609 Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah 

Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 10(3), 380.
610 Firdaus, R. F. (2014, September 14). Tolak Pilkada Lewat DPRD, Puluhan Massa Demo di 

Gedung DPR. Merdeka.com. Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-pilkada-
lewat-dprd-puluhan-massa-demo-di-gedung-dpr.html
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
pada intinya mengembalikan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah 
melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut membuktikan 
bahwasanya frasa “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 
1945 sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan.

Ketiga, tidak ditegaskannya pilkada dalam konstitusi juga membuat 
desain penyelesaian hasil pilkada menjadi sumir. Pada masa rezim 
Pemilukada, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 
Daerah memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk 
menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Padahal, Pasal 24C ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 secara limitatif menyebutkan bahwa Mahkamah 
Konstitusi hanya berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan 
umum, yang berbeda dengan rezim pilkada. Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan 
bahwa: “sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, pemilihan umum 
menurut Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara limitatif, 
yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, 
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD dan dilaksanakan setiap 
lima tahun sekali”.611 Oleh karena itu, rezim pilkada harus diartikan secara 
terpisah dengan rezim pemilihan umum, sehingga seharusnya Mahkamah 
Konstitusi tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tersebut. 
Lantas, dapat diketahui bahwa rezim pilkada yang tidak diatur secara tegas 
dalam konstitusi, menyebabkan terjadinya suatu ketidakpastian hukum 
dalam desain penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

Keempat, perbedaan periode masa jabatan presiden dengan kepala 
daerah menyebabkan ketidaksesuaian rencana pembangunan nasional 
dengan rencana pembangunan daerah. Presiden memiliki kewenangan 
untuk mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) yang berlaku selama lima tahun. Sedangkan, kepala daerah 
memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga berlaku selama lima tahun. 
Idealnya, setiap pembentukan RPJMD harus mengacu pada RPJMN yang 
berlaku. Namun pada faktanya, perbedaan periode masa jabatan telah 
menyebabkan ketidaksesuaian rencana pembangunan nasional dengan 

611 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
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rencana pembangunan nasional di daerah. 

Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 
masa jabatan dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Sedangkan, Gubernur 
Aceh (Zaini Abdullah) memiliki masa jabatan dari tahun 2012 sampai 
tahun 2017. Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat 
RPJMN yang berlaku untuk tahun 2009 sampai tahun 2014. Begitu juga 
dengan Gubernur Aceh yang membuat RPJMD untuk tahun 2012 sampai 
tahun 2017, berdasarkan RPJMN yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Hal ini menjadi masalah ketika pada tahun 2014, 
terpilih presiden baru yakni Joko Widowo. Lantas Presiden Joko Widodo 
juga akan membuat RPJMN baru yang berlaku sesuai masa jabatannya, 
yakni untuk tahun 2014 sampai tahun 2019. Konstruksi tersebut membuat 
RPJMD yang dibuat oleh Zaini Abdullah pada tahun 2012, tidak lagi 
sinkron dengan RPJMN yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 
2014. Sehingga, terjadilah ketidaksinkronan antara rencana pembangunan 
di pusat dan rencana pembangunan di daah.

Namun memang Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
telah menyatakan bahwa: “Pemungutan suara serentak nasional dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Pasal 
a quo sebetulnya telah menjelaskan bahwa desain pemilihan kepala 
daerah pada tahun 2024 dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan 
umum. Akan tetapi, apabila desain yang demikian digabungkan dengan 
desain pemilihan umum serentak pada status quo, hal tersebut tentu akan 
menciptakan desain yang lebih buruk dibandingkan dengan pemilu tahun 
2019, karena terdapat tujuh kotak suara sekaligus.612 Hal ini tentunya juga 
akan memberatkan penyelenggaraan pemilihan serentak dari segi teknis 
penyelenggaranya. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa desain 
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 
Tahun 1945, perlu direkonstruksi agar menciptakan pemilihan umum yang 
lebih	efektif	dan	efisien.

612 Kartika, M. (2020, Maret 4). Perludem Minta Pilkada Serentak tak Digelar Bersama Pemilu 
2024. Republika.co. Diakses dari https://republika.co.id/berita/q6nclj335/perludem-minta-
pilkada-serentak-tak-digelar-bersama-pemilu-2024



172

B. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

1. Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat

a. Gagasan Unsur Golongan dalam Keanggotaan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat

Berangkat dari lemahnya bargain position yang dimiliki DPD, 
maka sesuai dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI 1945, jumlah 
keanggotaan DPD dibatasi setiap provinsi. Pembatasan keanggotaan ini 
mengakibatkan adanya diskriminasi yang mengakibatkan kedudukan 
DPD dalam tubuh MPR menjadi inferior dibandingkan DPR, terutama 
saat pengambilan keputusan. Dengan tidak boleh melebihi sepertiga 
dari jumlah anggota DPR, maka DPD hanya memiliki jumlah anggota 
sekitar 136 anggota, di sisi lain DPR memiliki 575 anggota. Hal 
tersebut hanya berbicara tentang keanggotaan saja, lalu bagaimana 
dengan kewenangan DPD, singkatnya, apabila berbicara mengenai 
kewenangan, DPD sejatinya dapat dikatakan cocok dengan peribahasa 
“hidup segan mati tak mau”. Sebagai badan legislatif, kewenangan 
DPD disebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 
menurut Jimly Asshiddiqie dapat dikatakan hanya sebagai sebagai 
co-legislator atau pendamping DPR dalam melakukan fungsinya di 
bidang legislatif.613 

Dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, 
lebih ironisnya adalah dalam penyusunan Prolegnas, DPD sama 
sekali tidak dilibatkan melainkan hanya Presiden dan DPR saja yang 
dilibatkan.614 Tidak hanya itu, rancangan undang-undang yang diajukan 
DPD saat pembahasan menjadi usul inisiatif DPR. Sehingga dalam 
hal ini DPD memiliki peran yang pasif dalam mewakili kepentingan 
daerahnya, apalagi dalam dalam mewakili kepentingan kelompok atau 
golongan tertentu. 

Sebagaimana dalam komposisi tubuh MPR sebelum 
amandemen, kepentingan golongan atau kelompok tertentu dapat 

613 Asshiddiqie, J. (2012). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Sinar Grafika, hlm. 125.
614 Sipangkar, L. M. L. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan  Daerah 

(Strengthening The Legislative Function Of Regional Refresentative Council)”. Jurnal Legislasi 
Indonesia, 13(3), hlm. 236.
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diwakilkan dalam tubuh MPR, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, 
disebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan 
yang ditetapkan dengan undang-undang”. Utusan Golongan tersebut 
sifatnya merupakan perwakilan fungsional, yang menurut Jimly 
Asshidiqie untuk mengimbangi kepentingan politik yang diwakilkan 
dalam tubuh DPR.615 

Dengan disertakannya suatu golongan tertentu ke dalam tubuh 
MPR, maka aspirasi yang mungkin tidak tersampaikan melalui DPR 
akan dapat tersampaikan. Terlebih dari itu, check and balance antar 
lembaga representatif a quo juga akan semakin baik. Misalnya saja, 
adanya kaum perempuan dalam lingkaran masyarakat adat yang 
menganut kekerabatan patrilineal, tentu saja memiliki kecenderungan 
untuk kurang terwakili dalam ranah politis. Lebih lanjut hal yang 
sama mungkin saja terjadi dengan masyarakat hukum adat. Dalam 
Pasal 18B UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuankesatuan 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.” Tetapi pada kenyataannya, tubuh yang 
berada dalam MPR sendiri, yaitu DPR kerap kali melahirkan produk 
hukum yang keberadaannya menggerus posisi masyarakat hukum adat, 
misalnya terkait RUU Masyarakat Adat. Perlu diingat RUU tersebut 
telah menjadi wacana sejak tahun 2014, namun hingga kini belum juga 
diasahkan. Sehingga, adanya bentrok antara kepentingan politis dan 
kepentingan derah dapat menyebabkan hal-hal yang urgent menjadi 
sulit direalisasikan, dalam hal ini adalah kepentingan dan legitimasi 
masyarakat hukum adat dalam RUU Masyarakat Adat.

Sehingga, selain terhadap masyarakat hukum adat, hal yang 
sama dapat pula terjadi terhadap kelompok masyarakat pada batasan 
usia tertentu, kelompok masyarakat tertentu, seperti suku terasing 
yang hidup di kepulauan terpencil. Mereka inilah kelompok-
kelompok yang aspirasinya sulit untuk terwakili secara politik 
jika hanya mengandalakan mekanisme politik yang lazim.616 Oleh 

615Asshidiqqie, J. (2009). Konstitusi…, Op. Cit., hlm. 142-143.
616Ibid., hlm. 169.
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karena itu, maka problematika tersebutlah yang akan diselesaikan 
dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, yakni melalui 
gagasan memasukkan perwakilan kelompok-kelompok tertentu 
dalam komposisi MPR. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan 
marwah MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, yang di dalamnya 
terdapat perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut 
dilakukan dengan rekonstruksi DPD menjadi sebuah lembaga yang 
mana di dalamnya mencakup dua unsur perwakilan, yakni perwakilan 
daerah dan perwakilan kelompok tertentu (perwakilan golongan). 
Adapun rekonstruksi DPD akan dijelaskan secara lebih lanjut dalam 
pembahasan-pembahasan berikutnya. 

b. Musyawarah sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat

Evaluasi Pengambilan Keputusan MPR Tidak Sesuai dengan 
prinsip permusyawaratan perwakilan sejatinya bukanlah tidak 
mendasar. Dengan berpegang teguh pada falsafah gotong-royong, 
sudah selayaknya “rumah rakyat” benar-benar merepresentasikan 
seluruh elemen rakyat, dalam hal ini tidak terkecuali dengan mekanisme 
pengambilan keputusan. MPR sejatinya sedari awal dimaksudkan 
sebagai tempat rembukan wakil rakyatnya. Tetapi pandangan 
tersebut telah bergeser sedikit demi sedikit. Dimulai dengan konsep 
pengambilan keputusan berupa voting. 

Berangkat dari permasalahan mekanisme voting yang tidak 
sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, melalui demokrasi 
Pancasila (sebagai pengejawantahan falsafah gotong-royong), maka 
usaha pengembalian MPR sebagai “rumah rakyat” dimulai dengan 
reformulasi tata cara pengambilan keputusan. Telah disinggung 
sebelumnya apabila pengambilan keputusan melalui metode voting 
tidaklah bijak, mengingat ketimpangan anggota DPR dan DPD dalam 
tubuh MPR. Maka ada baiknya apabila MPR menerapkan kembali 
musyawarah sebagai jalan untuk menemukan dan mencapai suatu 
mufakat. 

Soeharto, melalui Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 1967, 
mengemukakan bahwa “demokrasi yang kita jalankan adalah 
Demokrasi Pancasila yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum 
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dasarnya telah diatur dalam UUD 1945. Demokrasi Pancasila 
berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan 
dengan sila-sila lainnya.”617 Dalam hal ini, kedaulatan rakyat 
kemudian digariskan pelaksanaannya melalui sila ke-4 Pancasila, 
yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”. Dengan demikian, musyawarah 
merupakan jalan terbaik dalam melaksanakan mengejawantahkan 
kedaulatan rakyat, dibandingkan voting. 

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai bahwa konsepsi dibentuknya 
MPR merupakan rumah rakyat Indonesia. Sebagai lembaga yang 
mewakili kepentingan politik (DPR) dan kepentingan daerah (DPD), 
sudah sepatutnya segala keputusan yang diambil MPR nantinya juga 
akan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, bukannya salah satu 
pihak saja. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Jimly Asshidiqie 
yang menjelaskan bahwa dikarenakan unsur anggota DPR yang 
mencerminkan perwakilan politik (political representation) dalam 
rangka menyalurkan aspirasi dan kepentingan seluruh bangsa dan 
negara, serta unsur anggota DPD yang menjamin agar kepentingan 
daerah tidak terabaikan dalam konstruksi negara.618 

Pada hakikatnya, gagasan voting berangkat melalui prinsip 
mengenai kekuasaan yang dipegang oleh suara mayoritas. Pada 
prinsip inilah terlahir mekanisme voting. Berbeda dengan demokrasi 
bangsa Indonesia yang menitikberatkan pada kesepakatan berdasarkan 
konsensus (mencari kebenaran yang mutlak dan tidak merugikan 
pihak manapun), demokrasi barat mendasarkan kebenaran hanya pada 
kebenaran yang nisbi dan beranggapan bahwa kebenaran mutlak tidak 
mungkin diperoleh.619 Hal ini lah yang menjadi cikal-bakal lahirnya 
voting. Sehingga dengan meninjau secara historis-yuridis, sudah tentu 
mekanisme voting bukanlah jalan yang tepat bagi demokrasi Pancasila.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perubahan Kelima UUD 
NRI Tahun 1945 ini menggagas bahwa pengambilan keputusan oleh 
MPR berlandaskan pada akar demokrasi Pancasila, yakni dengan 

617 Yayasan Proklamasi. (1976). Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila. Centre for 
Strategic and International Studies, hlm. 58.

618 Asshidiqqie, J. Konstitusi…, Op. Cit., hlm. 141. 
619 Abbas, A. S. & Sukardja, A. (2013). Demokrasi Dalam Perspektif Islam. Pedoman Ilmu Jaya dan 

Anglo Media, hlm. 152.
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memprioritaskan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. 
Adapun mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak 
merupakan opsi kedua dalam hal musyawarah yang dilakukan tidak 
mencapai mufakat. Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini 
berbeda dengan status quo, yang mana mekanisme utama yang 
digunakan dan ditekankan dalam konstitusi adalah mekanisme voting, 
yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme demikian 
tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. 

Diharapkan terhadap pengambilan keputusan MPR nantinya, 
bukan lagi hanya mengejar kebenaran yang nisbi sebagaimana 
ditunjukan oleh mayoritas negara barat, yang beranggapan suara 
terbanyaklah yang merupakan suara kebenaran, melainkan Indonesia 
akan mencapai kebenaran yang mutlak melalui metode yang hanya ada 
di bumi Indonesia, yaitu metode gotong-royong dalam musyawarah 
untuk mencapai mufakat.

c. Wewenang Pembentukan Sasaran Pembangunan Negara (SPN) oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasca reformasi, program pembangunan nasional tidak lagi 
berlandaskan pada GBHN melainkan dirumuskan ke dalam RPJPN 
untuk jangka waktu 20 tahun dan RPJMN untuk jangka waktu lima 
tahun. Namun, setelah 15 tahun RPJPN dan RPJMN dijalankan, 
terdapat banyak kritik yang dilontarkan terkait ketidaksinambungan 
arah pembangunan nasional.620 Muncul wacana untuk menghidupkan 
kembali GBHN karena dirasa reformasi semakin menjauhkan bangsa 
Indonesia dari UUD 1945 yang murni.621 Penyelenggaraan pembangunan 
tidak memiliki arah yang jelas dan tidak dijalankan secara berkelanjutan 
sebagai akibat dari pergantian program pembangunan setiap kali 
terjadi pergantian kepemimpinan nasional.622 Apabila dibandingkan 
dengan GBHN sebagai program pembangunan nasional sebelumnya 
maka GBHN lebih menjamin adanya kesinambungan pembangunan 
nasional dari waktu ke waktu sebagai pernyataan kehendak rakyat 
secara menyeluruh dan terpadu. Sebagai perbandingan, Five-Year-
Plan yang diterapkan oleh Republik Rakyat China (RRC) merupakan 

620Tohadi, Op.Cit, hlm. 1.
621Mochtar, Z.A., Op.Cit., hlm. 6. 
622 Ibid.
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perencanaan arah program pembangunan yang menyusun secara detail 
kebutuhan pembangunan yang disesuaikan dengan zaman dan dalam 
pembentukannya melibatkan seluruh anggota pemerintahan. Implikasi 
dari program perencanaan pembangunan seperti yang diterapkan oleh 
RRC menjadikan arah pembangunan negara dari pusat ke daerah 
menjadi selaras dan gagasan arah pembangunan menjadi terpusat. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi sistem perencanaan 
pembangunan nasional dengan membentuk Sasaran Pembangunan 
Negara.

Ide yang diusung ialah membentuk Sasaran Pembangunan 
Negara sebagai landasan pembangunan nasional yang terarah dan 
terpadu. Pembentukan dan penetapan Sasaran Pembangunan Negara 
menjadi kewenangan dari MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan 
rakyat yang berisi wakil-wakil politik, nasional, dan fungsional. Usul 
untuk menetapkan Sasaran Pembangunan Negara diagendakan dalam 
sidang MPR RI apabila usul tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya 
1/3 dari seluruh jumlah anggota MPR RI. Setelah itu, pembentukan 
Sasaran Pembangunan Negara dalam sidang MPR RI dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR RI. Kemudian, pembahasan 
mengenai Sasaran Pembangunan Negara nantinya dilakukan oleh 
MPR RI, Presiden, dan semua pimpinan lembaga negara beserta wakil 
dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna sinkronisasi RPJP, 
RPJMN, dan RPJMD yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga negara yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun undang-undang. 

Kemudian, MPR RI akan melakukan musyawarah untuk 
mencapai mufakat guna menyetujui rancangan Sasaran Pembangunan 
Negara yang telah dibahas oleh MPR RI bersama seluruh lembaga 
negara. Dalam hal musyawarah yang dilakukan oleh MPR RI 
tidak mencapai mufakat maka MPR RI dapat membentuk Sasaran 
Pembangunan Negara dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima 
puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Sasaran Pembangunan Negara yang telah 
disetujui dan ditetapkan oleh MPR RI dijalankan untuk jangka waktu 
35 tahun dan pelaksanaan dari pembangunan nasional akan dievaluasi 
setiap tahunnya di dalam Sidang Tahunan MPR RI. Namun, Sasaran 
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Pembangunan Negara tersebut akan kerap dievaluasi dan diperbaharui 
untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga 
Sasaran Pembangunan Negara dapat diubah sewaktu-waktu apabila 
memang dipandang perlu untuk diubah dengan mempertimbangkan 
kondisi ketatanegaraan dan kondisi sosial.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan 
Sasaran Pembangunan Negara yang diatur dengan Peraturan Nusantara 
akan berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas undang-undang. 
Produk hukum Sasaran Pembangunan Negara yang disusun oleh MPR 
RI nantinya memiliki materi muatan yang bersifat abstrak, memiliki 
substansi	 filosofis,	 dan	 bersifat	 regeling. Hal yang perlu ditegaskan 
dalam hal ini ialah Sasaran Pembangunan Negara tersebut tidak 
dibentuk dalam Ketetapan MPR. Alasan tidak digunakannya TAP MPR 
sebagai landasan hukum Sasaran Pembangunan Negara ialah karena 
penggunaan nomenklatur “ketetapan” lazim digunakan untuk produk 
hukum yang bersifat beschikking. Ketentuan-ketentuan yang terdapat 
di dalam sebuah beschikking bersifat sekali selesai (einmahlig).623 
Oleh karena itu, TAP MPR dipandang tidak sesuai sebagai landasan 
hukum perencanaan program pembangunan nasional yang sifatnya 
berkelanjutan. Selain itu, Badan Pengkajian MPR RI dalam Kajian 
Akademik Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia merekomendasikan 
penggunaan nomenklatur Peraturan Negara sebagai produk hukum 
yang dikeluarkan oleh MPR. Namun, alasan tidak digunakannya 
Peraturan Negara sebagai landasan hukum Sasaran Pembangunan 
Negara adalah karena perundang-undangan mempunyai pengertian 
sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan 
peraturan. Oleh karena itu, apabila digunakan nomenklatur “Peraturan 
Negara” sebagai produk hukum Sasaran Pembangunan Negara tentu 
hal tersebut tidak akan menjamin kepastian hukum dan menimbulkan 
kebingungan masyarakat karena sejatinya seluruh peraturan perundang-
undangan diartikan sebagai Peraturan Negara.

Terdapat beberapa implikasi dari dibentuknya Sasaran 
Pembangunan Negara. Pertama, penghapusan UU RPJPN dan RPJPD. 
Hal ini dikarenakan substansi dari UU RPJPN dan RPJPD telah 

623Indrati, M.F. (2016). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: 
Kanisius., hlm. 78.
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termasuk dalam Sasaran Pembangunan Negara yang diusung. Kedua, 
RPJMN dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai turunan dari 
haluan negara yang terkandung dalam Sasaran Pembangunan Negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jangka waktu dari RPJMN 
ialah 7 tahun mengikuti masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 
Ketiga, RPJMD dibuat dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah 
dengan jangka waktu 7 tahun mengikuti masa jabatan Kepala Daerah. 
Keempat, RKP dibuat dengan mengacu kepada RPJMN sedangkan 
RKPD dibuat dengan mengacu kepada RPJMD dengan jangka waktu 
masing-masing RKP dan RKPD adalah 1 tahun. Lebih lanjut, secara 
garis besar Konsep Sasaran Pembangunan Negara adalah sebagai 
berikut: 

Gambar 1.  
Konsep Sasaran Pembangunan Negara

Sasaran Pembangunan Negara nantinya diarahkan sesuai dengan 
dinamika sosial dan global sehingga tidak disusun untuk membelenggu 
pemerintah atau kebijakan Presiden yang sedang menjabat. 
Kemudian, nantinya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tidak 
boleh bertentangan dengan Sasaran Pembangunan Negara yang 
telah ditentukan. Hal ini dilakukan semata-mata bertujuan untuk 
menyelaraskan kebijakan antar-presiden, memandu arah pelaksanaan 
pembangunan nasional, dan mengintegrasikan sistem pembangunan 
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nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Namun, apabila Sasaran 
Pembangunan Negara tersebut tidak dilaksanakan, tidak ada sanksi 
impeachment yang dapat dijatuhkan oleh MPR kepada Presiden 
sehingga tidak berdampak terhadap sistem presidensiil yang berlaku 
saat ini. Melainkan, mekanisme sanksi yang dijatuhkan apabila 
Sasaran Pembangunan Negara tidak dilaksanakan dengan baik adalah 
sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat saat melihat evaluasi 
pelaksanaan kinerja pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI yang 
disiarkan oleh pers melalui media-media elektronik. 

  Dengan demikian, dibentuknya Sasaran Pembangunan 
Negara ini ditujukan untuk menciptakan sistem pembangunan 
nasional yang konsisten, terintegrasi, dan berkesinambungan antara 
pusat dan daerah. Proses pembahasan Sasaran Pembangunan Negara 
dilandaskan atas asas kedaulatan rakyat dan diharapkan dapat menjadi 
landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang bersifat 
aktual sesuai dengan kebutuhan kondisi ketatanegaraan dan kondisi 
masyarakat dengan dipandu oleh MPR RI sebagai lembaga yang 
paling merepresentasikan permusyawaratan rakyat.

d. Rekonstruksi Penyelenggaraan Sidang Tahunan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat

Sidang tahunan merupakan salah satu mekanisme yang dapat 
mengakomodir partisipasi publik dalam pengawasan, pengendalian, 
dan pertanggungjawaban kinerja lembaga negara.624 Sidang tahunan 
dianggap sebagai mekanisme pengawasan oleh masyarakat karena 
dalam pelaksanaanya disiarkan oleh berbagai media massa. Namun, 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyampaian laporan 
kinerja lembaga negara hanya berlangsung satu arah, sehingga tidak 
memberikan	 pengaruh	 yang	 signifikan.	 Selain	 itu,	 tidak	 adanya	
tolok ukur penilaian kinerja lembaga negara seolah-olah menjadikan 
pelaksanaan sidang tahunan merupakan ajang seremonial yang sia-
sia. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi mekanisme sidang tahunan 
pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, yang lebih lanjut 
digambarkan sebagai berikut:

624 Suantra, I. N. (2017, September 15-16). Relevansi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensil [Makalah Seminar MPR RI: Ketatanegaraan 
Penegasan Sistem Presidensil]. 
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Gambar 2.  
Mekanisme Sidang Tahunan pada Perubahan Kelima UUD 1945

Laporan kinerja lembaga negara wajib disampaikan dalam sidang 
yang diselenggarakan oleh MPR sekali dalam setahun. Perlu diingat, 
bahwa keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota 
DPK menyempurnakan marwah MPR sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat, karena terdapat keterwakilan politik/nasional, teritorial, serta 
fungsional. Sehingga, penyelenggaraan sidang tahunan oleh MPR 
sesungguhnya mencerminkan paham kedaulatan rakyat yang dianut 
oleh Indonesia. Pada Perubahan UUD 1945 Kelima ini, rekonstruksi 
mekanisme sidang tahunan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan oleh 
masing-masing pimpinan lembaga negara. Hal ini berbeda 
dengan mekanisme saat ini, yang mana laporan kinerja lembaga 
negara disampaikan oleh Presiden.

b. Sasaran Pembangunan Negara (SPN) digunakan sebagai tolok 
ukur dalam evaluasi kinerja lembaga negara. Sehingga, Sasaran 
Pembangunan Negara tersebutlah yang nantinya menjadi 
patokan, apakah suatu lembaga negara sudah menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan baik, atau justru sebaliknya. 
Adapun pembahasan mengenai Sasaran Pembangunan Negara 
telah dijelaskan dalam poin sebelumnya. 

c. Dibentuknya Komisi Evaluasi yang akan melakukan penilaian 
terhadap kinerja masing-masing lembaga negara. Dalam hal 
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ini, penilaian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk 
rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan perbaikan 
kinerja lembaga negara untuk periode satu tahun ke depan. 
Adapun Komisi Evaluasi haruslah diisi oleh orang-orang 
yang	 kompeten	 serta	 terbebas	 dari	 afiliasi	 politik	 manapun.	
Persyaratan	 bebas	 afiliasi	 politik	 tersebut	 bertujuan	 agar	
rekomendasi yang diberikan nantinya dapat bersifat objektif. 
Sehingga, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan nantinya 
berpengaruh	secara	signifikan	terhadap	kinerja	lembaga	negara.	

d. Sidang tahunan wajib disiarkan secara langsung oleh media 
massa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat dan 
menilai tindakan/kinerja para penyelenggara negara dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Karena, pada dasarnya 
semua kekuasaan/pemangku jabatan memerlukan partisipasi 
publik dalam pengawasan dan pertanggungjawabannya.625 

Mekanisme sidang tahunan yang demikian ini sesungguhnya 
akan memengaruhi citra suatu lembaga negara di hadapan seluruh 
lapisan masyarakat. Hal tersebutlah yang diharapkan dapat memicu 
semangat lembaga negara untuk meningkatkan kinerjanya menjadi 
lebih baik, sehingga diharapkan dapat melancarkan pembangunan 
nasional.

e. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pengambilan 
Keputusan Perang

Sebagai negara yang sangat menentang segala bentuk kekerasan 
dan peperangan, Indonesia sebisa mungkin sangat menghindari 
adanya perang. Hal yang sama juga telah dijelaskan dalam Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah 
hak segala bangsa, dalam hal ini juga sangat berlaku untuk bangsa 
Indonesia. Tetapi dalam status quo, pengambilan keputusan perang 
kurang mewakili semua suara rakyat, yaitu dengan hanya melibatkan 
DPR saja, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian kajian 
permasalahan sebelumnya. Dengan hanya melibatkan DPR, suara 
rakyat tidak sepenuhnya terwakili. Perlu suara lembaga yang benar-
benar menyuarakan seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini adalah 

625 Manan, B. (2004). Teori dan Politik Kriminal. FH UII Press, hlm. 69. 
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MPR. Sebagai rumah seluruh rakyat Indonesia, apabila mendasarkan 
keputusan menyatakan perang dengan persetujuan MPR, maka 
harapannya Presiden dapat benar-benar mengambil keputusan yang 
berisikan suara seluruh rakyat Indonesia. 

2. Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah Menjadi Dewan 
Perwakilan Khusus

a. Desain Perwakilan Khusus sebagai Kamar Kedua Parlemen

Bersamaan dengan penguatan struktur dua kamar (bikameral) 
yang ingin dilakukan, penting untuk diingat apabila bentuk negara 
kesatuan dapat diuntungkan oleh bentuk bikameral. Bentuk bikameral, 
di sisi lain adalah parlemen yang memiliki dua kamar. Dua kamar 
ini umumnya disebut upper house dan lower house. Kamar-kamar 
ini memiliki penamaan berbeda di negara-negara. Dua kamar ini 
mengadopsi dua prinsip pewakilan berbeda.626 Prinsip perwakilan 
terdiri dari perwakilan politik, perwakilan berdasarkan wilayah, dan 
perwakilan berdasarkan fungsi. Perwaklian berdasarkan politik berarti 
lembaga perwakilan mewakili partai politik. Perwakilan berdasarkan 
wilayah berarti lembaga perwakilan yang mewakili daerah yang dibagi 
berdasarkan	 letak	 geografisnya.	 Sedangkan	 perwakilan	 berdasarkan	
fungsi adalah lembaga perwakilan yang dibentuk berdasarkan fungsi 
tertentu yang telah ditentukan secara khusus. Hal yang mempengaruhi 
fungsi ini pada umumnya adalah latar belakang sejarah dan pengalaman 
negara tersebut.627

Negara kesatuan yang memiliki wilayah besar dan populasi yang 
banyak dapat terbantu dengan adanya dua kamar dalam parlemen. Dua 
parlemen dapat mewakili kepentingan politik dari wilayah-wilayah 
atau golongan-golongan yang tidak bisa diwaklili hanya dengan satu 
kamar. Bentuk ini diterapkan oleh Inggris yang adalah negara kesatuan 
dengan sistem parlementer. Inggris memiliki House of Lords sebagai 
upper chamber dan House of Commons sebagai lower chamber. 
Lijphart mengemukakan bahwa perlu diketahui kekuatan bikameral 
dari suatu negara. Hal ini ditentukan lewat kesejajaran kekuasaan 

626Asshiddiqie, J. (2009). The Constitutional Law of Indonesia. Sweet and Maxwell Asia, hlm. 126.
627Strong, C. F. (1996). Modern Political Constitution. English Language Book Society, hlm. 195-

196.
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antara dua lembaga atau satu lebih kuat dengan yang lain (symmetrical 
or asymmetrical) dan komposisi anggotanya, apakah sebanding 
antar satu lembaga dengan lembaga lainnya atau tidak (congruent 
or incongruent). Terdapat empat kategori, yaitu kuat (strong), kuat 
menengah (medium-strength), lemah (weak), dan unikameral. Strong 
bicameralism adalah ketika kedua badan symmetrical dan incongruent; 
medium strength adalah ketika kedua badan hanya melengkapi salah 
satu dari symmetrical atau incongruent; sedangkan weak adalah ketika 
kedua badan asymmetrical dan congruent.628

Dalam konteks demikian, lembaga perwakilan di Indonesia, 
yaitu DPR dan DPD, menganut dua prinsip perwakilan berbeda. DPR 
(Dewan Perwakilan Rakyat) menganut prinsip perwakilan politik, 
karena anggota-anggotanya dipilih berdasarkan partai politiknya 
dan dalam kerjanya mewakili partai politik. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya fraksi-fraksi partai politik dalam DPR. DPD (Dewan 
Perwakilan Daerah) menganut prinsip perwakilan daerah, karena 
anggota DPD dipilih untuk mewakili wilayahnya. Sebelum Pasal 2 
ayat (1) UUD 1945 diamandemen, dinyatakan bahwa MPR terdiri dari 
DPR dan utusan golongan. Indonesia saat itu bisa dipertimbangkan 
sebagai unikameral karena yang memiliki fungsi legislasi hanya DPR, 
sedangkan MPR dan utusan golongan tidak. Namun tidak sepenuhnya 
unikameral karena MPR adalah lembaga terpisah dari DPR yang 
mempunyai kedudukan lebih tinggi dari DPR.629 

Berangkat dari evaluasi mengenai kurangnya peran DPD dalam 
mewakili kepentingan kelompok-kelompok tertentu, pengembalian 
marwah Utusan Golongan berupa mewakili kepentingan suatu 
kelompok amatlah penting. Hal ini juga senada dengan Markus D. 

628 Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 
Countries (2nd ed.). Yale University Press, hlm. 219.

629Walaupun secara garis besar diambil benang merahnya bahwa dalam kasus ini Indonesia 
menganut bikameralisme yang lemah, kendatipun demikian, perlu untuk dicatat pula bahwa 
bentuk parlemen Indonesia masih didebatkan oleh banyak ahli. Bentuk parlemen Indonesia 
terjebak di antara bikameral dengan trikameral. Indonesia dinyatakan berbentuk bikameral 
yang terdiri dari DPR dan DPD yang mempunyai fungsi legislasi, sedangkan MPR tidak. Namun, 
Jimly Asshiddiqie dengan tegas dalam bukunya menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi 
bentuk parlemen trikameral karena MPR adalah lembaga konstitusional terpisah yang memiliki 
kewenangan, anggota, aturan, dan pimpinannya sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai 
lembaga negara yang berdiri sendiri dan menciptakan adanya tiga lembaga. Asshiddiqie, J. The 
Constitutional ..., Op.cit., hlm. 130.
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Wakkary dari Fraksi - Utusan Golongan (F-UG) yang menyampaikan 
pendapatnya mengenai diperlukan Utusan Golongan untuk mewakili 
kelompok marginal dan minoritas, sebagai berikut:630

“...melihat fraksi saya tentu, Saudara-Saudara sudah 
berpikir bahwa pasti warnanya warna alternatif satu. Tapi 
pada kesempatan ini saya ingin mengajukan harapan dan 
appeal kepada kita semua. Bahwa adalah fakta, sekali lagi 
adalah fakta, bahwa ada kelompok-kelompok marginal 
dan minoritas yang tidak berpeluang untuk dapat dipilih. 
Sekarang di F-UG ada dua anggota MPR penderita cacat, 
itu dimungkinkan. Juga ada dari suku-suku yang terabaikan, 
yang hadir Suku Orang Dalam Baduy, ada mewakili. Karena 
itu memang satu kenyataan bahwa sempurna-sempurnanya 
konsep kita dalam menampung semua aspirasi masyarakat, 
toh terbuka adanya peluang, bagi yang termarjinalkan, baik 
ia karena golongan minoritas maupun karena kelompok 
yang terpinggirkan.“

Lebih lanjut, pentingnya untuk dimasukan Utusan Golongan ke 
dalam lembaga representatif karena berbeda kedudukannya dengan 
partai politik. Hal ini senada pula dengan pendapat Sri Edi Swasono 
(F-UG), yang menyatakan bahwa partai politik pada hakikatnya 
adalah partikular. Dalam hal ini, kepentingan partai politik dikatakan 
partikular melalui programnya, sedangkan kepentingan masyarakat 
adalah majemuk. Sehingga, kepentingan partai politik tidak selalu serta-
merta mewakili seluruh kepentingan masyarakat yang majemuk tadi. 
Sehingga akan terjadi ketidaklengkapan terhadap program-program 
partai politik tersebut. Pada kondisi ketidaklengkapan tersebutlah 
utusan-utusan golongan akan melengkapi hal-hal yang tidak disertakan 
dalam program atau kepentingan suatu partai politik.631

Dengan dasar-dasar tersebut, gagasan dibentuknya suatu Dewan 
Perwakilan Khusus (DPK) untuk menggantikan DPD menjadi relevan. 
Bukan hanya akan mengoreksi sistem yang lebih representatif, tetapi 
juga akan membuat checks and balances antara kamar satu dengan 

630Sekretariat Jenderal MPR RI. (2008). Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repubik 
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Empat. Sekretariat Jenderal MPR 
RI, hlm. 372.

631Ibid. hlm. 107.
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lainnya menjadi lebih kuat, yang berimplikasi akan menganut strong-
bicameralism. DPK akan menjadi lebih representatif pemilihan 
anggotanya akan dimaksimalkan untuk mencakup seluruh kelompok 
yang berkepentingan di masyarakat. Selanjutnya, tata cara pengajuan 
calon DPK pun akan berbeda dengan DPD, yang mana calon akan 
dipilih oleh kelompok yang akan mengajukan (bottom-up mechanism), 
yang kemudian akan diselenggarakan musyawarah di tingkat nasional. 
Setelah musyawarah mencapai mufakat, nama yang terpilih akan 
diajukan ke KPU dan dalam proses ini KPU hanya akan menyeleksi 
berkas calon DPK secara administratif saja. Berikut merupakan 
beberapa komposisi kelompok yang dapat didaftarkan menjadi anggota 
DPK, terdiri dari:
1) Tokoh Agama dan Aliran Kepercayaan;
2) Penyandang Disabilitas;
3) Perempuan;
4) Masyarakat Hukum Adat; dan
5) Kelompok Minoritas serta Kaum Marginal Lainnya.

Berkaitan	 dengan	 kelompok	 yang	 dikualifikasikan	 pada	 poin	
V, desain tahapan seleksi adalah terlebih dahulu akan ditentukan 
oleh KPU. Pada saat penyeleksian tersebut, KPU dapat bekerja sama 
dengan Kemensos untuk mendapatkan data terkait kelompok yang 
dimaksud. KPU juga dapat melakukan kerja sama dengan Komnas 
HAM untuk mendapatkan data dan/atau rekomendasi apakah suatu 
kelompok cukup termarginalkan ataupun dapat dianggap sebagai 
kelompok minoritas. 

Kemudian, DPK juga akan menjadi solusi untuk mengembalikan 
marwah DPD sebagai upper house dengan kewenangan yang seharusnya 
dimiliki oleh kamar atas. Kewenangan yang dimaksud antara lain 
dengan memberikan porsi yang lebih banyak lagi terkait partisipasi 
DPK dalam Prolegnas, bukan hanya tentang perwakilan kepentingan 
daerah saja. Lebih lanjut, kewenangan yang ada pada DPR sepenuhnya 
akan juga diberikan kepada DPK, namun perlu diperhatikan bahwa 
dalam hal ini DPK memiliki core sebagai representasi daerah dan juga 
kelompok-kelompok tertentu. Perlu juga untuk membenahi bagaimana 
hak-hak anggota lembaga representatif terhadap dua hal, pertama 
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adalah terhadap reformulasi pasal mengenai hak DPK nantinya, yang 
akan disejajarkan dengan hak yang dimiliki DPR, baik hak lembaga, 
maupun hak anggotanya. Kedua adalah tentang problematika hak 
imunitas. Dengan konstruksi yang terlampau luas di UUD NRI 1945, 
hak imunitas berpeluang untuk disalahgunakan dengan menafsirkan 
sebagai hak anti-hukum dan hak anti-kritik yang tentunya tidak baik 
bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Untuk itu hak imunitas akan 
dirumuskan	menjadi	 lebih	 definitif,	 yaitu	 hak	 imunitas	 yang	 hanya	
berlaku pada saat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, sidang 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan sidang Dewan Perwakilan Khusus. 
Sehingga, probabilitas penyalahgunaan hak a quo dapat ditekan hingga 
ke level yang minimal.

Selanjutnya adalah mengenai amnesti dan abolisi. Sebagaimana 
telah disinggung di muka, dalam status quo pemberian amnesti dan 
abolisi hanya dengan pertimbangan DPR. Dengan mendasarkan 
pertimbangan DPR –yang sanga terikat dengan partai politik-- maka 
dapat menimbulkan disparitas pertimbangan amnesi dan abolisi, yaitu 
terhadap: 
a) anggota partai politik yang melakukan suatu tindak pidana; dan
b) warga	sipil	yang	melakukan	tindak	pidana	namun	tidak	terafiliasi	

denagn anggota partai politik.

Tentunya disparitas pertimbangan tersebut dapat mencoreng jiwa 
bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang dengan tegas dijelaskan 
dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”. Dengan demikian, apabila menyertakan DPK sebagai 
perwakilan yang independen, maka pertimbangan yang diambil 
juga benar-benar nyata merepresentasikan kedua kepentingan, baik 
kepentingan politik maupun kepentingan umum. 

Hal yang perlu diperhatikan pula adalah gagasan bahwa 
DPK memiliki kewenangan untuk menyetujui semua perjanjian 
internasional, hal ini bukan saja dimaksudkan untuk mengembalikan 
marwah lembaga legislatif (terkhusus DPD yang digantikan menjadi 
DPK) tetapi juga turut dimaksudkan untuk memurnikan sistem 
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presidensiil	 Republik	 Indonesia.	 Berangkat	 daripada	 ratifikasi	
perjanjian internasional yang berkaitan dengan keuangan negara in 
casu berkaitan dengan pemisahan keuangan pusat dan daerah, sudah 
selayaknya DPK berwenang untuk turut serta dalam persetujuan 
perjanjian internasional yang kemudian dituangkan dalam produk 
peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang akan menjadi milik 
DPK juga berkaitan dengan pembentukan RUU, sebagaimana telah 
disebutkan sebelum, dengan upaya memurnikan sistem presidensiil, 
wewenang Presiden terhadap pembentukan RUU akan dilimpahkan 
sepenuhnya ke DPK. Hal ini karena wewenang yang dimiliki Presiden 
tersebut sudah terwakili dalam anggota partai politik pengusungnya 
yang duduk di kursi DPR. Selanjutnya, berkenaan dengan keuangan 
negara, tentu juga akan memengaruhi bagaimana proses pengajuan 
RUU APBN. Dengan menyertakan DPK sebagai pihak yang 
turut dalam menyetujui RUU APBN, output-nya adalah daerah 
juga dapat memaksimalkan potensinya melalui otonomi dan/atau 
desentralisasinya. Sehingga dalam hal ini RUU APBN akan diajukan 
oleh Presiden yang kemudian akan disetujui oleh DPR dan DPK.

b. Konsep Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang Terbebas dari 
Afiliasi	Partai	Politik

Selanjutnya, berkaitan dengan evaluasi terhadap anggota DPD 
yang	banyak	terafiliasi	dengan	partai	politik,	maka	pengisian	jabatan	
DPK akan diberikan suatu persyaratan tambahan. Dengan mengikuti 
gagasan sebelumnya yang akan mengubah DPD menjadi DPK, 
ditambah dengan masa jabatan yang akan diamandemen menjadi 7 
(tujuh) tahun, maka syarat apabila seseorang yang ingin mendaftar 
menjadi anggota DPK yang pernah menduduki jabatan yang dilarang 
akan diubah dengan memberikan suatu bentuk jaminan terhadap 
bakal calon DPK. Jaminan ini diberikan dalam bentuk persyaratan 
calon DPK yang bukan saja tidak sedang menjadi anggota partai 
politik, tetapi terdapat jarak yang cukup menjamin independensi calon 
tersebut jika pernah menjadi anggota suatu partai politik. Oleh karena 
itu, akan dipertegas syarat bahwasanya calon tidak menjadi anggota 
partai politik manapun dengan waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun 
sebelum menjadi calon DPK. 
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c. Gagasan Dewan Perwakilan Khusus dalam Mengajukan Usul 
Impeachment

Dengan mendasarkan proses impeachment sebagai suatu kondisi 
kegentingan nasional, maka sudah selayaknya porsi pengajuan atau 
usul Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan keadaan luar 
biasa yang dapat berakibat sistemik terhadap kehidupan bangsa dan 
negara. Sejatinya impeachment merupakan instrumen untuk mencegah 
dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari 
pemegangnya.632 Proses impeachment sudah sepatutnya menyertakan 
seluruh unsur elemen rakyat Indonesia, dalam hal ini berarti bukan 
hanya perwakilan kepentingan politik saja yang dapat mengusulkan 
impeachment, tetapi juga perwakilan fungsional, dalam hal ini adalah 
wakil rakyat yang memiliki representasi daerah dan kelompok tertentu, 
yaitu Dewan Perwakilan Khusus (DPK). Sehingga, dalam mekanisme 
pengajuan impeachment nantinya, baik DPR maupun DPK memiliki 
kewenangan yang sama. 

Desuai dengan tujuan proses impeachment di muka, yaitu 
sebagai prinsip check and balance tetap dapat dilakukan bahkan pada 
saat situasi politik yang genting. Dengan demikian, apabila suatu saat 
dalam situasi kegentingan politik yang luar biasa, hasil akhir proses 
impeachment tersebut telah merepresentasikan seluruh elemen rakyat 
dan memang merepresentasikan kehendak rakyat, bukan hanya partai 
politik saja.

3. Pelibatan Rakyat dalam Pemberhentian Anggota Legislatif 
Melalui Constituent Recall

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
Penerapan prinsip kedaulatan rakyat tersebut ialah bukti bahwa besarnya 
suara pilihan rakyat dalam pemilihan umum menunjukkan tingginya 
legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif.633 Anggota 
legislatif yang dicalonkan partai politik dalam pemilihan umum akan 
menjadi wakil rakyat yang konkrit karena mewakili konstituen-konstituen 

632Mahkamah Konstitusi RI, Loc.cit.
633Huda, N. Op.Cit., hlm. 474
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tertentu.634 Namun, kewenangan untuk melakukan penarikan kembali 
wakil rakyat justru dimiliki oleh partai politik. Hal tersebut membuka 
kemungkinan tercederainya kepentingan rakyat yang diwakilkan apabila 
rakyat tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol wakil rakyat yang 
tidak lagi memperjuangkan aspirasinya. Kedaulatan yang seharusnya 
menjadi milik rakyat telah bergeser menjadi kedaulatan partai politik. 
Padahal, penarikan kembali wakil rakyat oleh partai politik tidak boleh 
menegasikan asas kedaulatan rakyat sebagai asas fundamental sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

Sistem party recall yang dianut saat ini sepatutnya diubah menjadi 
sistem constituent recall635 untuk mencegah adanya disparitas kedudukan 
yang diakibatkan karena timpangnya kekuasaan antara para wakil rakyat 
yang diwakili oleh partai politik dengan rakyat yang memilihnya. Oleh 
karena itu, pemberlakuan mekanisme recall untuk membentuk pola 
interaksi dan relasi politik yang tidak eksploitatif menjadi penting. Gagasan 
constituent recall ini dapat diterapkan kepada anggota DPR RI dan DPK. 
Namun, perlu ditegaskan sebelumnya bahwa mekanisme recall terhadap 
anggota DPR RI dan DPK tentu berbeda karena rakyat atau golongan yang 
diwakilinya secara khusus pun berbeda.

Mekanisme recall terhadap anggota DPK yang mewakili golongan-
golongan tertentu harus dibahas melalui musyawarah nasional masing-
masing golongan yang diwakilkan. Lebih lanjut, usul recall anggota 
DPK yang mewakili golongan-golongan tersebut dapat diajukan apabila 
disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah anggota 
golongan yang diwakilinya. Di sisi lain, mekanisme recall terhadap 
anggota DPR RI dan anggota DPK yang mewakili daerah dimulai dengan 
pengajuan petisi oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang dari 
total jumlah pemilih di daerah pemilihan. Pengajuan recall melalui petisi 
terhadap anggota DPR atau anggota DPK yang mewakili daerah tersebut 
harus disetai dengan alasan yang jelas dan bukti yang kuat. Misalnya, 
alasan bahwa wakil rakyat tersebut tidak menepati janji politiknya. Petisi 
yang sudah memenuhi ambang batas minimal suara pemilih dapat diajukan 
permohonan pengesahan dan validitasnya ke Mahkamah Agung. Apabila 
petisi tersebut telah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung maka dapat 
634Ibid.
635Asshiddiqie, J. (2015). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Sinar Grafika, hlm. 64-

67.
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diajukan ke KPU. Setelah petisi tersebut diterima oleh KPU, KPU memiliki 
wewenang untuk memberitahukan isi permohonan petisi tersebut kepada 
wakil rakyat yang akan direcall. Dalam hal ini, landasan untuk melakukan 
recall terhadap wakil rakyat tidak hanya mendasarkan pada petisi semata, 
melainkan juga melalui pemilihan ulang yang dilakukan oleh KPU. 

KPU akan membuat pemilihan ulang di daerah pemilihan wakil 
rakyat tersebut untuk menentukan apakah ia akan diberhentikan atau 
tidak. Pemilihan ulang diikuti oleh wakil rakyat yang dimohonkan recall 
tersebut. Apabila suara pemilih melampaui batas minimal untuk dapat 
dilakukan recall yang nantinya diatur oleh KPU maka wakil rakyat tersebut 
harus mundur dari jabatannya. Pengajuan recall melalui petisi oleh rakyat 
yang diwakilkan dan pemilihan ulang yang telah memenuhi batas minimal 
pemilih menjadi syarat dapat dilakukannya recall terhadap wakil rakyat 
tersebut. Selanjutnya, apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka 
KPU dapat mengirimkan hasil dan laporan kepada pimpinan DPR atau 
DPK untuk diteruskan kepada Presiden agar dilakukan penurunan wakil 
rakyat tersebut. Wakil rakyat tersebut akan digantikan oleh orang yang 
memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan 
suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. 

Sistem recall yang diusung terhadap anggota DPR dan DPK ini 
hanya bisa dilakukan satu kali secara serentak di tengah-tengah periode. 
Satu periode yang diusung dengan sistem ini adalah 7 tahun sehingga 
anggota DPR dan DPK tersebut dapat direcall setelah menjabat selama 
3 tahun 6 bulan. Wakil rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan ulang 
pun hanya bisa menjabat selama 3 tahun 6 bulan sampai periode saat 
itu berakhir. Apabila wakil rakyat yang sebelumnya telah direcall ingin 
mencalonkan diri kembali di pemilihan umum periode selanjutnya, hal 
tersebut tidak dilarang. Hal itu sepenuhnya menjadi pertimbangan rakyat 
dengan dasar asas kedaulatan rakyat, yakni rakyat berhak memilih siapa 
yang akan menjadi wakilnya untuk duduk di parlemen. Adapun, mekanisme 
constituent recall terhadap anggota DPR dan anggota DPK yang mewakili 
daerah dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 secara garis besar 
adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.  
Mekanisme Constituent Recall

Apabila dibandingkan dengan negara lain, constituent recall telah 
banyak dipraktikkan di berbagai negara di dunia. Beberapa diantaranya 
ialah Latvia, Peru, Kolombia, dan Taiwan.  Pertama, Latvia. Article 14 
dalam Latvia’s Constitution mengatur bahwa rakyat memiliki hak untuk 
memulai referendum nasional guna melakukan recall terhadap Saeima 
(parlemen Republik Latvia) apabila setidaknya-tidaknya disetujui oleh 
sepersepuluh dari jumlah pemilih. Mekanisme recall terhadap Saeima 
tersebut harus disetujui sekurang-kurangnya oleh dua pertiga dari jumlah 
pemilih yang berpartisipasi dalam referendum nasional. Namun, rakyat 
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tidak memiliki hak untuk melakukan recall terhadap anggota Saeima secara 
individu. Kedua, Peru. hak untuk melakukan recall oleh warga negara 
juga diatur dalam Article 2.17 dan Article 31 Peru’s Constitution. Pasal-
pasal tersebut mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk 
berpartisipasi, baik secara individu atau bersama-sama, dalam kehidupan 
politik bangsa melalui referendum, penghapusan, atau pencabutan otoritas 
publik. 

Ketiga, di Kolombia, hak partisipasi masyarakat dalam membentuk 
dan mengontrol kekuatan politik pun telah diatur pada Article 40 Colombia’s 
Constitution. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh warga negara 
dalam menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam mengontrol 
kekuatan politik ialah berpartisipasi dalam pemilihan umum, plebisit, 
referendum, dan melakukan bentuk-bentuk partisipasi demokrasi lainnya. 
Keempat, Taiwan. Article 17 dari Taiwan’s Constitution mengatur bahwa 
setiap orang memiliki hak untuk memilih, melakukan inisiatif recall, dan 
referendum. Kemudian, pada Article 133 diatur bahwa seseorang yang 
terpilih atau wakil rakyat dapat ditarik kembali oleh daerah pemilihannya 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Sistem baru yang diusung ini memiliki semangat untuk melibatkan 
rakyat dalam proses pemerintahan sebagaimana tercermin dalam ideologi 
bangsa yakni Pancasila. Sila keempat yang menyiratkan makna demokrasi 
perwakilan menjadi landasan pokok bahwa dalam sistem pemerintahan 
hendaknya menghormati suara rakyat dalam politik. Penguatan 
demokratisasi yang diusung ini mengarahkan dan memposisikan 
masyarakat sebagai teman pembangunan, bukan hanya sebagai objek 
atas strategi dan kebijakan.636 Masyarakat yang berdaulat dalam proses 
pengambilan keputusan kenegaraan tentunya menjamin nilai keadilan 
yang hidup di tengah masyarakat.637

636 Hasanah, Op.Cit., hlm. 3
637 Ibid., hlm. 3-4.
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4. Gagasan Penguatan Legitimasi Lembaga Negara Independen 
dalam Konstitusi

a. Gagasan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (KPPK) 
dalam Konstitusi 

Independensi KPK pada prinsipnya telah banyak ditegaskan, 
baik itu dalam UU KPK ataupun putusan-putusan MK. Putusan MK 
36/PUU-XV/2017 dan Putusan MK 37/PUU-XV/2017 menegaskan 
bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun. Namun, KPK dalam status quo mencerminkan 
bahwa suatu sifat independen yang melekat kepada lembaga negara 
independen tersebut tidaklah mutlak dimiliki secara utuh. Dalam 
penyelenggaraannya, kewenangan KPK acapkali mendapatkan 
upaya-upaya pelemahan dalam rangka tugas dan fungsinya untuk 
memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. 

Upaya pelemahan-pelemahan tersebut dapat berupa, yakni 
pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review terhadap 
berbagai kewenangan yang dilekatkan kepada KPK, pembatasan akses 
terhadap kinerja KPK untuk menjangkau semua lembaga negara dalam 
tataran normatif, potensi lembaga KPK yang tidak permanen dan 
mudah untuk dibubarkan, intervensi-intervensi politik, dan perevisian 
substansi undang-undang oleh DPR dan Pemerintah, terutama dalam 
hal dibatasi akses KPK untuk membentuk perwakilan di daerah.

Dalam rangka mencegah pelumpuhan kewenangan KPK maka 
salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menjadikan KPK sebagai 
guardian good governance yang mandiri dan independen. Untuk itu 
paramater utama yang berpengaruh besar dalam menentukan KPK 
sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen yaitu reposisi 
kelembagaan KPK dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan 
sistem baru yang akan diterapkan adalah dengan menempatkan KPK 
sebagai organ konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan 
penerapan sistem baru yang akan digagas, perlu dipahami bahwa 
penempatan KPK dalam UUD NRI Tahun 1945 bukanlah sebagai 
bagian dari kekuasaan kehakiman karena KPK tidak memiliki 
kewenangan hukum untuk memutus dan mengadili suatu perkara. Hal 
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tersebut mutlak merupakan ranah kekuasaan kehakiman yang diatur 
dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C UUD NRI Tahun 1945.

Dengan menjadikan KPK sebagai organ konstitusi, akan 
membuat lembaga ini menjadi lebih berwibawa berhadapan dengan 
lembaga-lembaga dan pihak-pihak lain dalam kerangka pelaksanaan 
tugasnya sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi yang dijalankan oleh KPK akan berjalan optimal. Perlu diingat 
pula bahwa dalam perkembangannya ke depan, KPK juga perlu 
melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana 
korupsi, tidak hanya menekankan fokus pada pemberantasan semata. 
Oleh karenanya perlu perluasan penguatan kewenangan terhadap 
KPK, salah satunya memberikan kewenangan KPK membentuk 
perwakilan di daerah. Hal tersebut selain dapat memberikan jawaban 
atas beragam persoalan korupsi yang terjadi di daerah, juga sebagai 
bentuk mekanisme alternatif dalam penguatan pelaksanaan tugas KPK 
dalam ranah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari 
itu, pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini akan dibentuk 
materi mengenai Lembaga Negara Independen dalam suatu bab 
tersendiri yang didalamnya memuat pengaturan mengenai KPK. 

Lebih lanjut, sebagai pembaharuan yang menunjukkan legitimasi 
KPK dalam konstitusi, maka pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 
1945 ini terdapat perubahan nama KPK. Secara yuridis, dalam UU No. 
30 Tahun 2002, frasa yang digunakan adalah Komsi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam Perubahan Kelima UUD NRI 
Tahun 1945 ini, nama tersebut diubah menjadi Komisi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi (KPPK). Hal ini dimaksudkan agar lembaga 
tersebut berfokus pula pada pencegahan korupsi, yang mana hal ini 
sebenarnya sudah menjadi tugas lembaga tersebut sesuai dengan Pasal 
6 UU No. 30 Tahun 2002. 

b. Gagasan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam 
Konstitusi

Eksistensi Komnas HAM dalam status quo mencerminkan 
bahwa suatu sifat independen yang melekat kepada lembaga negara 
independen tersebut tidaklah mutlak dimiliki secara utuh. Dalam 
penyelenggaraannya, untuk memberikan jaminan, perlindungan, 
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dan pemenuhan HAM terhadap warga negara, acapkali terhambat 
oleh kewenangannya yang terbatas. Terlebih, apabila kewenangan 
tersebut disandingkan dengan kewenangan cabang kekuasaan lain, 
yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang secara tegas diatur oleh 
konstitusi.

Beberapa contoh kasus seperti kasus Trisakti, Semanggi I, dan 
Semanggi II telah mencerminkan bahwa posisi tawar (bargaining 
position) Komnas HAM sangat lemah apabila dibandingkan DPR 
dalam hal menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal tersebut 
berimplikasi kepada tugas dan fungsi Komnas HAM yang tidak optimal 
karena bergantung pada sebuah keputusan akhir yang berada di DPR 
untuk menentukan kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat 
atau bukan. Padahal, dalam konteks penegakkan HAM, Komnas HAM-
lah yang seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan 
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, melaksanakan 
mediasi, dan memutuskan apakah suatu kasus merupakan pelanggaran 
HAM, terlepas dari jenis berat ringannya kasus tersebut, dan kapan 
serta dalam hal apa kasus tersebut terjadi, baik itu di masa lalu, yang 
sedang dihadapi, dan yang akan dihadapi.

Untuk itu, politik hukum terkait HAM haruslah lebih responsif 
guna terwujudnya checks and balances. Dalam mencapai hal tersebut, 
perlu diaturnya terkait lembaga negara independen penunjang 
penegakan hak asasi manusia, in casu Komnas HAM dan pencantuman 
secara eksplisit keberadaannya dalam konstitusi. Hal tersebut menjadi 
urgensi tersendiri karena secara langsung akan memberikan legitimasi 
kepada Komnas HAM yang berdampak pada tugas dan fungsinya 
yang akan berjalan lebih maksimal. Selain itu, dengan pencantuman 
secara eksplisit dalam konstitusi akan membuat Komnas HAM tidak 
mudah diintervensi, atau bahkan dibubarkan oleh cabang kekuasaan 
lainnya. Lebih lanjut, apabila dalam rangka memberikan jaminan, 
perlindungan, dan pemenuhan terhadap HAM nantinya dihadapkan 
pada	suatu	kondisi	konflik	atau	sengketa	kewenangan	dengan	lembaga	
negara lain, akan tersedia mekanisme penyelesaian sengketa tersebut 
karena Komnas HAM memiliki legal standing untuk berperkara di 
Mahkamah Konstitusi sehingga akan menciptakan suatu kepastian 
hukum bagi Komnas HAM.
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Pada prinsipnya, penerapan sistem baru ini diharapkan dapat 
menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 
bagi warga negara dalam rangka perlindungan, penghormatan, dan 
pemenuhan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi solusi atas 
beragam persoalan praktik yang selama ini dihadapi oleh Komnas 
HAM. Selain itu, diharapkan dengan menjadikan Komnas HAM 
sebagai organ konstitusi akan membuat lembaga ini menjadi lebih 
berwibawa berhadapan dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak 
lain dalam kerangka pelaksanaan tugasnya. Maka dari itu, pada 
Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini akan diusulkan materi 
mengenai Lembaga Negara Independen dalam suatu bab tersendiri 
yang didalamnya memuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

c. Gagasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Konstitusi

Dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan publik, 
Ombudsman memainkan peran sentral yang sedemikian besar 
pengaruhnya terhadap cita-cita negara demi terwujudnya pelayanan 
publik yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) 
sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang optimal terhadap 
warga negaranya. Namun, dalam penyelenggaraannya acapkali 
cenderung mengalami intervensi, resistensi atau perlawanan terhadap 
kebijakannya oleh lembaga negara lain.

Problematika yang paling sering ditemukan dalam tataran 
praktik adalah terkait pengabaian rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh Ombudsman terhadap lembaga negara/organ pemerintah untuk 
ditaati. Kendatipun rekomendasi tersebut bersifat wajib untuk ditaati 
sebagaimana UU Ombudsman mengaturnya, akan tetapi apabila 
ditelaah dari sifat rekomendasi tersebut tidaklah memiliki sifat 
final	 dan	mengikat	 (final and binding). Konsekuensi logis terhadap 
rekomendasi yang tidak final and binding tersebut adalah maraknya 
pengabaian atau hanya menjalankan sebagian dari rekomendasi 
yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Implikasinya adalah bahwa 
pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman dalam rangka checks and 
balances terutama perihal birokrasi tidak berjalan secara optimal.

Dengan penerapan sistem baru untuk memperkuat posisi tawar 
(bargaining position) Ombudsman melalui pencantuman secara 
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eksplisit dalam konstitusi, diharapkan terjadi hal sebagai berikut:
1. Lembaga Ombudsman menjadi lembaga pengawas pelayanan 

publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 
yang dicita-citakan.

2. Terdapat jaminan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara 
independen permanen yang tidak mudah untuk dibubarkan, kecuali 
dengan merubah undang-undang dasar.

3. Terjadi kesederajatan antara Ombudsman dengan substansi 
pelayanan publik sebagai objek pengawasan.

4. Memperkuat legitimasi Ombudsman sehingga produk hukum yang 
dikeluarkan atau diputuskannya akan lebih berpeluang untuk ditaati 
oleh lembaga negara/organ pemerintah yang dihadapinya.

5. Apabila	Ombudsman	dihadapkan	pada	posisi	konflik	atau	sengketa	
kewenangan dengan lembaga negara lain, media penyelesaian 
sengketa tersebut dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi 
karena kedudukan hukum (legal standing) Ombudsman dalam 
konstitusi merupakan bagian integral dari kewenangan Mahkamah 
Konstitusi untuk menyelesaikannya. 

Penerapan sistem baru ini diharapkan dapat menciptakan 
pelayanan publik yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme 
(KKN) sehingga kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud melalui 
pengawasan Ombudsman. Selain itu, diharapkan dengan menjadikan 
Ombudsman sebagai organ konstitusi akan membuat lembaga ini 
menjadi lebih berwibawa berhadapan dengan lembaga-lembaga dan 
pihak-pihak lain dalam kerangka pelaksanaan tugasnya.  Maka dari 
itu, pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini akan diusulkan 
materi mengenai Lembaga Negara Independen dalam suatu bab 
tersendiri yang didalamnya memuat Ombudsman Republik Indonesia.

d. Gagasan Komisi Pers Nasional dalam Konstitusi

Dalam kontruksi ketatanegraan saat ini, Dewan Pers bertujuan 
dan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan 
kontrol sosial. Dalam hal fungsi untuk kontrol sosial, Dewan Pers 
merupakan media pengembang interaksi positif antara seluruh lapisan 
masyarakat, pemerintah, maupun media. Interaksi positif tersebut 
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merupakan upaya dalam kerangka membangun checks and balances. 
Maka dari itu, kebebasan informasi merupakan hal yang vital dalam 
hal tersebut.

Namun dalam praktiknya, marak terjadi hal yang membatasi 
Dewan Pers untuk melakukan fungsi dan tujuannya. Seringkali 
ditemukan berbagai hal yang mengganggu jalannya penyelenggaraan 
pers, hal ini membuat pers sangat rentan sehingga posisi Dewan Pers 
sebagai fasilitator bagi organisasi pers tidak optimal.

Berbagai pelemahan terhadap pers mencerminkan bahwa perlu 
penguatan terhadap legitimasi Dewan Pers, misalnya ancaman yang 
terjadi terhadap pers, isu SARA, tekanan massa, ancaman gugatan, 
bahkan kepentingan bisnis yang muaranya berujung pada suap dan 
masuknya intervensi politik ke dalam tugas dan fungsi Dewan Pers 
yang tidak seharusnya terjadi. Maraknya pelemahan yang terjadi 
terhadap pers tersebut membuat independensi Dewan Pers sebagai 
fasilitator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai alat 
kontrol sosial tidak berjalan optimal.

Di satu sisi, upaya pelemahan terhadap pers telah merugikan 
terhadap masyarakat dikarenakan masyarakat kebingungan menerima 
informasi yang benar-benar akurat dan sesuai faktanya. Kerugian 
terhadap	masyarakat	tersebut	menimbulkan	potensi	konflik	horizontal	
yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya terjadinya 
berita bohong (hoax)	dimana	muaranya	berujung	pada	konflik	yang	
terjadi di lapisan masyarakat.

Dengan penerapan sistem baru yang akan diusulkan, 
harapannya, sistem baru tersebut dapat meminimalisir berbagai upaya 
pelemahan terhadap pers sehingga tugas dan fungsi Dewan Pers 
sebagai media fasilitator sekaligus perantara interaksi positif antara 
masyarakat, pemerintah, dan media dapat benar-benar terlaksana 
secara maksimal. Selain itu, terdapat pula jaminan bahwa Dewan 
Pers merupakan lembaga negara independen permanen yang tidak 
mudah untuk dibubarkan, kecuali merubah Undang-Undang Dasar. 
Lebih lanjut, Dewan Pers dapat menjamin bahwa semua pemberitaan 
yang dibuat akan lepas dari intervensi politik sehingga pemberitaan 
tersebut dilakukan secara transparan tanpa ada ancaman atau di bawah 
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tekanan. Namun, apabila Dewan Pers terlibat dalam suatu kondisi 
konflik	 atau	 sengketa	 kewenangan	 dengan	 lembaga	 negara	 lainnya,	
dengan penerapan sistem baru ini, upaya penyelesaian sengketa 
tersebut tersedia melalui jalur Mahkamah Konstitusi karena posisi 
tawar (bargaining position) Dewan Pers lebih legitimate berada 
pada konstitusi yang merupakan bagian integral dari kewenangan 
Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

Penerapan sistem baru ini diharapkan dapat menciptakan 
jaminan dan perlindungan pers sehingga keterbukaan informasi benar-
benar tercapai dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud melalui 
pemberitaan pers. Selain itu, diharapkan pula bahwa Dewan Pers 
dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk 
mewujudkan checks and balances. Lebih lanjut, diharapkan dengan 
menjadikan Dewan Pers sebagai organ konstitusi akan membuat 
lembaga ini menjadi lebih berwibawa berhadapan dengan lembaga-
lembaga dan pihak-pihak lain dalam kerangka pelaksanaan tugasnya. 
Maka dari itu, pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini 
akan diusulkan materi mengenai Lembaga Negara Independen dalam 
suatu bab tersendiri yang didalamnya memuat Komisi Pers Nasional 
sebagai nama pengganti Dewan Pers.

e. Rekonstruksi Komisi Yudisial

Keberadaan Komisi Yudisial (KY) hadir akibat kekecewaan 
publik yang luas terhadap independensi dan kinerja peradilan di 
Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, di masa-masa krisis yang 
kemudian dijawab dengan dilakukannya reformasi yang berpuncak 
pada agenda amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Pergeseran 
konfigurasi	politik	rezim	pemerintahan	dari	yang	sifatnya	otoritarian	
kemudian bergerak ke arah yang lebih demokratis. Pergeseran 
konfigurasi	politik	ini	menuntut	performa	kekuasaan	kehakiman	yang	
lebih independen, transparan, dan akuntabel. Praktik politisasi jabatan 
hakim yang kerap mendapatkan intervensi pemerintah, ketiadaan organ 
yang dapat menjadi penghubung antara aktor kekuasaan kehakiman 
dengan masyarakat (juctice seeker) untuk melakukan pengawasan 
secara intensif terhadap proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 
mendorong lahirnya KY.
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Hadirnya KY tidak lepas dari cara pandang terhadap kekuasaan 
kehakiman, khususnya ketika berbicara tentang independensi 
kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, KY berperan untuk mengawasi 
pelaksanaan undang-undang secara luas yang dijalankan tidak hanya 
oleh lembaga, melainkan juga oleh individu, in casu oleh para hakim. 
Artinya, independensi kekuasaan kehakiman juga berkaitan erat 
dengan independensi hakim. 

Namun, di status quo, independensi KY secara kelembagaan 
menemui berbagai problematika dalam tataran praktik. Ditemukannya 
berbagai putusan pengujian undang-undang terhadap substansi 
kewenangan pengawasan KY oleh MA dan MK mencerminkan 
bahwa terdapat upaya pelemahan terhadap KY melalui adjudikasi 
konstitusional. Selain itu, berbagai ketegangan hubungan dengan 
MA, membuat KY dalam posisi yang rentan sehingga pelaksanaan 
pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman tidak berjalan optimal. 
Bahkan, dalam status quo, Hakim Konstitusi bukanlah objek dari 
pengawasan KY. Seringkali kewenangan KY yang terbatas tersebut 
membuat cabang-cabang kekuasaan kehakiman berdalih agar luput 
dari pengawasan KY.

Untuk itu, politik hukum terhadap kekuasaan kehakiman, in 
casu dalam hal pengawasan terhadap para hakim haruslah lebih 
responsif guna terwujudnya checks and balances. Sebab baik hakim 
konstitusi maupun hakim biasa merupakan bagian integral dari 
pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki peran yang sama 
untuk menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 
walaupun ranahnya berbeda. Walaupun ranahnya berbeda, hal tersebut 
seharusnya tidak menjadikan alasan pembenar untuk mengeluarkan 
MK, in casu Hakim Konstitusi dari suatu pengawasan judicial 
committee.

Dengan penerapan sistem baru yang ada, Komisi Yudisial 
akan mempunyai daya jelajah kewenangan yang lebih luas dalam 
hal melakukan promosi, mutasi, dan memberikan sanksi terhadap 
hakim tanpa campur tangan MA karena dalam status quo acapkali MA 
mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KY terhadap hakim 
yang di duga bermasalah etik. Penerapan sistem baru ini diharapkan 
dapat membuat MA lebih fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu 
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mengadili sehingga menciptakan institusi yang profesional dalam 
menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, penerapan sistem baru 
ini akan menyematkan kewenangan kepada KY untuk melakukan 
pengawasan dan pengangkatan Hakim Konstitusi. Lebih lanjut, dengan 
memperkuat kewenangan tersebut hal ini akan membuat KY menjadi 
lebih berwibawa dan tidak mudah diintervensi oleh cabang kekuasaan 
lain. Maka dari itu, untuk memperkuat kewenangan KY, diperlukan 
juga penguatan terhadap posisi tawar (bargaining position) KY yang 
seharusnya secara eksplisit ditegaskan merupakan lembaga negara 
independen. Sehingga, pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 
ini akan diusulkan materi mengenai Lembaga Negara Independen 
dalam suatu bab tersendiri yang didalamnya memuat Komisi Yudisial.

5. Reformulasi Pengisian Jabatan Lembaga Negara

a. Reformulasi Pengisian Jabatan Hakim Agung

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme pengisian 
jabatan hakim agung masih menyisakan berbagai permasalahan secara 
mendasar. Permasalahan tersebut antara lain ialah keterlibatan DPR 
yang terlalu politis dalam pengisian jabatan hakim agung. Keterlibatan 
DPR yang terlalu politis tersebut dapat memunculkan praktik pemilihan 
hakim agung yang tidak didasarkan atas kompetensi, tetapi justru hanya 
didasarkan atas preferensi politik semata. Bahkan, adanya kewenangan 
DPR dalam pengisian jabatan hakim agung juga membuka peluang 
terjadinya jual beli dukungan, politisasi (politicking), dan bahkan 
penyuapan.638 Padahal, Ali Safa’at telah menyatakan bahwa konsep 
pengisian jabatan hakim agung, harus diarahkan pada penguatan 
prinsip independensi dan imparsialitas.639 Oleh karena itu, Penulis 
berpendapat bahwa perlu dilakukan rekonstruksi terhadap desain 
pengisian jabatan hakim agung pada status quo.

Adapun rekonstruksi yang dilakukan oleh Penulis antara lain 
ialah, menghilangkan kewenangan DPR dalam pengisian jabatan 
hakim agung, dan memindahkan kewenangan tersebut kepada Komisi 
Yudisial. Hal ini sejalan dengan gagasan Penulis lainnya, yang 

638 Susanto, M. (2018). Kekuasaan DPR…, Op.Cit. 
639 Safa’at, M. A. (2016). Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi. Seminar Nasional 

Universitas Jember, Indonesia.
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menempatkan Komisi Yudisial sebagai pengawas seluruh hakim, 
termasuk hakim agung. Oleh karena itu, Penulis meyakini bahwa 
ketika Komisi Yudisial memiliki kewenangan pengisian jabatan hakim 
agung, Komisi Yudisial dapat melaksanakan fungsi pengawasannya 
secara lebih efektif. Hal ini dikarenakan, ketika Komisi Yudisial 
melaksanakan fungsi pengawasannya, Komisi Yudisial akan 
mengetahui hakim mana yang tidak sesuai dengan kriteria-kriterianya, 
sehingga Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk tidak memilih 
hakim itu kembali.

Kemudian, juga sejalan dengan gagasan Penulis lainnya, yang 
mana merekonstruksi mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi 
Yudisial, yang tidak lagi disetujui oleh DPR, melainkan disetujui 
oleh DPK. Dalam gagasan Penulis, DPK didesain menjadi lembaga 
perwakilan yang bersifat non-political. Pengisian jabatan anggota 
Komisi Yudisial yang dilakukan oleh DPK, dilandaskan atas semangat 
untuk menciptakan anggota Komisi Yudisial yang independen serta 
bebas dari pengaruh-pengaruh politik. 

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa pengisian jabatan 
hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, akan mampu 
mendorong proses pelaksanaan pengisian jabatan hakim agung 
menjadi lebih baik dan jauh dari kepentingan-kepentingan politik. 
Sehingga dengan desain yang demikian, seharusnya Komisi Yudisial 
akan memilih calon hakim agung berdasarkan kompetensi dan track 
record-nya, serta bukan didasarkan atas preferensi politik tertentu. 

Kemudian, rekonstruksi selanjutnya ialah menempatkan 
DPK sebagai lembaga yang berwenang untuk mengusulkan calon 
hakim agung kepada Komisi Yudisial. Seperti yang telah Penulis 
sampaikan sebelumnya, DPK merupakan suatu lembaga perwakilan 
yang komposisinya berasal dari perwakilan daerah dan perwakilan 
kelompok-kelompok tertentu. Secara keseluruhan, DPK dapat 
dikatakan sebagai lembaga perwakilan yang bersifat non-political. 
Oleh karena itu, seharusnya DPK dapat melaksanakan kewenangan 
pengusulan hakim agung tersebut secara lebih objektif dan tidak 
membawa kepentingan-kepentingan politik tertentu. Hal ini perlu 
dilakukan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang lebih 
independen dan imparsial, serta jauh dari kepentingan-kepentingan 
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politik. Sehingga, Penulis berharap bahwa desain pengisian jabatan 
yang demikian, akan mampu menghasilkan hakim agung yang 
berkualitas. Adapun tabel perbandingan mekanisme pengisian jabatan 
hakim agung, ialah sebagai berikut:

Tabel 10.  
Perbandingan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung

Sebelum Sesudah
Lembaga yang men-

gusulkan calon hakim 
agung

Komisi Yudisial Dewan Perwakilan 
Khusus

Lembaga yang mem-
berikan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Yudisial

Lembaga yang mene-
tapkan sebagai hakim 

agung
Presiden Presiden

b. Reformulasi Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi 

Seperti yang telah Penulis jelaskan sebelumnya, mekanisme 
pengisian jabatan hakim konstitusi pada status quo masih menyisakan 
berbagai permasalahan secara mendasar. Permasalahan tersebut 
antara lain ialah, pertama, keterlibatan lembaga pelaksana kekuasaan 
kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dalam pengisian 
jabatan hakim konstitusi. Kedua, keterlibatan DPR yang terlalu politis 
dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. 

Lebih lanjut, Ali Safa’at menyatakan bahwa konsep pengisian 
jabatan hakim konstitusi harus diarahkan pada penguatan independensi 
dan imparsialitas hakim konstitusi.640 Oleh karena itu, Penulis 
berpendapat bahwa mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi 
perlu direkonstruksi agar menciptakan mekanisme pengisian jabatan 
yang mengarahkan pada penguatan independensi serta imparsialitas 
hakim konstitusi.

Adapun rekonstruksi yang digagas oleh Penulis dalam pengisian 
jabatan hakim konstitusi antara lain ialah, menghilangkan kewenangan 
Mahkamah Agung dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Hal ini 

640 Ibid.
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dilakukan agar Mahkamah Agung dapat lebih fokus dalam menjalankan 
tugas-tugas yudisialnya. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar 
Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, 
dilepaskan dari segala kewenangan yang ‘berbau’ politik. 

Penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya kewenangan 
pengisian jabatan hakim konstitusi diberikan kepada Komisi Yudisial. 
Hal ini sejalan dengan gagasan Penulis yang lain, yang mana 
menempatkan Komisi Yudisial sebagai pengawas seluruh hakim, 
termasuk hakim konstitusi. Diberikannya kewenangan pengisian 
jabatan hakim konstitusi kepada Komisi Yudisial, akan memperkuat 
fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim 
konstitusi.

Kemudian, juga sejalan dengan gagasan Penulis yang lain, 
yang mana merekonstruksi desain pengisian jabatan anggota Komisi 
Yudisial, yang tidak lagi disetujui oleh DPR, melainkan disetujui 
oleh DPK. Dalam gagasan Penulis, DPK didesain menjadi lembaga 
perwakilan	yang	bebas	dari	kepentingan	atau	afiliasi	partai	politik.	Oleh	
karena itu, Penulis berpendapat bahwa seharusnya Komisi Yudisial 
dapat melaksanakan proses pengisian jabatan hakim konstitusi secara 
lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas. Sehingga, seharusnya 
hakim konstitusi yang dipilih oleh Komisi Yudisial adalah hakim yang 
memiliki kinerja serta track record yang jelas. Selain itu, pengisian 
jabatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial juga 
akan menciptakan pemilihan hakim konstitusi yang tidak didasarkan 
atas preferensi politik tertentu. Sehingga, Penulis sangat meyakini 
bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang tepat untuk diberikan 
kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi.

Selanjutnya, adapun rekonstruksi lain yang digagas oleh Penulis 
dalam pengisian jabatan hakim konstitusi ialah menghilangkan 
kewenangan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Hal ini 
disebabkan oleh komposisi anggota DPR yang seluruhnya berasal 
dari partai politik. Sehingga, Penulis berpendapat bahwa ketika DPR 
masih diberikan kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi, hal 
tersebut berpotensi mereduksi sifat independen serta imparsialitas 
yang dimiliki oleh hakim konstitusi.
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Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya 
kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi dipindahkan dari 
DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini sejalan dengan 
gagasan Penulis secara keseluruhan, yang mana menempatkan kembali 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga penjelmaan seluruh 
rakyat Indonesia (vertretungsorgan des willens des staatsvolkes), 
karena komposisinya yang sangat representatif. 

Dalam gagasan Penulis, tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
terdiri atas tiga komposisi, yakni perwakilan politik yang termanifestasi 
dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat, serta perwakilan daerah 
dan perwakilan fungsional yang termanifestasi dalam tubuh Dewan 
Perwakilan Khusus. Sehingga, diberikannya kewenangan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan pengisian jabatan hakim 
konstitusi, akan menghasilkan hakim konstitusi yang lebih berkualitas 
karena merupakan hasil kesepakatan dari kehendak seluruh rakyat 
Indonesia. 

Kemudian, diberikannya kewenangan pengisian jabatan hakim 
konstitusi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga tidak dapat 
dikatakan sebagai mekanisme yang terlalu politis. Hal ini dikarenakan, 
tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan hanya berasal dari 
perwakilan politik (DPR), melainkan juga berasal dari perwakilan 
non-politik (DPK). Oleh karena itu, justru Penulis berpendapat 
bahwa diberikannya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, akan menghasilkan hakim 
konstitusi yang berkualitas karena merupakan resultante dari dua 
kepentingan, yaitu kepentingan politik dan kepentingan non-politik.

Selain itu, diberikannya kewenangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, juga dilandaskan 
atas pemikiran bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga 
yang bertugas menjaga serta memastikan bahwa konstitusi betul-betul 
dilaksanakan. Hal ini sejalan, karena lembaga yang berwenang untuk 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ialah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, seharusnya Majelis 
Permusyawaratan Rakyat memahami tipikal calon hakim konstitusi 
mana yang paling sesuai untuk mengawal konstitusi. Adapun secara 
garis besar, desain pengisian jabatan hakim konstitusi dalam gagasan 
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Penulis, ialah sebagai berikut:

Gambar 4.  
Desain Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi

Dengan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi yang 
demikian, Penulis berharap, akan menghasilkan hakim konstitusi yang 
berkualitas. 

c. Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Komisi Yudisial

Seperti yang telah Penulis jelaskan sebelumnya, desain 
pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial masih menyisakan 
berbagai permasalahan secara mendasar. Permasalahan tersebut 
antara lain ialah keterlibatan DPR yang terlalu politis dalam pengisian 
jabatan anggota Komisi Yudisial, serta keterlibatan Presiden dalam 
mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial yang juga terlalu politis. 
Lebih lanjut, Penulis berpendapat bahwa keterlibatan pihak-pihak 
yang terlalu politis dalam pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial, 
akan berdampak pada proses pemilihan yang tidak didasarkan atas 
kompetensi, tetapi hanya didasarkan atas preferensi politik tertentu. 
Selain itu, keterlibatan pihak-pihak yang terlalu politis juga akan 
menyebabkan anggota Komisi Yudisial rentan untuk disusupi oleh 
kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, Penulis berpendapat 
bahwa perlu dilakukan rekonstruksi terhadap desain pengisian jabatan 
anggota Komisi Yudisial, agar menghasilkan anggota Komisi Yudisial 
yang lebih berkualitas serta jauh dari kepentingan-kepentingan politik.
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Adapun rekonstruksi yang dilakukan oleh Penulis antara lain 
ialah menghilangkan peran DPR dalam memberikan persetujuan calon 
anggota Komisi Yudisial, dan memindahkan kewenangan tersebut 
kepada DPK. Hal ini sejalan dengan gagasan Penulis yang lain, yang 
menempatkan DPK sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bersifat 
non-political. Oleh karena itu, seharusnya DPK dapat melaksanakan 
pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial tersebut secara lebih 
objektif dan tidak membawa kepentingan-kepentingan politik tertentu. 

Adapun rekonstruksi selanjutnya yang dilakukan oleh Penulis, 
ialah menempatkan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk 
mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial kepada DPK. Hal ini 
dilakukan untuk tetap menjaga marwah DPR sebagai representasi 
rakyat secara umum di Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya DPR 
sebagai lembaga yang berwenang untuk mengusulkan calon anggota 
Komisi Yudisial kepada DPK, harus dilihat sebagai wujud checks 
and balances antara kedua kamar dalam parlemen. Hal ini dilakukan 
agar pemilihan anggota Komisi Yudisial, dapat dilakukan secara 
lebih representatif. Adapun tabel perbandingan mekanisme pengisian 
jabatan anggota Komisi Yudisial, ialah sebagai berikut:

Tabel 11.  
Perbandingan Mekanisme Pengisian Jabatan Anggota  

Komisi Yudisial

Sebelum Sesudah
Lembaga yang mengusul-
kan calon anggota Komisi 

Yudisial
Presiden Dewan Perwakilan 

Rakyat

Lembaga yang memberi-
kan persetujuan

Dewan Perwakilan 
Rakyat

Dewan Perwakilan 
Khusus

Sehingga, Penulis berharap dengan desain yang demikian, proses 
pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial mampu menghasilkan 
anggota Komisi Yudisial yang lebih berkualitas.
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d. Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Salah satu ciri sebuah lembaga negara bersifat independen dapat 
ditinjau melalui mekanisme pemilhan anggotanya. Namun, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam status quo yang disebut sebagai 
lembaga negara independen yang bebas dan mandiri tersebut oleh 
konstitusi tidak seutuhnya dapat dikatakan independen. Hal tersebut 
dicerminkan melalui pemilihan anggotanya yang dipilih oleh DPR 
dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh 
Presiden. Kewenangan yang begitu kuat untuk memilih anggota BPK 
oleh DPR tidak sejalan dengan spirit kelembagaan BPK yang bebas 
dan mandiri. 

Dengan dipilihnya anggota BPK oleh DPR, membuat pelaksanaan 
tugas dan fungsi BPK cenderung bermuatan politis, apalagi dalam 
hal pengambilan keputusan. Padahal, BPK merupakan lembaga 
negara yang amat penting keberadaannya di Indonesia. Kendatipun, 
mekanisme pemilihan anggota BPK tetap didasarkan pada sistem fit 
and proper test, akan tetapi nyatanya sistem tersebut bersifat tertutup. 
Hal ini jelas menimbulkan potensi masuknya intervensi politik oleh 
cabang kekuasaan lainnya, in casu DPR pemegang kekuasaan untuk 
memilih anggota BPK.

Maka dari itu, penerapan sistem baru yang akan digagas adalah 
rekonstruksi pemilihan anggota BPK dengan cara yakni, anggota BPK 
akan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Khusus (DPK), dan diresmikan oleh Presiden. 
Paradigma baru yang terjadi dalam gagasan ini adalah masuknya 
Dewan Perwakilan Khusus sebagai pihak yang diberikan kewenangan 
untuk memilih anggota BPK. 

Adapun landasan dari masuknya DPK yang terdiri dari anggota-
anggota yang berasal dari daerah dan kelompok golongan tertentu 
diharapkan	 dapat	 menjamin	 suatu	 objektifitas	 dalam	 menentukan	
pilihan terhadap anggota BPK nantinya karena DPK dalam gagasan 
yang dibuat akan didesain untuk meminimalisir kepentingan politis 
yang begitu kuat di DPR. Sehingga, checks and balances antara 
DPR dan DPK terjadi dalam pemilihan anggota BPK ini. Selain 
itu, kewenangan Presiden untuk meresmikan anggota BPK yang 
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telah dipilih oleh DPK tersebut mencerminkan legitimasi yang kuat 
khususnya terhadap anggota BPK tersebut dan umumnya kepada BPK 
secara kelembagaan.

Pada prinsipnya, penerapan sistem baru ini diharapkan dapat 
membuat	 BPK	 terlepas	 dari	 potensi	 konflik	 kepentingan	 (conflict 
of interest) dengan lembaga negara lain. Sehingga, pelaksanaan 
tugas BPK seperti menjadi auditor laporan keuangan kementerian 
dan lembaga negara, yang termasuk DPR atau Pemerintah Daerah 
nantinya benar-benar terlepas dari tendensi politik sehingga hasil 
auditor tersebut benar-benar transparan tanpa campur tangan pihak 
lain dan tidak berada dalam tekanan. Apalagi, diharapkan nantinya 
bahwa BPK dalam melakukan audit terhadap laporan penggunaan 
dana bantuan untuk partai politik yang berasal dari APBN dan APBD 
dari pimpinan pusat hingga cabang partai politik benar-benar terlepas 
dari intervensi politik.

Maka dari itu, pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 
ini akan diusulkan pengaturan terkait pemilihan anggota BPK, yakni 
diusulkan oleh DPR, dipilih oleh DPK, dan diresmikan oleh Presiden 
yang secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi.

e. Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Ombudsman Republik 
Indonesia

Ombudsman merupakan lembaga negara negara independen 
yang mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Pada 
pokoknya, Ombudsman bertujuan dan berfungsi sebagai pengawas 
pelayanan publik guna menjamin bahwa praktik kolusi, korupsi, dan 
nepotisme (KKN) tidak terjadi sehingga kesejahteraan rakyat benar-
benar terwujud.

 Namun, dalam pelaksanaan pengawasan terhadap 
pelayanan publik tersebut, Ombudsman dinilai berpotensi untuk tunduk 
pada suatu cabang kekuasaan tertentu, in casu DPR. Hal tersebut 
dicerminkan melalui mekanisme pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan 
anggota Ombudsman yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Kewenangan 
untuk memilih anggota Ombudsman yang dilekatkan kepada DPR 
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akan cenderung bermuatan politis sehingga membuat pelaksanaan 
pengawasan terhadap pelayanan publik akan menjadi bias/kabur.

 Sebagai lembaga negara independen yang diharapkan 
oleh masyarakat untuk menghindari dan memberantas praktik kolusi, 
korupsi, nepotisme (KKN) dalam pelayanan publik, serta tindakan 
maladministrasi lainnya, perlu pengaturan terkait proses pemilihan 
pimpinannya sehingga hakikat ke-independensian lembaga negara 
tersebut tercapai. Maka dari itu, penerapan sistem baru yang akan 
digagas nantinya adalah rekonstruksi pemilihan anggota Ombudsman 
dengan cara yakni, anggota Komnas HAM akan diusulkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Khusus (DPK), dan diresmikan oleh Presiden. Paradigma baru yang 
terjadi dalam gagasan ini adalah masuknya Dewan Perwakilan Khusus 
sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk memilih anggota 
Ombudsman.

Adapun landasan dari masuknya DPK yang terdiri dari anggota-
anggota yang berasal dari daerah dan kelompok golongan tertentu 
ini	diharapkan	dapat	menjamin	suatu	objektifitas	dalam	menentukan	
pilihan terhadap anggota Ombudsman nantinya karena DPK dalam 
gagasan yang dibuat akan didesain untuk meminimalisir kepentingan 
politis yang begitu kuat di DPR. Selain itu, anggota DPK yang 
berasal dari kelompok golongan tertentu dapat menilai apakah suatu 
pelaksanaan pelayanan publik dapat mengakomodir atau sesuai yang 
diharapkan golongannya, atau tidak. Hal ini berimbas pada pelayanan 
publik yang dituntut untuk dapat diakses oleh semua pihak, khususnya 
kelompok golongan yang acapkali mendapatkan diskriminasi.

Di sisi lain, kewenangan Presiden untuk meresmikan anggota 
Ombudsman akan mencerminkan legitimasi yang kuat, khususnya 
terhadap anggota Ombudsman dan pada umumnya kepada Ombudsman 
secara kelembagaan. Legitimasi yang diberikan Presiden tersebut 
sangat berguna bagi ruang gerak pelaksanaan kinerja Ombudsman 
dalam mengawasi pelayanan publik secara tidak langsung karena 
notabene penyelenggaraan pelayanan publik banyak melibatkan 
eksekutif.
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Penerapan sistem baru ini diharapkan dapat membuat 
Ombudsman terlepas	 dari	 potensi	 konflik	 kepentingan	 (conflict of 
interest) dengan lembaga negara lain sehingga praktik pelayanan 
publik benar-benar bersih dari praktik KKN dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, serta menutup ruang intervensi politik 
dalam pemilihan anggotanya. Maka dari itu, pada Perubahan Kelima 
UUD NRI Tahun 1945 ini akan diusulkan pengaturan terkait pemilihan 
anggota Ombudsman, yakni diusulkan oleh DPR, dipilih oleh DPK, 
dan diresmikan oleh Presiden yang disebutkan secara eksplisit dalam 
bagian substansi Ombudsman yang diatur dalam materi mengenai 
Lembaga Negara Independen dalam suatu bab tersendiri yang 
didalamnya memuat Ombudsman Republik Indonesia.

f. Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia

Sebagai lembaga negara independen yang bertujuan memberikan 
jaminan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap HAM, anggota 
Komnas HAM harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas 
dan profesionalitas demi menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. 
Dalam status quo, anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR berdasarkan 
usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala 
Negara. Kendatipun, UU HAM menegaskan bahwa diresmikannya 
anggota Komnas HAM oleh Presiden merupakan makna dari 
independensi Komnas HAM, nyatanya dalam tataran praktik Komnas 
HAM cenderung dihadang oleh berbagai problematika, salah satunya 
akibat dari pemilihan anggotanya.

Dipilihnya anggota Komnas HAM oleh DPR dikhawatirkan lebih 
merefleksikan	kepentingan	politik	yang	dominan	daripada	 integritas	
dan profesionalitasnya dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan 
pemenuhan terhadap hak asasi warga negaranya. Tentu, merupakan 
suatu anomali apabila cabang kekuasaan yang penuh dengan nuansa 
politis, seperti DPR diberikan kewenangan yang begitu kuat untuk 
memilih anggota Komnas HAM yang seharusnya diisi oleh orang 
yang benar-benar mengerti dan memahami esensi dari pemenuhan hak 
asasi	manusia.	Konflik	kepentingan	 (conflict of interest) merupakan 
suatu keniscayaan yang dihadapi, seperti kekhawatiran memilah kasus 
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untuk tujuan dan kepentingan tertentu semata.

Maka dari itu, penerapan sistem baru yang akan digagas nantinya 
adalah rekonstruksi pemilihan anggota Komnas HAM dengan cara 
yakni, anggota Komnas HAM akan diusulkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus (DPK), dan 
diresmikan oleh Presiden. Paradigma baru yang terjadi dalam gagasan 
ini adalah masuknya Dewan Perwakilan Khusus sebagai pihak yang 
diberikan kewenangan untuk memilih anggota Komnas HAM.

Adapun landasan dari masuknya DPK yang terdiri dari anggota-
anggota yang berasal dari daerah dan kelompok golongan tertentu 
diharapkan	 dapat	 menjamin	 suatu	 objektifitas	 dalam	 menentukan	
pilihan terhadap anggota Komnas HAM nantinya. Apalagi, acapkali 
ditemukannya persoalan yang menyudutkan harkat dan martabat 
berbagai kelompok golongan tertentu sehingga tidak adanya jaminan, 
perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap berbagai kelompok 
golongan tersebut menjadikan DPK sebagai pihak yang diberikan 
kewenangan untuk memilih anggota Komnas HAM merupakan suatu 
urgensi tersendiri. Selain itu, kewenangan Presiden untuk meresmikan 
anggota Komnas HAM secara tidak langsung memberikan legitimasi, 
khususnya terhadap anggota Komnas HAM dan pada umumnya bagi 
Komnas HAM secara kelembagaan.

Penerapan sistem baru ini diharapkan dapat membuat Komnas 
HAM	terlepas	dari	potensi	konflik	kepentingan	 (conflict of interest) 
dengan lembaga negara lain serta menutup ruang intervensi politik 
dalam pemilihan anggotanya. Maka dari itu, pada Perubahan Kelima 
UUD NRI Tahun 1945 ini akan diusulkan pengaturan terkait pemilihan 
anggota Komnas HAM, yakni diusulkan oleh DPR, dipilih oleh DPK, 
dan diresmikan oleh Presiden yang disebutkan secara eksplisit dalam 
bagian substansi Komnas HAM yang diatur dalam materi mengenai 
Lembaga Negara Independen dalam suatu bab tersendiri yang 
didalamnya memuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
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g. Reformulasi Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi

Eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 
sebagai	 lembaga	negara	 independen	telah	dijustifikasi	oleh	berbagai	
putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, penegasan terkait KPK 
sebagai lembaga negara independen erat kaitannya dengan proses 
pemilihan anggotanya dalam berbagai putusan tersebut. Sebagai 
lembaga negara independen yang bertugas dan memiliki fungsi pokok 
untuk memberantas tindak pidana korupsi, KPK memang dapat 
dikatakan tidak seutuhnya memiliki sifat kebebasan dan kemandirian 
tersebut dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Hal tersebut dicerminkan melalui pemilihan anggotanya yang 
dipilih oleh DPR berdasarkan usul calon yang diberikan oleh Presiden. 
Pemilihan anggota yang kewenangan penuhnya diberikan kepada DPR 
sebagai lembaga politis telah mencederai semangat dari pembentukan 
KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi tanpa dibawah 
tekanan atau ancaman dan dalam pengaruh cabang kekuasaan lainnya. 
Hal ini jelas menimbulkan potensi masuknya intervensi politik oleh 
cabang kekuasaan lainnya, in casu DPR pemegang kekuasaan untuk 
memilih anggota KPK.

Adapun sesuai dengan pemaparan Penulis sebelumnya, bahwa 
terdapat rekonstruksi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(KPK) menjadi Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
(KPPK). Kemudian, berkaitan dengan pengisian jabatan pimpinan 
KPPK, dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, penerapan 
sistem baru yang akan diterapkan adalah rekonstruksi pemilihan 
anggota KPPK dengan cara yakni, anggota KPPK akan diusulkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Khusus (DPK), dan diresmikan oleh Presiden. Spirit dalam penerapan 
sistem baru ini adalah hadirnya Dewan Perwakilan khusus (DPK) yang 
anggotanya berasal dari daerah dan kelompok golongan tertentu agar 
proses pemilihan anggota benar-benar objektif tanpa adanya unsur-
unsur politis. Selain itu, dilekatkannya kewenangan memilih anggota 
KPPK kepada DPK diharapkan mampu menciptakan checks and 
balances antara lembaga perwakilan, in casu DPR dan DPK. Sehingga 
setelah nantinya diresmikan oleh Presiden, anggota-anggota KPK 
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secara khusus, dan umumnya KPPK secara kelembagaan, memiliki 
legitimasi yang kuat. Implikasi yang diharapkan adalah terciptanya 
suatu komisi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 
yang	bersih,	terlepas	dari	konflik	kepentingan	dan	ancaman-ancaman	
lain yang mengganggu jalannya pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu, pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 
ini akan diusulkan pengaturan terkait pemilihan anggota KPPK, yakni 
diusulkan oleh DPR, dipilih oleh DPK, dan diresmikan oleh Presiden 
yang disebutkan secara eksplisit dalam bagian substansi KPK yang 
diatur dalam materi mengenai Lembaga Negara Independen dalam 
suatu bab tersendiri yang didalamnya memuat Komisi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi (KPPK).

6. Rekonstruksi Desain Kekuasaan Kehakiman

a. Gagasan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap oleh 
Mahkamah Konstitusi

Pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review 
sebagai upaya dari yudikatif merupakan sarana untuk menjaga dan 
menjamin agar tindakan eksekutif atau legislatif sesuai dengan norma 
hukum tertinggi, yakni konstitusi. Di Indonesia, kewenangan pengujian 
peraturan perundang-undangan disematkan kepada Mahkamah Agung 
(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 24A ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945. Sedangkan, kewenangan menguji peraturan perundang-
undangan yang disematkan kepada MK adalah kewenangan menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur 
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Namun, nyatanya dalam status quo, dengan disematkannya 
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kedua 
lembaga tersebut telah menuai berbagai problematika dalam tataran 
praktik, seperti ketidakharmonisan antara suatu norma peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, timbulnya perbedaan penafsiran putusan 
atau pertentangan putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah 
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Konstitusi, adanya kekosongan hukum dalam hal pengujian TAP 
MPR, serta ditemukannya persoalan tidak efektifnya proses penundaan 
pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung jika 
batu ujinya sedang di uji di Mahkamah Konstitusi.

Dengan penerapan sistem baru yakni, pengujian peraturan 
perundang-undangan secara berjenjang dan menyeluruh yang 
dipusatkan pada suatu lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi, 
diharapkan dapat menjembatani permasalahan-permasalahan yang 
disebutkan di atas. Penerapan sistem baru ini diharapkan dapat 
menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi, serta menjunjung tinggi 
nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam setiap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain 
itu, nantinya pengujian peraturan perundang-undangan yang akan 
dilakukan secara menyeluruh pada satu atap memiliki konsekuensi 
logis bahwa pengujian peraturan perundang-undangan dapat dilakukan 
pada semua jenis peraturan perundang-undangan terhadap semua 
jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. 
Lebih lanjut, pemisahan pengujian peraturan perundang-undangan 
bukan hanya dimaksudkan sebatas dalam kerangka penataan, tetapi 
juga mempermudah proses pengujian.

Dengan penerapan sistem baru ini, diharapkan Mahkamah 
Konstitusi dapat menjawab serta mengisi kekosongan hukum yang 
ada dalam status quo, seperti kekosongan hukum dalam hal pengujian 
TAP MPR yang diduga bertentangan dengan UUD, pengujian UU 
yang	diduga	bertentangan	dengan	TAP	MPR,	menjamin	efektifitas	dan	
efisiensi	dalam	proses	pengujian,	dan	pengujian-pengujian	lain	yang	
selama ini belum terakomodasi dengan berlakunya Pasal 24A dan 
24C UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, urgensi untuk menyematkan 
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada 
Mahkamah Konstitusi harapannya adalah semua hak konstitusional 
warga negara benar-benar dijamin melalui cerminan pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai 
kebangsaan. Lebih lanjut, penyatuatapan pengujian peraturan 
perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan 
upaya penataan wewenang kekuasaan kehakiman menjadi court of 
justice yang berada pada Mahkamah Agung, dan court of law yang 
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berada pada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, ketentuan dalam 
Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MA 
berwenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang harus dihapuskan, untuk kemudian 
menjadi bagian integral dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b. Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutus  
Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dan Pertanyaan 
Konstitusional (Constitutional Question)

Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah 
pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia (fundamental rights). 
Salah satu bentuk penegasan dari prinsip negara hukum yang dianut 
oleh negara Indonesia serta perlindungan maupun pemenuhan 
terhadap hak-hak dasar warga negaranya (fundamental rights) adalah 
dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of 
constitution yang dicita-citakan oleh masyarakat. Namun, dalam 
tataran praktik, dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang 
terbatas pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) nyatanya telah menuai 
berbagai problematika, khususnya terkait perlindungan hak-hak 
konstitusional warga negara.

Gagasan terhadap masukan pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) dan pertanyaan konstitusional (constitutional 
question) ke dalam ranah Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari 
upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dilindungi 
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dalam status quo belum benar-benar 
terwujud. Perlindungan yang lebih kuat dan lebih nyata terhadap 
hak-hak konstitusional warga negara pada khususnya, dan hak asasi 
manusia pada umumnya, adalah salah satu ciri dari UUD NRI Tahun 
1945 yang telah mengalami perubahan mendasar dimaksud.

Pengaduan konstitusional merupakan mekanisme yang bisa 
digunakan warga negara untuk mempertahankan hak asasinya yang 
dilanggar oleh kekuasaan penyelenggara negara, dengan tidak adanya 
mekanisme ini terjadilah apa yang dinamakan kebuntuan hukum, warga 
negara tidak menemukan lagi jalur hukum untuk memperjuangkan hak 
konstitusionalnya yang dilindungi oleh konstitusi. Realita ini menjadi 
tidak relevan dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana 
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ditegaskan oleh UUD 1945, sehingga urgensi penambahan kewenangan 
kepada Mahkamah Konstitusi adalah adanya kebutuhan yang 
mendesak untuk disediakan mekanisme pengaduan konstitusional 
untuk memecahkan kebuntuan hukum yang dialami warga negara 
ketika mencari keadilan, dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi 
dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Adapun, mekanisme constitutional question di Mahkamah 
Konstitusi mempunyai urgensi tersendiri dan logis untuk segera 
diwujudkan sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan, 
penghormatan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. 
Dengan demikian, apabila terdapat warga negara yang kurang memiliki 
kesadaran atau kemampuan untuk membela hak konstitusionalnya, 
mereka akan tetap mendapatkan perlindungan minimum hak 
konstitusional dengan adanya mekanisme constitutional question 
tersebut. Dengan diberikannya kewenangan mengadili perkara concrete 
review atau constitutional question, Mahkamah Konstitusi dapat 
mengisi ruang perlindungan konstitusional yang sebelumnya tidak 
terjangkau oleh mekanisme abtract review atau pengujian peraturan 
perundang-undangan sebagaimana lazimnya, yakni perlindungan 
konstitusional bagi warga Negara yang sedang terlibat dalam suatu 
proses litigasi di pengadilan agar terhindar dari ancaman penerapan 
undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan penerapan sistem baru ini, diharapkan Mahkamah 
Konstitusi dapat menjawab serta mengisi kekosongan hukum yang ada 
dalam status quo, seperti kekosongan hukum dalam hal apabila suatu 
undang-undang ternyata bertentangan secara langsung dengan UUD 
NRI Tahun 1945, namun tidak ada yang melakukan pengujiannya 
kepada Mahkamah Konstitusi, serta mengisi kekosongan hukum yang 
tidak diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait 
kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan 
Pasal 24C ayat (1) terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Maka dari itu, dengan penerapan sistem baru ini, yang 
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
mengadili perkara-perkara constitutional complaint dan constitutional 
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question diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta 
menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga 
negara yang sebelumnya tidak ada mekanisme dalam mengadili 
perkara-perkara tersebut. Oleh karenanya, ketentuan dalam Pasal 
24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kewenangan Mahkamah 
Konstitusi, ditambahkan materi baru terkait pengaturan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili 
perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dan 
pertanyaan konstitusional (constitutional question).

c. Gagasan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
oleh Mahkamah Agung

Seperti yang telah Penulis paparkan sebelumnya, desain 
perselisihan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi masih menyisakan banyak permasalahan secara mendasar. 
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi beban 
kerja Mahkamah Konstitusi yang sangat berat dalam menyelesaikan 
perselisihan hasil pemilihan umum, jumlah hakim konstitusi yang 
dibatasi secara limitatif oleh konstitusi, dan terjadinya pencampuran 
paradigma antara court of law dan court of justice dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Penulis 
berpendapat bahwa perlu dilakukan penataan ulang terhadap desain 
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. Pada 
intinya, Penulis menggagas desain penyelesaian perselisihan hasil 
pemilihan umum hanya dilakukan secara terpusat oleh satu lembaga 
peradilan, yakni Mahkamah Agung. Oleh karena itu, nantinya 
Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan untuk 
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

Terlebih, dalam gagasan Penulis yang lain, rezim pilkada juga 
telah digabungkan ke dalam rezim pemilihan umum. Oleh karena itu, 
sudah tidak dikenal lagi mekanisme penyelesaian perselisihan hasil 
pilkada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga nantinya, 
hanya dikenal satu jenis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, 
yaitu perselisihan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh 
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Mahkamah Agung. Adapun desain penyelesaian perselisihan hasil 
pemilihan umum dalam gagasan Penulis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.  
Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kemudian, implikasi dari dipindahkannya kewenangan 
penyelesaian perselisihan pemilihan umum ke Mahkamah Agung 
antara lain ialah, pertama, terjadinya kesesuaian paradigma court of 
law dan court of justice dalam sistem peradilan di Indonesia. Sejalan 
dengan pemikiran Saldi Isra, Penulis menempatkan Mahkamah 
Konstitusi sebagai court of law, sedangkan Mahkamah Agung 
sebagai court of justice.641 Sejalan dengan gagasan Penulis yang 
lain, kewenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, 
diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan konsep 

641 Isra, S. (2018). Titik Singgung Wewenang…, Op.Cit. 
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court of justice dalam tubuh Mahkamah Agung. Kemudian dalam 
gagasan ini, Penulis juga menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, 
diberikan kepada Mahkamah Agung untuk menegaskan konsep 
court of law dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Menurut Saldi Isra, 
pembagian konsep court of law dan court of justice merupakan salah 
satu	cara	untuk	meminimalisir	kemungkinan	terjadinya	konflik,	antara	
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.642 Selain itu, penegasan 
konsep court of law dan court of justice, juga dilakukan untuk 
menjaga kewenangan lembaga peradilan agar sesuai dengan hakikat 
pembentukannya.

Kedua, desain penyelesaian perselisihan pemilihan umum 
yang demikian juga akan mengurangi beban kerja Mahkamah 
Konstitusi. Oleh karena itu, Penulis berharap bahwa penumpukan 
perkara (case load) yang terjadi di Mahkamah Konstitusi karena 
banyaknya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, tidak 
akan terjadi lagi. Penulis juga berpendapat bahwa diberikannya 
kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak 
akan menimbulkan permasalahan yang begitu berat di Mahkamah 
Agung. Hal ini dikarenakan, penyelenggaraan pemilihan umum dalam 
sistem baru Penulis, dibagi menjadi tiga tahapan yang berbeda, yakni 
pemilihan umum nasional, pemilihan umum provinsi, dan pemilihan 
umum kabupaten/kota. Selain itu, untuk mempermudah pekerjaan 
Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan 
umum, Mahkamah Agung juga dapat menambah jenis kamar baru, 
yakni kamar khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan 
umum.

Terakhir, jumlah hakim agung yang tidak diatur secara tegas 
dalam konstitusi, dapat membuat proses penyelesaian perselisihan 
hasil pemilihan umum menjadi lebih manusiawi. Seperti yang telah 
Penulis jelaskan sebelumnya, jumlah hakim konstitusi telah diatur 
secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 
yaitu hanya berjumlah sembilan orang hakim. Hal inilah yang 
menyebabkan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum 
di Mahkamah Konstitusi sangat terkesan tidak manusiawi. Berbeda 

642 Ibid., hlm. 19.
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dengan hakim agung, jumlah hakim agung tidak ditentukan secara 
limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sewaktu-waktu 
jumlah hakim agung dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan teknis 
penyelenggaraan peradilan. Alhasil, proses penyelesaian perselisihan 
hasil pemilihan umum di Mahkamah Agung seharusnya dapat berjalan 
lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya.

7. Reformulasi Mekanisme Pembentukan Undang-Undang

Perombakan proses pembentukan undang-undang dalam Perubahan 
Kelima UUD 1945 bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan 
memiliki	daya	laku	yang	efektif	dan	efisien.	Untuk	mencapai	hal	tersebut,	
maka substansi undang-undang haruslah betul-betul mencerminkan 
kehendak seluruh rakyat, agar dalam pelaksanaanya dapat dipatuhi oleh 
rakyat itu sendiri. Secara garis besar, mekanisme pembentukan undang-
undang dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai 
berikut: 
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Gambar 6.  
Mekanisme Pembentukan Undang-Undang pada Perubahan Kelima  

UUD 1945

Adapun pola legislasi dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 
1945 menitikberatkan pada penguatan sistem presidensil. Hal ini dilakukan 
dengan mengembalikan hakikat separation of power melalui minimalisir 
keterlibatan Presiden dan mengembalikan marwah kekuasaan legislatif 
(DPR dan DPK) sebagai pembentuk undang-undang (rule maker). 
Sehingga, dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, kekuasaan 
membentuk undang-undang diberikan kepada DPR dan DPK. Lebih 
lanjut, mekanisme pembentukan undang-undang dijelaskan secara lebih 
rinci sebagai berikut:
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1) Pengajuan Rancangan Undang-Undang

Pengajuan usul rancangan undang-undang dapat dilakukan oleh 
Presiden, anggota DPR, ataupun anggota DPK. Pada dasarnya, pemberian 
kewenangan kepada Presiden untuk dapat mengajukan rancangan 
undang-undang adalah dengan pertimbangan bahwa Presiden merupakan 
kepala pemerintahan yang mengetahui seluk-beluk penyelenggaraan 
pemerintahan sampai dengan praktiknya. Sehingga, diharapkan rancangan 
undang-undang yang diajukan oleh Presiden merupakan hal-hal yang 
disintesis dari permasalahan praktik, serta sebagai sarana pemerintah 
dalam menentukan arah penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang. 
Kemudian, pemberian kewenangan kepada anggota DPR dan anggota DPK 
dalam pengajuan rancangan undang-undang dilatarbelakangi oleh alasan 
fungsional, yakni hakikat kedua lembaga tersebut yang memiliki marwah 
sebagai lembaga perwakilan, sehingga sudah semestinya memiliki akses 
dalam menyalurkan kehendak rakyat. 

2) Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh masing-
masing lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPK. Pembahasan masing-
masing lembaga tersebut secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Pembahasan di DPR 

Semua usul rancangan undang-undang harus diajukan kepada DPR, 
yang selanjutnya dilakukan pembahasan dalam sidang paripurna DPR. 
Dalam sidang tersebut, DPR berhak untuk melakukan perubahan 
materi atas rancangan undang-undang yang telah diajukan. Dalam 
hal rancangan undang-undang yang dibahas berhasil mendapatkan 
persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari keseluruhan anggota 
DPR (mendapatkan persetujuan DPR), maka selanjutnya rancangan 
undang-undang tersebut diberikan kepada DPK untuk mendapatkan 
persetujuan. Namun, dalam hal suatu rancangan undang-undang tidak 
mendapatkan persetujuan DPR, maka rancangan undang-undang 
tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan masa itu. 
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b. Tahapan Pembahasan di DPK 

Setelah mendapatkan persetujuan oleh DPR, maka selanjutnya 
rancangan undang-undang tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPK. 
Namun, berbeda halnya dengan DPR yang berhak untuk melakukan 
perubahan materi, pembahasan dalam rapat paripurna DPK hanyalah 
untuk menentukan apakah DPK menyetujui atau tidak menyetujui atas 
rancangan undang-undang yang diajukan. DPK tidak boleh melakukan 
perubahan materi atas rancangan undang-undang tersebut. Dalam 
hal rancangan undang-undang yang dibahas berhasil mendapatkan 
persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari keseluruhan anggota 
DPK (mendapatkan persetujuan DPK), maka rancangan undang-
undang tersebut diserahkan kepada Presiden untuk tahap pengesahan. 
Namun, dalam hal DPK tidak menyetujui suatu rancangan undang-
undang, maka selanjutnya rancangan undang-undang itu harus 
dilakukan pembahasan dalam Komite Gabungan. 

Pola legislasi dalam Perubahan Kelima UUD 1945 ini, tidak 
membedakan ruang lingkup antara DPR dan DPK. Hal ini bertujuan agar 
terciptanya checks and balances yang ideal dalam internal parlemen. 
Diharapkan dengan berjalannya pola legislasi yang demikan, maka produk 
legislasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak 
rakyat, karena telah melewati persetujuan lembaga perwakilan rakyat 
yaitu DPR dan DPK. Suatu undang-undang yang sesuai dengan kehendak 
rakyat akan berdampak pada keberlakuannya, yakni dapat berlaku secara 
efektif dalam tujuannya untuk mengatur masyarakat umum. 

3) Mekanisme Pembahasan RUU dalam Komite Gabungan 

Komite gabungan bertujuan sebagai sarana penghubung/mediasi 
antara DPR dan DPK, apabila suatu rancangan undang-undang tidak 
mendapatkan persetujuan DPK. Mediasi dalam hal ini diartikan sebagai 
suatu upaya untuk mencapai kesepakatan atas perbedaan pendapat antara 
DPR dan DPK. Adapun ketentuan yang berlaku dalam Komite Gabungan 
adalah sebagai berikut:
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a. Komite Gabungan hanya dibentuk apabila DPK tidak menyetujui 
suatu rancangan undang-undang;

b. Komite Gabungan terdiri dari perwakilan anggota DPR dan 
perwakilan anggota DPK, yang mana masing-masing perwakilan 
tersebut berjumlah sama;

c. Frekuensi pertemuan Komite Gabungan untuk melakukan 
mediasi tidak ditentukan secara rigid, tergantung pada besarnya 
perbedaan pendapat yang ada dan bagaimana konstelasi 
kepentingan yang ada.

Adanya mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Komite Gabungan 
ini diharapkan dapat mempertemukan pendapat antara DPR dan DPK, 
sehingga betul-betul menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. 
Lebih lanjut, proses mediasi tersebut dapat menghasilkan putusan berupa 
persetujuan rancangan undang-undang, persetujuan rancangan undang-
undang dengan perubahan; atau penolakan rancangan undang-undang 
(deadlock), dalam artian tidak terjadi kesepakatan sama sekali. Dalam hal 
Komite Gabungan memutuskan persetujuan rancangan undang-undang, 
maka selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk disahkan. Namun, 
dalam hal suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan 
Komite Gabungan, maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat 
diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

4) Hak Veto Presiden dan Override Veto MPR

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan DPK, 
atau mendapatkan persetujuan melalui Komite Gabungan, maka selanjutnya 
rancangan undang-undang tersebut masuk dalam tahap pengesahan 
oleh Presiden. Namun, dalam tahapan ini, Presiden memiliki hak untuk 
menolak rancangan undang-undang (hak veto). Istilah veto sesungguhnya 
dimaknai sebagai “penolakan” atau “pelarangan”.643 Adanya mekanisme 
veto ini ditujukan agar memberikan ruang gerak kepada Presiden, dalam 
hal Presiden menganggap bahwa substansi rancangan undang-undang 
akan berdampak buruk bagi pembangunan. Adapun dalam pengajuan veto, 
harus mempertimbangkan dua hal, pertama, Presiden diberikan waktu 
selambat-lambatnya 15 hari dalam melakukan pengkajian hasil rancangan 
643 Laksono, F. & Subarjo. (2006). Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden. UII 

Press, hlm. 155.
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undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan DPK. Kedua, Presiden 
harus menyertakan alasan atau pertimbangannya secara jelas dan obyektif 
dalam pengajuan veto.

Lebih lanjut, sebagai mekanisme pencegahan agar Presiden tidak 
over capacity, maka hak veto Presiden dapat diabaikan apabila veto 
tersebut ditolak oleh kekuasaan legislatif (override veto). Penolakan atas 
veto Presiden tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
anggota MPR.  

8. Reformulasi Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang

Adapun dalam Perubahan Kelima UUD 1945 ini, terdapat 
rekonstruksi pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu), yang mana, Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden, 
haruslah mendapatkan persetujuan DPR dan DPK dalam persidangan 
yang berikut. Perlu diingat, bahwa Perpu merupakan produk hukum 
yang dibentuk dalam keadaan hal ikhwal kegentingan yang memaksa 
(staatsnnoodrecht). Lebih lanjut, menurut Chris Edelson, kekuasaan 
tersebut adalah hak Presiden untuk bertindak secara khusus dalam 
mengatasi kegentingan yang memaksa, bahwa “emergency presidential 
power as simply the power to take actions necessary to resist sudden 
attacks either againts the mainland……..”.644 Namun, pada hakikatnya, 
sejauh mana kekuasaan dalam keadaan darurat tentu saja perlu dibatasi 
dan memerlukan pengawasan, karena hal ini berpotensi menimbulkan 
adanya absolute power. 

Sehingga, disinilah peran DPR dan DPK sebagai lembaga legislatif. 
Dengan keharusan persetujuan DPR dan DPK dalam pengesahan Perpu 
menjadi undang-undang, maka diharapkan terciptanya checks and balances 
yang ideal. Sehingga, hal ini meningkatkan potensi bahwa produk legislasi 
yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat, 
karena telah melewati persetujuan kedua lembaga perwakilan rakyat yaitu 
DPR dan DPK.

644 Edelson, C. (2013). Emergency Presidential Power: From The Drafting of Constitution to the 
War on Terror. The University of Wisconsin Press, hlm. 8.
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9. Reformulasi Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara

  Pembahasan pembentukan UU APBN yang diusung nantinya akan 
melibatkan DPR dan DPK secara aktif dengan kewenangan yang seimbang 
diantara keduanya. Pengusulan RUU APBN tetap diserahkan kepada 
Presiden selaku lembaga eksekutif yang nantinya akan melaksanakan 
APBN yang ditetapkan.645 Setelah RUU APBN diajukan oleh Presiden 
maka RUU APBN diteruskan pembahasannya kepada DPR dan DPK 
selaku lembaga legislatif. Kewenangan untuk menyetujui RUU APBN 
diserahkan kepada DPR dan DPK sebagai lembaga parlemen yang sudah 
seharusnya memiliki fungsi anggaran yang utuh. 

Selain itu, masing-masing lembaga DPR dan DPK memiliki hak 
veto atas RUU APBN yang diajukan oleh Presiden. Namun, DPR dan DPK 
sebagai lembaga yang mengambil kebijakan hanya memiliki kemampuan 
untuk mengambil keputusan yang bersifat makrostrategis. Kewenangan 
untuk menentukan anggaran seperti halnya unit organisasi, fungsi, 
program, kegiatan, dan jenis belanja tidak lagi menjadi kewenangan dari 
DPR sebagai lembaga legislatif tetapi menjadi kewenangan dari kekuasaan 
eksekutif selaku pelaksana APBN.646 Apabila hak veto digunakan oleh 
DPR maupun DPK maka pemerintah menggunakan APBN tahun lalu 
untuk melaksanakan program pemerintahannya sedangkan apabila RUU 
APBN tersebut disetujui oleh DPR dan DPK maka RUU tersebut dapat 
disahkan menjadi undang-undang. Adapun, mekanisme pembentukan UU 
APBN yang diusung adalah sebagai berikut:

645Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, hlm. 53.
646 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, hlm. 37.
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Gambar 7. 
Mekanisme Pembentukan Undang-Undang APBN pada Perubahan 

Kelima UUD 1945

Dengan mekanisme ini, pembagian peran antara DPR dan DPK 
selaku lembaga legislatif dengan Presiden selaku lembaga eksekutif dalam 
penyusunan anggaran menjadi jelas dan melahirkan prinsip transparansi 
fiskal,	 yaitu	 adanya	 kejelasan	 antara	 para	 pihak	 yang	mengusulkan	 dan	
pihak yang memutuskan serta antara pengambil keputusan dan pihak 
pelaksana keputusan.647 Oleh karena itu, dengan diterapkannya mekanisme 
ini maka diharapkan dapat mewujudkan hak budget DPR yang ideal 
sebagai bentuk kedaulatan rakyat agar APBN dapat diusahakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dari konstitusi 
itu sendiri.

10. Reformulasi Masa Jabatan Eksekutif dan Legislatif

Pengaturan terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 
di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden 
memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali. Namun, seiring perkembangannya, pasca amandemen 
UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, pengaturan terkait masa 

647Ibid, hlm. 54.
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jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mengalami perubahan. 
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 dalam status quo mendudukkan bahwa 
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 
satu kali masa jabatan.

Paradigma tersebut hadir karena pengaturan masa jabatan Presiden 
dan Wakil Presiden sebelum dilakukannya perubahan tidak secara tegas 
mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun, pengaturan 
sebelum dilakukannya perubahan UUD tidak memberikan limitasi yang 
jelas kapan seorang Presiden dan Wakil Presiden dapat berhenti dari 
masa jabatannya karena frasa “sesudahnya dapat dipilih kembali” dalam 
konteks pasal a quo tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum. 
Selanjutnya, pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden setelah 
dilakukannya perubahan memberikan limitasi yang jelas bahwa seorang 
Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memegang kekuasaan selama 
lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode berikutnya.

Namun, berbagai permasalahan terkait pengaturan masa jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berhenti pada titik pembicaraan 
adanya limitasi yang jelas untuk masa jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden, yakni selama lima tahun dan dua periode. Berbagai problematika 
seiring perjalanannya yang seringkali ditemui dalam tataran praktik adalah 
terkait kurang idealnya seorang Presiden dan Wakil Presiden memegang 
kekuasaan dan melaksanakan pemerintahan hanya dalam waktu lima 
tahun. Berbagai program jangka panjang seringkali berbenturan dengan 
hambatan-hambatan kepentingan seorang Presiden agar terpilih kembali 
pada periode selanjutnya, sehingga Presiden diyakini tidak akan fokus 
pada target capaiannya. 

Di satu sisi, dengan adanya pengaturan masa jabatan Presiden selama 
dua periode berturut-turut diyakini dapat membuat Presiden melakukan 
penyalahgunaan	wewenangnya.	Konflik	kepentingan	(conflict of interest) 
dalam sistem pemilihan umum periode berikutnya menjadi suatu 
keniscayaan. Dengan disematkannya wewenang yang begitu besar kepada 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, maka ketika 
Presiden akan maju kembali dalam pemilihan berikutnya, dikhawatirkan 
Presiden tersebut memakai segala cara agar terpilih kembali. Hal ini 
menjadi suatu ironi ketika seorang Presiden yang memiliki visi dan misi 
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dalam pembangunan bangsanya, dibenturkan dengan hambatan-hambatan 
bahwa pada saat yang sama, ia harus memikirkan terlebih dahulu nasibnya 
dalam kontestasi pemilihan umum berikutnya agar seluruh program 
kerja yang ia buat akan seluruhnya tercapai. Presiden sebagai Petahana 
dalam pemilihan umum berikutnya dinilai berpotensi menyalahgunakan 
kewenangannya yang begitu besar.

Problematika pengaturan masa jabatan dalam status quo pun tidak 
hanya dimiliki oleh pengaturan masa jabatan eksekutif semata, in casu 
Presiden. Karena, pada kenyataannya, pengaturan masa jabatan terhadap 
legislatif yang tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum pun menjadi 
persoalan. Anggota legislatif yang tidak diatur masa jabatannya berpotensi 
pula untuk menyalahgunakan wewenang dalam setiap proses pemilihan 
umum berikutnya dengan kewenangan yang begitu besar. Selain itu, 
maraknya laporan buruk terhadap kinerja anggota legislatif sehingga 
dinilai tidak optimal menyebabkan diskursus bahwa pengaturan masa 
jabatan terhadap anggota legislatif menjadi urgensi tersendiri. Begitu pun 
dengan kepala daerah yang pengaturan masa jabatannya serupa dengan 
Presiden selaku pucuk tertinggi pelaksana pemerintahan. Pengaturan masa 
jabatan untuk kepala daerah pada pokoknya menimbulkan problematika 
serupa dengan pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Maka dari itu, perlu penerapan sistem baru terkait pengaturan masa 
jabatan terhadap eksekutif dan legislatif secara umum. Penerapan sistem 
baru yang akan digagas adalah merekonstruksi pengaturan masa jabatan 
Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, 
serta Kepala Daerah. Sistem baru yang akan diusulkan adalah dengan 
serentak menjadikan pengaturan masa jabatan terhadap Presiden, DPR, 
DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala 
Daerah selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dipilih kembali setelah melewati 
satu periode masa jabatan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun 
DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah yang baru.

Dengan penerapan sistem baru ini, diharapkan terjadi beberapa hal. 
Pertama, dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun, Presiden, DPR, 
DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala 
Daerah dapat bekerja secara maksimal dan totalitas sehingga kesejahteraan 
rakyat benar-benar terwujud. Kedua, apabila seorang Presiden maupun 
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta 



232

Kepala Daerah ternyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki 
catatan yang baik, terbuka ruang yang lebar baginya untuk dapat dipilih 
kembali pada periode setelah Presiden maupun anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah setelahnya 
menjabat. Ketiga, apabila Presiden maupun anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya ketika menjabat dinilai buruk, maka 
secara tidak langsung rakyat pun akan menentukan dipilih atau tidaknya 
seorang Presiden maupun DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD 
Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah di periode selanjutnya. Secara 
tidak langsung, penilaian ini akan menciptakan checks and balances 
sehingga iklim demokrasi tetap terjaga. Keempat, bahwa adanya selingan 
periode tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan 
kekuasaan oleh Presiden maupun anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 
maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah sehingga tidak 
terjadi	konflik	kepentingan	(conflict of interest) dalam berbagai hal untuk 
melancarkan proses pemilihan pada periode berikutnya. Dengan demikian, 
pada Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, ketentuan dalam Pasal 
7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan 
akan diganti. Selain itu, materi pengaturan masa jabatan DPR, DPD dan 
Kepala Daerah akan ditegaskan secara eksplisit dengan menyisipkannya 
masing-masing pada Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab tentang 
Dewan Perwakilan Khusus, dan Bab tentang Pemerintah Daerah.

11. Gagasan Pemilihan Umum Nasional, Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa 
pemilihan umum di Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan 
secara mendasar. Permasalahan tersebut antara lain ialah, pertama, desain 
pemilihan umum lima kotak telah menimbulkan permasalahan teknis yang 
cukup mendasar. Kedua, tidak diatur secara tegas mengenai pilkada dalam 
konstitusi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam desain rezim 
pemilihan di Indonesia. Ketiga, tidak diatur secara tegas mengenai pilkada 
dalam konstitusi juga telah membuat desain penyelesaian hasil pemilihan 
menjadi sumir. Terakhir, perbedaan periode masa jabatan presiden 
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dengan kepala daerah telah menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana 
pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Penulis 
berpendapat bahwa perlu dilakukan penataan ulang terhadap desain 
pemilihan umum di Indonesia. Penataan tersebut dilakukan dengan 
mengintegrasikan rezim pilkada ke dalam rezim pemilihan umum. 
Sehingga secara umum, rezim pemilihan umum terdiri dari pemilihan 
anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 
Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Presiden dan Wakil Presiden. 
Namun, pemilihan umum tersebut dilaksanakan dalam tiga tahapan yang 
berbeda, yakni pemilihan umum nasional, pemilihan umum provinsi, dan 
pemilihan umum kabupaten/kota. Adapun tahapan tersebut digambarkan 
sebagai berikut: 

Gambar 8  
Gagasan Desain Pemilihan Umum
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Pemilihan umum nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden 
dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Pemilihan umum 
provinsi diselenggarakan untuk memilih Gubenur dan Wakil Gubernur 
serta anggota DPRD Provinsi. Sedangkan, Pemilihan umum kabupaten/
kota diselenggarakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau 
Walikota dan Wakil Walikota serta anggota DPRD Kabupaten/Kota. 
Pelaksanaan pemilihan umum ini dilaksanakan secara berurutan dari 
pemilihan umum nasional, pemilihan umum provinsi, dan terakhir 
pemilihan umum kabupaten/kota dalam satu tahun yang sama. Sehingga 
nantinya, pemungutan suara pemilihan umum nasional, pemungutan 
suara pemilihan umum provinsi, dan pemungutan suara pemilihan umum 
kabupaten/kota, masing-masing akan diselenggarakan dalam satu hari 
tersendiri secara terpisah.

Penulis berpendapat bahwa desain pemilihan umum ini, merupakan 
desain pemilihan umum yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia. 
Adapun implikasi dari diterapkannya desain pemilihan umum ini, 
antara lain ialah, pertama, desain pemilihan umum yang demikian 
akan mempermudah teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini 
dikarenakan terjadi pergeseran teknis penyelenggaraan yang pada awalnya 
dilaksanakan pemilihan umum lima kotak, menjadi pemilihan umum dua 
atau maksimal tiga kotak saja. 

Desain yang demikian tentu menjadi salah satu solusi untuk 
menghindari terjadinya kejadian serupa pada pemilihan umum tahun 2019, 
yaitu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dan sakit. Berlakunya 
pemilihan umum dengan desain seperti ini akan mengurangi beban kerja 
petugas KPPS yang begitu berat, sehingga penyelenggara pemilihan umum 
dapat bekerja dengan lebih manusiawi.

Kemudahan teknis penyelenggaraan pemilihan umum ini bukan 
hanya dirasakan oleh penyelenggara pemilihan umum, tetapi juga akan 
dirasakan oleh rakyat sebagai pemilih. Hal ini dikarenakan, pemilih tidak 
akan lagi dipertemukan dengan kertas surat suara yang begitu besar, beserta 
calon yang begitu banyak, sehingga pemilih seharusnya dapat menentukan 
wakilnya secara tepat dan sungguh-sungguh.

Kedua, implikasi dari diterapkannya desain pemilihan umum ini 
ialah diakuinya mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagai 
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mekanisme dasar pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia. Hal ini 
tentu dilakukan untuk menghindari terjadinya kejadian serupa pada 
tahun 2014, yaitu perubahan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah 
melalui DPRD. Oleh karena itu, perubahan desain pemilihan umum ini 
juga membutuhkan rekonstruksi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 
Sehingga nantinya, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tidak lagi 
bersifat open legal policy, melainkan harus dilaksanakan melalui pemilihan 
secara langsung oleh rakyat. Alhasil, diakuinya pemilihan kepala daerah 
secara langsung oleh rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945, memberikan 
legitimasi besar bagi terciptanya kepastian hukum bagi kedaulatan rakyat.

Ketiga, desain pemilihan umum yang demikian juga akan 
menciptakan penguatan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia. 
Hal ini terjadi ketika eksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota) 
mendapatkan dukungan yang besar dari parlemennya pada masing-masing 
tingkatan. Dukungan parlemen kepada eksekutif akan menciptakan suatu 
pola pemerintahan yang lebih efektif sehingga mengantisipasi terjadinya 
political deadlock. 

Besarnya dukungan parlemen terhadap eksekutif dilatarbelakangi 
oleh desain pemilihan umum serentak yang dilakukan berdasarkan 
tingkatan pemerintahannya (nasional, provinsi, kabupaten/kota). Alhasil, 
dalam pemilihan umum nasional, presiden akan mendapatkan coattail 
effect dari pemilihan anggota DPR, dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan, 
dalam pemilihan umum provinsi, gubernur akan mendapatkan coattail 
effect dari pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan begitu juga sebaliknya. 
Kemudian, dalam pemilihan umum kabupaten/kota, bupati/walikota akan 
mendapatkan coattail effect dari pemilihan anggota DPRD Kabupaten/
Kota, dan begitu juga sebaliknya. 

Coattail effect adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan 
yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain.648 Coattail effect dapat 
dimaknai	 sebagai	 pengaruh	 figur	 dalam	 meningkatkan	 suara	 partai	
pemilihan umum.649 Figur tersebut dapat berasal dari tokoh calon presiden, 
calon gubernur, dan calon bupati/walikota. Sederhananya, coattail effect 
menyebabkan suatu partai politik akan mendapatkan limpahan suara, 

648 Yunus, N. R. (2018). Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019. Jurnal Hukum 
dan Keadilan, 2(8), 80.

649 Ibid.



236

apabila	 mencalonkan	 figur	 yang	 populer	 serta	 memiliki	 elektabilitas	
tinggi.650 Coattail effect bekerja ketika pemilih yang mencoblos seorang 
calon presiden/kepala daerah, cenderung juga akan memilih partai 
pengusung calon presiden/kepala daerah yang dipilihnya. Dalam psikologi 
politik, bekerjanya coattail effect sangat dipengaruhi oleh suasana batin 
setiap individu (pemilih) ketika mencoblos, sehingga pilihannya akan 
selaras antara pilihan eksekutif, maupun legislatif.

Desain pemilihan umum yang demikian akan menciptakan pola 
hubungan yang saling mendukung antara eksekutif dan legislatif pada 
masing-masing tingkatannya. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dilakukan 
oleh eksekutif, cenderung akan selalu disetujui oleh parlemennya. Hal ini 
bukan saja terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga terjadi sampai tingkat 
daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota, sehingga desain pemilihan 
umum yang demikian akan menciptakan pola hubungan legislatif dan 
eksekutif	yang	lebih	efektif	dan	efisien.

Selain itu, desain pemilihan umum ini juga akan mewujudkan partai 
politik yang lebih sederhana. Adanya coattail effect akan berimplikasi 
pada mengerucutnya suara pemilih, hanya kepada beberapa partai-partai 
besar yang mengusung calon presiden/kepala daerah populer. Pada 
tingkat nasional, konstruksi ini juga bisa dipadukan dengan penerapan 
parliamentary treeshold, seperti yang digunakan dalam status quo. 
Parliamentary treeshold yang berlaku pada tahun 2019 hanya sekitar 4% 
(empat persen), untuk pemilu selanjutnya, angka persentase parliamentary 
treeshold juga bisa ditambah agar menciptakan partai politik yang lebih 
sederhana.

Keempat, desain pemilihan umum yang demikian juga akan 
menciptakan keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana 
pembangunan daerah. Keselarasan rencana pembangunan tersebut terjadi 
karena dengan desain pemilihan umum yang demikian, terjadi keselarasan 
masa jabatan antara masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati/
walikota. Hal ini terjadi karena dalam gagasan Penulis, pemilihan umum 
nasional, pemilihan umum provinsi, dan pemilihan umum kabupaten/kota 
dilaksanakan pada tahun yang sama, sehingga waktu pelantikan presiden, 
gubernur, hingga bupati tidak terpaut terlalu jauh.

650 Ibid.
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Keselarasan rencana pembangunan tersebut terjadi ketika presiden 
yang terpilih membuat RPJMN, kemudian tidak lama setelah itu gubernur 
yang terpilih membuat RPJMD Provinsi berdasarkan RPJMN yang baru 
dibentuk, lalu tidak lama setelah itu bupati/walikota yang terpilih juga 
membuat RPJMD Kabupaten/Kota berdasarkan RPJMD Provinsi yang 
baru dibentuk oleh gubernur, sehingga rencana pembangunan nasional dan 
rencana pembangunan daerah dapat berjalan dalam “satu nafas” hingga 
akhir masa jabatannya. 

Hal ini juga sejalan dengan konsep negara kesatuan yang dianut 
oleh Indonesia, dimana rencana pembangunan daerah harus selaras dan 
tidak boleh bertentangan dengan rencana pembangunan yang dimiliki 
oleh pusat. Selain itu, gagasan ini juga bisa dipadukan dengan Sasaran 
Pembangunan Negara (SPN) yang dibentuk oleh MPR dalam gagasan 
Penulis sebelumnya. Adapun skema rencana pembangunan tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 9.  
Skema Rencana Pembangunan Dalam Desain Pemilihan Umum
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Oleh karena itu, diharapkan desain pemilihan umum ini dapat 
semakin mewujudkan keberhasilan Sistem Pembangunan Negara (SPN) 
yang dibentuk oleh MPR. 

Terakhir, digabungkannya rezim pilkada menjadi rezim pemilihan 
umum, telah menyelesaikan permasalahan ketidakpastian hukum, terkait 
lembaga negara mana yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan 
hasil pemilihan kepala daerah. Dengan diintegrasikannya rezim pilkada 
dan rezim pemilihan umum, maka tidak dikenal lagi istilah “perselisihan 
hasil pemilihan kepala daerah”, sehingga hanya ada satu istilah, yakni 
perselisihan hasil pemilihan umum. Lebih lanjut, dalam gagasan Penulis, 
perselisihan hasil pemilihan umum selanjutnya hanya akan diselesaikan 
oleh Mahkamah Agung selaku supreme court di Indonesia. Hal ini tentu 
dilakukan untuk memperjelas kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai 
court of justice dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai court of 
law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
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BAB IV 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, POLITIS, 

DAN HISTORIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (filosofishe gronslag) 
mengandung makna bahwa seluruh tatanan ketatanegaraan baik dalam 
ruang lingkup hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat 
haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.651 Adapun pandangan 
hidup bangsa merupakan landasan pemikiran ideal serta nilai-nilai 
luhur yang dijunjung dalam mencapai arah dan tujuan suatu bangsa.652 
Makna yang demikian sejalan pula dengan pendapat Notonagoro, bahwa 
Pancasila berkedudukan sebagai staatfundamentalnorm (norma dasar 
negara).653 Menurut Hans Nawiasky, staatfundamentalnorm merupakan 
norma tertinggi dalam suatu negara yang menjadi tempat bergantungnya 
norma-norma hukum dibawahnya.654 

Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber tertib hukum atau 
dengan kata lain Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.655 
Artinya, norma-norma dalam Pancasila tersebut diaktualisasikan ke dalam 
segala bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk UUD NRI Tahun 
1945. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pasal-pasal UUD NRI 
Tahun 1945 yang merupakan pengejewantahan dari Pancasila itu sendiri 
tidak boleh bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pula yang menjadi landasan 
pemikiran dalam Perubahan Kelima UUD 1945. 

651 Bo’a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi, 
15(1), 31. 

652 Novita, F. (2012). Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal 
Hukum, 3(1), 143.

653 Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka 
Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum UNSTRAT, 20(3), 1.

654 Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan…, Op.Cit. 
655 Bo’a, F. Y., Op.Cit., hlm. 34. 
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Kemudian, meminjam pernyataan Roeslan Saleh, kedudukan 
Pancasila yang demikian mengandung arti bahwa:656

1) Pancasila merupakan ideologi hukum Indonesia;

2) Pancasila merupakan nilai yang menjadi dasar keseluruhan hukum di 
Indonesia;

3) Pancasila memiliki asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam 
menentukan hukum;

4) Pancasila mengandung jiwa dan keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 
cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia. Menurut Rudolf Stammler, 
cita	 hukum	 merupakan	 konstruksi	 berfikir	 yang	 mengarahkan	 hukum	
kepada suatu cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat.657 Adapun cita 
hukum tersebut terkandung dalam kesatuan sila-sila Pancasila, yang 
pada hakikatnya bukan hanya bersifat formal logis, namun juga meliputi 
kesatuan dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis.658 Lebih lanjut, 
perlu dipahami bahwa kesatuan sila-sila Pancasila itu bukan merupakan 
suatu pemikiran tunggal, melainkan nilai sosio-budaya yang bekembang 
dalam masyarakat Indonesia atau lazim disebut kepribadian bangsa 
(weltanschauung).659 Secara singkat, dapat diartikan bahwa Pancasila 
merupakan sintesis dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat 
Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dimaktubkan 
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

“…suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”660

656 Saleh, R. (1979). Penjabaran Pancasila dan UUD 1945. Aksara Baru, hlm. 49. 
657 Kaelan. (2017). Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen. 

Badan Pengkajian MPR RI, hlm. 37.
658 Kurnisar. (2011). Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum. Jurnal Media Komunikasi 

Fakultas Hukum UNDIKSHA, 10(2), 247.  
659 Novita, F., Op.Cit., hlm. 145. 
660 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang 
mana sila yang satu merupakan penjelmaan dari sila-sila sebelumnya dan 
dasar dari sila selanjutnya.661 Adapun Sila Keempat mengandung makna 
bahwa Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, yang mana 
penyelenggaraan negara didasarkan atas kepentingan dan kehendak rakyat. 
Hal ini kemudian dituangkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”.662 Lebih lanjut, dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, implementasi kedaulatan rakyat diwujudkan 
dalam bentuk demokrasi perwakilan, yakni melalui penyelenggara negara. 
Hal ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh kebijakan yang dibentuk 
oleh penyelenggara negara haruslah memprioritaskan kepentingan 
rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. 
Konsepsi yang demikian pada hakikatnya tak terlepas dari implementasi 
konstruksi negara huk um yang demokratis (rechstaat). 

Sehingga, dalam Perubahan Kelima UUD 1945 ini, rekonstruksi 
ketatanegaraan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk mewujudkan 
sistem yang ideal dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.  Adapun secara 
garis besar, perwujudan sistem yang ideal tersebut meliputi pertama, 
rekonstruksi kelembagaan MPR yang terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Khusus (DPK). 
Hal ini bertujuan untuk mengembalikan marwah MPR sebagai penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kehendak founding fathers. Kedua, 
rekonstruksi pola legislasi yang berlandaskan penguatan sistem presidensil. 
Adapun hal ini dilakukan dengan meminimalisir keterlibatan Presiden 
serta memaksimalkan potensi kekuasaan legislatif (DPR dan DPK) dalam 
proses pembentukan produk legislasi. Gagasan tersebut diharapkan 
dapat menghasilkan produk hukum yang lebih mencerminkan aspirasi 
dan kepentingan rakyat.  Ketiga, memaksimalkan pertanggungjawaban 
lembaga perwakilan terhadap rakyat melalui mekanisme constituent recall. 
Adapun hal ini bertujuan untuk menetralisir tubuh parlemen dari kooptasi 
partai politik yang terlalu dominan. Keempat, sinkronisasi pembangunan 
negara melalui pembentukan Sasaran Pembangunan Negara (SPN) sebagai 
pedoman penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu rekonstruksi 

661 Notonagoro. (1980). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Pantjuran Tudjuh, hlm. 119.
662 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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sidang tahunan sebagai wadah laporan kinerja lembaga negara, yang mana 
sidang tersebut harus dilakukan secara dua arah sehingga berdampak 
pada kinerja lembaga negara di tahun berikutnya. Kelima, reformulasi 
sistem	 pemilihan	 umum	yang	 lebih	 efektif	 dan	 efisien	 untuk	menjamin	
perwujudan negara hukum yang demokratis. Keenam, rekonstruksi fungsi 
pengujian peraturan perundang-undangan, dan ketujuh, perlu adanya 
legitimasi Lembaga Negara Independen (LNI) dalam konstitusi guna 
mewujudkan penyelenggaraan negara yang objektif dan berlandaskan 
kepentingan seluruh rakyat.  

Berdasarkan poin-poin tersebut, maka Perubahan Kelima UUD 1945 
ini pada hakikatnya merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan 
negara hukum yang demokratis. Patut dipahami bahwa konstitusi bukan 
hanya kumpulan norma yang bersifat statis sebagai sumber ketatanegaraan. 
Namun, terdapat pula ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat 
dalam suatu negara. Sehingga, sejalan dengan dinamika perkembangan 
masyarakat tersebut, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan 
konstitusi guna menyelaraskan dan menjaga kesesuaian konstitusi dengan 
kebutuhan masyarakat itu sendiri.

B. Landasan Sosiologis

UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan 
negara hukum. Konsep negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa 
penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di 
negara tersebut. Prinsip dari negara hukum ialah the rule of law, not of 
the man (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak 
manusia) yang berarti bahwa pemerintahan pada pokoknya merupakan 
hukum sebagai sistem, bukan hanya individu yang bertindak sesuai sistem 
yang mengaturnya. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur bahwa 
Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. 
Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa pemegang kekuasaan tertinggi 
di Indonesia adalah rakyat itu sendiri. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
Indonesia harus diselenggarakaan berdasarkan prosedur konstitusional 
yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). 
Adagium bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan 
tanpa hukum adalah kelaliman” merupakan gambaran sederhana untuk 
menjelaskan eratnya hubungan antara hukum dan kekuasaan. Negara 
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hukum dan kedaulatan rakyat adalah konsep yang berkaitan satu sama 
lain dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum menjadi dasar bahwa 
yang memerintah dalam suatu negara adalah hukum, bukan individu dan 
demokrasi menjadi dasar pelaksanaan prinsip persamaan dan kesederajatan 
manusia dalam suatu negara. Adanya supremasi konstitusi merupakan 
konsekuensi dari negara hukum dan pelaksanaan demokrasi konstitusi 
adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

 Sistem ketatanegaraan Indonesia terus berkembang dan berubah 
dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam 
masyarakat itu sendiri. Perubahan dalam konstitusi pun merupakan suatu 
hal yang wajar, bahkan menjadi keharusan apabila memang konstitusi 
dan konsteksnya tidak lagi mampu mewadahi perkembangan masyarakat. 
Faktor sosial tentunya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap amandemen konstitusi. Pelaksanaan paham negara kesejahteraan, 
dorongan demokratisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dapat menjadi dasar untuk dilakukannya pembaharuan. Oleh karena itu, 
penyusunan perubahan ini dilandasi oleh beberapa evaluasi permasalahan 
yang terdapat dalam kondisi ketatanegaraan dan masyarakat sebagai 
berikut.

 Pertama, lemahnya MPR dengan tidak terwakilkannya unsur 
golongan dalam tubuh MPR. MPR pada mulanya dibentuk sebagai 
pengejawantahan sepenuhnya dari kedaulatan rakyat yang diwakilkan 
secara penuh oleh suatu lembaga. Kelembagaan MPR tentunya tidak 
terlepas dari teori kedaulatan rakyat yang terkandung dalam konstitusi. 
Para founding fathers membentuk MPR sebagai lembaga yang anggotanya 
paling representatif dibandingkan lembaga-lembaga negara lain untuk dapat 
mewakili dan menjelmakan seluruh rakyat. Namun, setelah amandemen 
UUD 1945, kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga negara lain. 
Selain itu, komposisi keanggotaan MPR sebagai penjelmaan rakyat yang 
paling representatif pasca amandemen digantikan dengan dihapusnya 
unsur golongan dan utusan daerah dalam tubuh MPR. Pada status quo, hal 
ini justru mengakibatkan perwakilan-perwakilan kelompok minoritas dan 
kaum marginal berpotensi tidak diwakilkan suaranya apabila MPR sebagai 
lembaga representatif kedaulatan rakyat tidak memiliki keanggotaan 
yang mewakilkan berbagai kelompok minoritas dan marginal. Dengan 
kesadaran masyarakat yang terus meningkat terkait isu diskriminasi atas 
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suatu kelompok tertentu maka diperlukan pengembalian keanggotaan 
MPR seperti sedia kala guna menampung aspirasi dari setiap unsur-unsur 
golongan atau kelompok tertentu di masyarakat. 

Kedua, minimnya legitimasi lembaga negara independen dalam 
konstitusi. Lembaga negara independen di Indonesia dibentuk dengan 
dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga 
negara yang sudah ada. Selain itu, lembaga negara independen juga 
dibentuk untuk membantu tugas negara dalam memenuhi kebutuhan 
dan mensejahterahkan rakyatnya. Beberapa diantara lembaga negara 
independen tersebut ialah KPK, Komnas HAM, dan ORI. Sayangnya, 
lembaga-lembaga a quo lahir dari undang-undang, sehingga berakibat 
pada timbulnya banyak kesulitan dalam tubuh lembaga-lembaga a 
quo selama melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi 
lembaga-lembaga negara yang legitimasinya diamanatkan langsung oleh 
UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan pada status quo kewenangan 
untuk membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dan DPR 
sehingga menyebabkan lembaga negara independen tersebut dapat 
sewaktu-waktu dibubarkan oleh Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, 
menjadi konsekuensi logis untuk memperkuat kedudukan lembaga negara 
independen dalam UUD NRI Tahun 1945 agar pelaksanaan tugas dan 
fungsinya berjalan lebih optimal dan legitimate. 

 Ketiga, pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA dan 
MK. Pengujian dua atap tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan 
putusan atau bahkan putusan yang saling bertentangan antara MA dan MK 
serta menimbulkan disharmonisasi antarperaturan perundang-undangan. 
Pada status quo, pengujian dua atap membuat kedudukan MK seakan-akan 
lebih tinggi dari MA karena MK memiliki kewenangan untuk menguji 
undang-undang terhadap undang-undang dasar sementara MA hanya 
memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang. Maka dari itu, dipandang 
perlu untuk menyempurnakan mekanisme pengujian peraturan perundang-
undangan agar menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keempat, ketidakharmonisan sistem perencanaan pembangunan 
pasca amandemen UUD 1945. Sistem perencanaan yang berlaku pada 
status quo tidak sesuai dengan konsepsi ideal perencanaan pembangunan 
yang dicita-citakan oleh para founding fathers. Terdapat lima undang-
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undang yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan yaitu UU 
SPPN, UU Keuangan Negara, UU Pemda, UU Perimbangan Kekuasaan 
Pusat dan Daerah, serta UU RPJPN. Terdapat tumpang tindih muatan 
diantara kelima undang-undang tersebut sehingga berpotensi menimbulan 
disharmonisasi. Kelima undang-undang tersebut juga memiliki kekuatan 
hukum yang sama kuat sehingga akan menimbulkan multitafsir karena 
mengatur substansi yang saling terkait. Kemudian, RPJPN dan RPJMN 
yang berlaku pada status quo dinilai sangat bersifat presidensentris karena 
proses penyiapan dokumen penyusunannya masih bersifat sektoral. Hal 
ini bisa saja menimbulkan akibat belum terakomodasinya kepentingan 
makro bangsa dan kepentingan fundamental rakyat dalam perencanaan 
pembangunan. 

Proses pembangunan pasca reformasi yang menekankan pada 
perspektif terbatas Presiden dan Kepala Daerah terpilih berimplikasi pada 
adanya ketidaksinambungan antara satu periode kepemimpinan dengan 
periode kepemimpinan berikutnya. Hal ini dikarenakan saat terjadi 
pergantian pemimpin maka terjadi pula pergantian visi-misi dan program 
pembangunan. Selain itu, pembentukan SPPN tidak sesuai dengan konsep 
yang diusung oleh para founding fathers yang menolak mekanisme 
individualistik dan memberikan platform politik yang terlalu besar kepada 
Presiden. UU SPPN juga tidak memiliki mekanisme evaluasi dan penegakan 
yang cukup terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atas UU 
SPPN. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi sistem perencanaan 
pembangunan nasional untuk menciptakan sistem pembangunan nasional 
yang konsisten, terintegrasi, dan berkesinambungan antara pusat dan 
daerah. Proses pembahasan Sasaran Pembangunan Negara (SPN) 
nantinya dilandaskan atas asas kedaulatan rakyat agar menjadi landasan 
penyelenggaraan pembangunan nasional yang bersifat aktual sesuai 
dengan kebutuhan kondisi ketatanegaraan dan kondisi masyarakat.

Kelima, masa jabatan eksekutif dan legislatif dinilai kurang sehingga 
berdampak pada kinerja yang tidak optimal. Dalam tatanan praktik, 
masa jabatan lima tahun terlalu pendek untuk seorang Presiden dan 
Wakil Presiden karena satu tahun pertama merupakan masa orientasi dan 
adaptasi, lalu satu tahun terakhir sudah masuk tahun politik untuk mengejar 
periode kedua yang otomatis fokus kepada tugas dan kewajiban menurun. 
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663 Hal tersebut membuat Presiden hanya bekerja efektif selama tiga tahun 
dalam satu periode.664 Selain itu, perlu diberikan penentuan tenggat waktu 
sebelum mantan Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali. Hal ini 
dilakukan sebagai bentuk penegasan mengenai pembatasan jabatan Presiden 
dan upaya untuk menutup kemungkinan penyalahgunaan kewenangan 
apabila menjabat selama dua periode berturut-turut. Di sisi lain, tidak ada 
pengaturan masa jabatan bagi anggota legislatif juga merupakan urgensi 
tersendiri. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum 
serta berpotensi terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam setiap proses 
pemilihan umum berikutnya apabila terdapat seorang anggota legislatif 
yang menjabat secara terus-menerus. Maka dari itu, diperlukan sistem 
baru untuk mengatur masa jabatan eksekutif dan legislatif secara umum.

Kemudian, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah dalam 
konstitusi juga merupakan suatu permasalahan tersendiri. Frasa “demokratis” 
pada pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kebebasan bagi 
pembentuk undang-undang dalam mendesain mekanisme pengisian kepala 
daerah. Frasa “demokratis” pada pasal a quo berpotensi menimbulkan 
multitafsir yang mengakibatkan dapat dihasilkannya dua produk yang 
berbeda yaitu melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat atau dipilih 
melalui DPRD terkait.665 Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian 
hukum dalam tatanan praktik maupun yuridis. Permasalahan lainnya ialah 
perbedaan periode masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah. Perbedaan 
tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian rencana pembangunan 
nasional dengan rencana pembangunan daerah. RPJMD sebagai produk 
hukum rencana pembangunan daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah 
selama lima tahun harus mengacu kepada RPJMN sebagai produk hukum 
rencana pembangunan nasional yang dibentuk oleh Presiden. Idealnya, 
diperlukan penyesuaian periode antara Presiden dan Kepala Daerah agar 
terdapat harmonisasi antara rencana pembangunan pada tingkat nasional 
dengan rencana pembangunan pada tingkat daerah.

Dari penjabaran-penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa 
diperlukan perubahan secara riil terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk 

663 Durado, N. (2018, Maret 28). Masa Jabatan 5 Tahun Terlalu Pendek Untuk Seorang Presiden RI. 
Tribun Sulut. Diakses dari https://manado.tribunnews.com/2018/03/28/wacana-ubah-masa-
jabatan-presiden-jadi-bahan-diskusi-alumni-ugm

664 Ibid.
665 Zoelva, H., Op.Cit, hlm. 380.
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memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. 
Selain itu, perubahan ini juga dilakukan untuk menyalurkan aspirasi 
seluruh rakyat dan mensejahterahkan warga negara. Hal ini dilakukan 
semata-mata untuk memberi landasan ketatanegaraan yang sesuai dengan 
kondisi masyarakat agar tercipta kehidupan yang demokratis.

C. Landasan Yuridis 

Empat kali amandemen konstitusi telah merubah sistem 
ketatanegaraan Indonesia secara mendasar dan menyeluruh. Salah satu 
perubahan yang sangat mendasar ialah mengenai peran, fungsi, serta 
kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam desain UUD NRI 
Tahun 1945. Sebelum perubahan konstitusi, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Salah satu hal 
mendasar yang memberikan legitimasi bagi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara ialah karena komposisi 
keanggotaannya yang sangat representatif. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 
telah menyatakan bahwa: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang 
ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal a quo telah menegaskan bahwa dalam tubuh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat terdapat tiga unsur perwakilan, yakni perwakilan 
politik yang termanifestasi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan 
daerah yang termanifestasi dalam utusan daerah, dan perwakilan 
fungsional yang termanifestasi dalam utusan golongan. Namun dalam 
praktiknya, komposisi yang sangat representatif tersebut tidak didukung 
oleh mekanisme pengisian jabatan yang baik. Hal ini dapat terlihat dari 
mekanisme pengisian jabatan utusan daerah dan utusan golongan yang 
tidak demokratis. Mekanisme pengisian jabatan utusan golongan dan 
utusan daerah pada saat itu menggunakan mekanisme political appointed 
dari presiden. Oleh karena itu, hadirnya utusan daerah dan utusan golongan 
justru hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan rezim 
pemerintah pada saat itu. Alhasil, tujuan dibentuknya utusan daerah sebagai 
perwakilan daerah dan utusan golongan sebagai perwakilan fungsional 
tidak kunjung membuahkan hasil yang baik.
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Pasca amandemen UUD 1945, komposisi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat telah berubah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 
Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa: “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”. Pasal a 
quo menjelaskan bahwa pasca amandemen konstitusi, komposisi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat hanya terdiri dari perwakilan politik yang 
termanifestasi dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan perwakilan daerah 
yang termanifestasi dalam Dewan Perwakilan Daerah. 

Pada saat itu, dihilangkannya utusan golongan didasarkan atas 
pertimbangan bahwa mekanisme pengisian jabatannya tidak bisa dilakukan 
melalui pemilihan umum. Selain itu, dihilangkannya utusan golongan juga 
didasarkan atas pertimbangan bahwa perwakilan yang berasal dari unsur 
golongan akan terwakili dengan desain kelembagaan Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, pada kenyataannya 
pada status quo, unsur perwakilan golongan kini telah hilang dan tidak 
terwakilkan oleh unsur representasi manapun. Oleh karena itu, seringkali 
golongan-golongan tertentu tidak memiliki akses untuk menyampaikan 
aspirasinya di muka persidangan formal.

Padahal, Penulis berpendapat bahwa komposisi yang sangat 
representatif dalam tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan 
salah satu hal yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Hal ini dikarenakan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga 
yang memiliki kewenangan yang sangat mendasar, yaitu merubah 
konstitusi. Oleh karena itu, perlu ada komposisi yang sangat representatif 
dalam tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dilakukan agar 
setiap unsur-unsur perwakilan, termasuk unsur golongan-golongan 
tertentu juga dapat menyampaikan aspirasinya atas suatu perubahan 
konstitusi. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa unsur golongan 
perlu dihadirkan kembali dalam tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
agar Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat kembali menjadi lembaga 
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai 
lembaga tertinggi negara juga selaras dengan peran serta fungsi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang begitu besar dalam sistem 
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ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen. Adapun kewenangan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen konstitusi ialah 
mengangkat serta memberhentikan presiden, mengubah dan menetapkan 
konstitusi, serta menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. 

Namun pasca amandemen UUD 1945, peran serta fungsi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat telah sangat tereduksi dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya memiliki kewenangan untuk 1) 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2) melantik Presiden 
dan/atau Wakil Presiden; dan 3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pasal a 
quo mengindikasikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat seakan-akan 
hanya merupakan lembaga yang bersifat simbolis untuk melaksanakan hal-
hal yang bersifat seremonial semata. Marwah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia pun menjadi 
luntur. Perubahan tersebut telah mengakibatkan MPR tidak lagi optimal 
dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga permusyawaratan yang efektif 
dan optimal sebagaimana mestinya.

Penulis berpendapat bahwa hilangnya kewenangan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat untuk menyusun rencana pembangunan di 
Indonesia, menjadi salah satu langkah mundur dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Hal ini dikarenakan, pembentukan rencana pembangunan pada 
status quo hanya berasal dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang 
merupakan perwakilan politik. Oleh karena itu, rencana pembangunan 
di Indonesia hanya merupakan resultante dari kepentingan-kepentingan 
politik semata. Padahal, seharusnya suatu rencana pembangunan harus 
berasal dari berbagai macam kepentingan agar dapat mewujudkan kehendak 
seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, Penulis 
juga berpendapat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga 
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia merupakan satu-satunya lembaga 
negara yang memiliki perwakilan paling representatif, yang dalam desain 
Penulis menempatkan adanya tiga unsur dalam satu lembaga yang sama. 
Oleh karena itu, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 
menentukan rencana pembangunan di Indonesia merupakan salah satu 
kewenangan yang harus dikembalikan kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.



250

Kemudian, pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat juga perlu dilakukan reformulasi secara mendasar. Pasal 2 ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa segala putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 
Penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal 
dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seharusnya pengambilan 
keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib ditempuh terlebih 
dahulu melalui proses musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, 
voting hanya merupakan jalan terakhir ketika musyawarah tidak mencapai 
mufakat. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan 
marwah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tujuan awal 
pembentukannya.

Selanjutnya, lemahnya peran Dewan Perwakilan Daerah dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia juga masih menjadi ‘penyakit’ yang tidak 
kunjung selesai. Hal ini dikarenakan desain parlemen di Indonesia yang 
terkesan sangat kabur. Tidak selarasnya kewenangan Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat dari beberapa hal 
yang utama, yakni lemahnya peran Dewan Perwakilan Daerah dalam 
pembentukan undang-undang, hak-hak anggota Dewan Perwakilan Daerah 
dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah yang tidak dicantumkan secara jelas 
dalam konstitusi, hak usul impeachment yang hanya diberikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan 
rekonstruksi terhadap kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini 
dilakukan dengan membuat unsur perwakilan yang baru dalam tubuh 
Dewan Perwakilan Daerah, yakni unsur yang berasal dari golongan. 
Alhasil, dalam desain Penulis, Dewan Perwakilan Daerah direkonstruksi 
dengan nama yang baru, yakni Dewan Perwakilan Khusus. Anggota 
Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari perwakilan golongan dipilih 
dengan cara yang baru, yakni dipilih melalui musyawarah masing-masing 
golongan. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan yang demikian 
jelas berbeda dengan mekanisme pengisian jabatan utusan golongan pada 
masa orde baru yang dilakukan dengan mekanisme political appointed. 
Selain itu, untuk mewujudkan sistem bikameral yang seimbang, Penulis 
juga menyetarakan hak-hak yang dimiliki oleh kedua kamar parlemen di 
Indonesia. Sistem bikameral yang seimbang tersebut dimanisfestasikan 
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dari penguatan fungsi Dewan Perwakilan Khusus dalam pembentukan 
undang-undang, hak-hak yang sama-sama ditegaskan dalam konstitusi, 
hak usul impeachment Dewan Perwakilan Khusus, dan lain sebagainya.

Kemudian, proses pembentukan undang-undang dalam status quo 
juga masih menyimpan beberapa permasalahan mendasar. Salah satu 
permasalahannya ialah hadirnya presiden sebagai salah satu pihak yang 
dapat membentuk suatu undang-undang. Praktik yang demikian telah 
senyatanya melanggar sistem pemerintahan presidensiil yang dianut oleh 
Indonesia. Hal ini dikarenakan, dalam sistem pemerintahan presidensiil 
dikenal suatu pemisahan kekuasaan (separation of power). Oleh karena 
itu, seyogyanya cabang kekuasaan eksekutif tidak boleh ikut campur dalam 
masalah pembentukan undang-undang yang seharusnya hanya dipegang 
oleh lembaga legislatif.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya pembentukan undang-undang 
di Indonesia hanya digantungkan kepada lembaga legislatif saja, dalam hal 
ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Khusus saja. 
Hal ini juga merupakan langkah untuk menegaskan sistem pemerintahan 
presidensiil yang dianut oleh Indonesia, serta mewujudkan cita-cita awal 
pembentukan parlemen bikameral di Indonesia. Nantinya, presiden hanya 
memiliki kewenangan sebatas melakukan veto terhadap suatu undang-
undang yang telah disetujui oleh kedua belah kamar parlemen.

Kemudian, desain pemilihan umum di Indonesia juga masih 
menyisakan berbagai permasalahan secara konseptual maupun dalam 
praktiknya. Permasalahan tersebut antara lain ialah ketidakjelasan desain 
pemilihan umum lima kotak yang diamanatkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 
1945, tidak diakuinya pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilihan 
umum, dan lain sebagainya. Padahal, pemilihan umum merupakan 
salah satu mekanisme yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan 
demokrasi di suatu negara.

Oleh karena itu, Penulis merasa bahwa perlu dilakukan rekonstruksi 
terhadap desain pemilihan umum di Indonesia. Adapun rekonstruksi 
tersebut diwujudkan dengan melakukan integrasi rezim pemilihan umum 
dengan rezim pemilihan kepala daerah. Selain itu, rekonstruksi tersebut 
juga menjadikan pemilihan umum dilaksanakan melalui tiga tahapan 
yang berbeda, yaitu pemilihan umum nasional, pemilihan umum provinsi, 
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dan pemilihan umum kabupaten/kota secara berjenjang dan berturut-
turut. Rekonstruksi desain pemilihan umum tersebut dilakukan untuk 
memperkuat sistem presidensiil, memperjelas desain pemilihan umum, 
mengurangi permasalahan praktik pada pemilihan umum lima kotak, 
serta melakukan penyelarasan masa jabatan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah agar dapat mewujudkan rencana pembangunan yang 
juga selaras.

Kemudian, dengan desain pemilihan umum yang demikian, 
Penulis juga menggagas bahwa nantinya masa jabatan di Indonesia, baik 
legislatif, yudikatif, maupun eksekutif diperpanjang hingga tujuh tahun 
dan selanjutnya dapat dipilih kembali namun tidak secara berturut-turut. 
Hal ini dilakukan agar penyelenggara pemerintahan dapat memiliki waktu 
yang cenderung lebih panjang untuk mewujudkan segala rencana-rencana 
yang telah dibuatnya. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar mengindari 
penyalahgunaan kekuasaan dalam melaksanakan kampanye oleh petahana.

Selanjutnya, mekanisme pemberhentian anggota legislatif 
berdasarkan konstitusi Indonesia juga masih menyisakan beragam 
permasalahan. Salah satu masalah yang sangat mendasar ialah mengenai 
pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik. 
Mekanisme pemberhentian tersebut seringkali disalahgunakan oleh partai 
politik demi mendapatkan kepentingan-kepentingan politik tertentu. 
Oleh karena itu, Penulis menggagas bahwa nantinya partai politik tidak 
lagi dapat memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain 
itu, Penulis juga menggagas bahwa nantinya anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Khusus juga dapat diberhentikan oleh 
rakyat selaku konstituennya.

Kemudian, hadirnya Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia tidak terlalu membuahkan hasil yang bermanfaat. Hal ini 
dikarenakan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial 
secara kelembagaan. Terlebih, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 5/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan 
absolut untuk mengawasi hakim agung. Sedangkan, Putusan Mahkamah 
Konstitusi a quo menyatakan bahwa hakim konstitusi tidak menjadi 
objek kewenangan dari Komisi Yudisial. Padahal, Penulis berpendapat 
bahwa seharusnya Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan absolut 
untuk mengawasi hakim konstitusi. Hal ini dikarenakan seharusnya setiap 
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hakim memiliki pengawasan secara eksternal. Oleh karena itu, dalam 
desain Penulis, Komisi Yudisial sudah seharusnya memiliki kewenangan 
absolut untuk mengawasi hakim konstitusi, hakim agung, dan hakim pada 
umumnya.

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam status quo 
juga masih menyisakan beragam kekurangan yang fundamental. Salah 
satunya ialah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih terbatas pada 
pengujian undang-undang saja. Padahal di berbagai negara, Mahkamah 
Konstitusi telah memiliki kewenangan yang lebih luas, yakni kewenangan 
constitutional complaint dan constitutional question. Penulis berpendapat 
bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga memiliki 
kewenangan untuk memutus constitutional complaint dan constitutional 
question.

Selain itu, kewenangan pengujian di Mahkamah Konstitusi yang 
hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar juga masih menyisakan problematika yang mendasar. Desain yang 
demikian menyebabkan tidak bisanya Ketetapan MPR dan berbagai 
produk hukum lainnya untuk diuji terhadap produk hukum yang lebih 
tinggi. Kemudian, masih adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar juga menjadi problematika tersendiri. 
Hal ini dikarenakan desain yang tidak jelas karena mencampurkan marwah 
court of justice dan court of law dalam tubuh Mahkamah Konstitusi 
dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sudah seharusnya kewenangan 
pengujian peraturan perundang-undangan diberikan kepada satu lembaga 
saja, yakni Mahkamah Konstitusi selaku court of law. Dengan argumentasi 
yang serupa, seharusnya kewenangan perselisihan hasil pemilihan umum 
di Indonesia juga seharusnya diserahkan kepada satu lembaga saja, yakni 
Mahkamah Agung selaku court of justice.

Kemudian, posisi lembaga negara independen di Indonesia juga 
masih menyisakan beragam permasalahan. Salah satu permasalahannya 
ialah tidak diaturnya secara jelas kedudukan lembaga negara independen 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai contoh, kedudukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang ditempatkan secara kabur oleh pembentuk 
undang-undang, yakni berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal tersebut 
merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip independensi yang dimiliki 
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oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Oleh karena itu, sudah seharusnya lembaga negara independen 
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Dewan Pers, dan 
Ombudsman dihadirkan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal 
ini dilakukan agar kedudukan lembaga negara independen di Indonesia 
diletakkan secara tegas dan jelas.

Terakhir, mekanisme pengisian jabatan berbagai lembaga di Indonesia 
seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, dan lain sebagainya juga perlu dilakukan rekonstruksi. Hal ini 
dikarenakan peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan politik 
dalam melakukan pengisian jabatan di Indonesia yang terlalu besar. Oleh 
karena itu, untuk mewujudkan kualitas keanggotaan lembaga negara 
independen yang terbebas dari unsur-unsur politik Dewan Perwakilan 
Rakyat, maka peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan 
harus dihilangkan. Sebagai gantinya, Dewan Perwakilan Khusus sebagai 
perwakilan non-politik harus diberikan kewenangan pengisian jabatan agar 
tetap dapat mewujudkan unsur representasi rakyat dalam setiap pemilihan 
anggota-anggota lembaga negara independen. 

Dengan demikian, diperlukan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 
1945 untuk membenahi permasalahan-permasalahan yang ada dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen ini perlu segera dilakukan 
untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia sesuai dengan amanat 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

D. Landasan Politis

Hubungan antara politik dan hukum merupakan suatu hubungan yang 
tidak dapat dipisahkan. Hukum membutuhkan politik agar mendapatkan 
legitimasi dan sebaliknya bahwa politik membutuhkan hukum untuk 
membatasi segala kebijakan serta agar tidak terjadi kesewenang-wenangan 
dalam pelaksanaannya. Hukum dan politik sesungguhnya sebagai 
subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya 
saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun 
oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.666 Satjipto Rahardjo 
mendefinisikan	 politik	 hukum	 sebagai	 aktivitas	memilih	 dan	 cara	 yang	

666 Ishak, N. (2016). Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Supremasi Hukum, 5, 117.
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hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu 
dalam masyarakat.667 Dalam konteks Indonesia, manifestasi daripada politik 
hukum tersebut dapat dicerminkan dengan dimulainya dari 17 Agustus 
Tahun 1945 yang dalam perkembangannya mengalami periodisasi yaitu, 
NKRI 1945-1949, Republik Indonesia Serikat atau RIS, Demokrasi Liberal 
1950-1959, Demokrasi Terpimpin 1960-1966, Demokrasi Pancasila 1967-
1998 dan Era Reformasi 1999 sampai sekarang. Adapun dasar dari politik 
hukum nasional tersebut diejawantahkan melalui UUD 1945 pada periode 
1945-1949, UUD RIS, UUD Sementara pada 1950-1959, kembali pada 
UUD 1945 pada Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila dengan 
perbedaan tafsir, dan UUD NRI Tahun 1945.

Pada dasarnya, prinsip politik hukum nasional mencakup berbagai 
bidang, yakni antara lain ialah ketatanegaraan termasuk lembaga tertinggi 
negara dan lembaga tinggi serta sistem pemerintahan, hal-hal keuangan, 
kehidupan beragama, hak asasi manusia, pemilihan umum, pengelolaan 
sumber daya alam dan perekonomian negara, warga negara, pertahanan 
dan keamanan negara serta penegakan hukum. Tujuan daripada politik 
hukum nasional tersebut adalah 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. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tujuan negara 
termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mencakup empat 
pokok pikiran yaitu: pertama, bahwa Negara Indonesia adalah negara 
yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, serta mencukupi segala paham golongan dan 
paham perorangan; kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh warganya; ketiga, bahwa Negara Indonesia 
menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan 
berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi; 
dan keempat, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan 
Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.668

Seiring perkembangan zaman dan dinamika ketatanegaraan, maka 
sendi-sendi	 kehidupan	 pun	 perubah.	 Justifikasi	 terhadap	 hal	 tersebut	
667 Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, hlm. 151.
668 Asshiddiqie, J. (2001). Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 

1945. Sinar Grafika, hlm. 63-64.
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dapat ditelaah dengan terjadinya perubahan atau amandemen sebanyak 
empat kali terhadap UUD NRI 1945 dalam status quo. Hal tersebut 
mencerminkan	 bahwa	 karakter	 produk	 hukum	 berubah	 jika	 konfigurasi	
politik yang melahirkannya berubah.669 Dapat digarisbawahi bahwa politik 
hukum adalah jawaban atas pertanyaan tentang akan dibagaimanakan 
hukum tersebut dalam sudut pandang ketatanegaraan guna mencapai 
tujuan negara. Lebih lanjut, pijakan utama dalam politik hukum adalah 
tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang 
harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.670

Dalam status quo, UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami 
beberapa kali perubahan merupakan suatu realita politik hukum nasional 
yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan bahwa politik hukum merupakan 
kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pijakan 
utama kepada tujuan negara. Politik hukum yang mencakup pada perubahan 
UUD NRI Tahun 1945 tersebut selaras dengan doktrin yang menyatakan 
bahwa konstitusi jauh lebih luas dibandingkan pengertian Undang-Undang 
Dasar. Konstitusi dalam arti luas mengacu pada ketentuan-ketentuan 
hukum tentang sistem ketatanegaraan suatu negara atau dengan kata lain 
hukum tata negara.671 Lebih lanjut, Herman Heller menyatakan bahwa 
pengertian konstitusi salah satunya adalah sebagai pengertian sosial politik 
atau Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Dalam 
hal ini, konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat 
sebagai suatu kenyataan yang mengandung pengertian politis dan 
sosiologis. Adapun, konstitusi yang ditulis sebagai suatu naskah sebagai 
Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara, in casu 
UUD dimaknai dengan konstitusi sebagai suatu peraturan hukum atau 
Die geshereiben verfassung.672 Selanjutnya, dengan pendekatan politis, 
F. Lasalle menyatakan bahwa konstitusi adalah sintesis faktor-faktor 
kekuatan nyata (dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Dengan kata 
lain, konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan 
yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut 
diantaranya adalah raja, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, 

669 Mahfud M. D. (2009). Politik Hukum Di Indonesia. Rajawali Pers, hlm. 373.
670 Mahfud M. D. (2011). Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers, hlm. 

14.
671 Hardjono. (2009). Legitimasi Perubahan Konstitusi. Pustaka Pelajar, hlm. 174.
672 Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu…, Op.Cit., hlm. 140. 
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dan lain-lain. Itulah yang sesungguhnya konstitusi.673 

Berdasarkan pengertian ahli tersebut, konstitusi dapat dipandang 
memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari sekadar Undang-Undang 
Dasar. Hal tersebut dikarenakan bahwa Undang-Undang Dasar termasuk 
bagian konstitusi yang hanya dalam pengertian normatif dan diartikan 
sebagai naskah berbentuk tertulis yang memuat semua hal dalam kehidupan 
bernegara dan sendi-sendi pemerintahan. Oleh karena itu, konstitusi secara 
keseluruhan mencakup kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai 
suatu kenyataan, maka dari itu kebijakan pembentukan atau perubahan 
terhadap Undang Undang Dasar juga merupakan bagian dari politik 
hukum.

Di satu sisi, dalam rangka pembangunan hukum nasional, perubahan 
konstitusi sudah semestinya memperhatikan politik hukum nasional dengan 
tujuan menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki untuk 
mewujudkan cita-cita atau tujuan negara.674 Terciptanya suatu sistem 
hukum nasional tersebut hanya dapat terjadi melalui paradigma perubahan 
konstitusi, mengingat dinamika perkembangan zaman yang semakin 
cepat dan berbagai problematika yang kian kompleks menuntut berbagai 
perubahan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Paradigma 
perubahan konstitusi tersebut dapat digali dari kelemahan sistem bangunan 
konstitusi lama yang muaranya berujung pada terciptanya sistem hukum 
nasional yang menjamin stabilitas pemerintahan dan memajukan 
kesejahteraan rakyat. 

Paradigma perubahan konstitusi tersebut dapat dilakukan 
melalui beberapa hal, misalnya antara lain yakni, memberikan jaminan 
perlindungan hak-hak asasi melalui lembaga peradilan, penataan 
kembali wewenang kekuasaan kehakiman, memberikan legitimasi bagi 
lembaga-lembaga negara yang sifatnya bebas dan mandiri agar ruang 
geraknya tidak terbatas, hadirnya perwakilan golongan dalam tubuh MPR 
sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat agar semakin representatif, 
mereformulasi rencana program pembangunan, mereformulasi pengisian 
jabatan keanggotaan lembaga negara, merekonstruksi desain pemilihan 
umum, dan memperkuat sistem presidensiil. 

673 Ibid., hlm. 10.
674 Mulyosudarmo, S. (2004). Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. 

Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur INTRANS, hlm. 85.
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Dengan demikian, diperlukan Amandemen Kelima UUD NRI 
Tahun 1945 untuk membenahi berbagai kebutuhan dalam sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara sebagai solusi atas paradigma perubahan 
konstitusi demi mencapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945.

E. Landasan Historis

Berkenaan kedudukannya sebagai negara yang berlandaskan atas 
hukum, Indonesia tentu saja memiliki suatu konstitusi. Konstitusi yang 
dikenal di Indonesia dikenal dengan UUD NRI 1945. Eksistensi UUD 
NRI 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat 
panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan 
hukum bagi pelaksanaan kenegaraan di Indonesia.675 Sejarah panjang 
UUD NRI 1945 juga ditandai dengan amandemen-amandemen dalam 
upaya menjunjung nilai demokrasi di tubuh bangsa Indonesia. Pada 
perkembangannya, sejarah perkembangan UUD NRI 1945 sendiri sangat 
erat dengan era-era pemerintahan, dimulai dari era demokrasi hingga ke 
era otoriterisme. Era tersebut dimulai dari sistem parlementer, kemudian 
demokrasi terpimpin, hingga berakhir pada saat masa reformasi yang 
digalangi pada awal abad ke-20 silam. Hal ini senada dengan pendapat 
Mahfud M.D. yang menyatakan dalam sejarah politik dan ketatanegaraan 
Indonesia perkembangan demokrasi dan otoriterisme tercatat sebagai 
berikut:676

1. Periode 1945 – 1959 demokrasi dapat tumbuh dan berkembang 
dengan baik dibawah sistem parlementer. Pada periode ini sempat 
berlaku tiga konstitusi atau UUD, yakni UUD 1945(1945 – 1949), 
Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Dari ukuran- ukuran umum 
tentang bekerja demokrasi (misalnya diukur dari peran parlemen, 
kebebasan pers, peran parpol dan netralitas pemerintah pada periode 
ini) demokrasi tumbuh subur meski berlaku tiga UUD yang berbeda.

2. Periode 1959 – 1966 demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan 
demokrasi terpimpin pemerintah tampil secara sangat otoriter yang 
ditandai dengan pembuatan pempres dibidang hukum, pembubaran 
lembaga perwakilan rakyat, pembredelan pers secara besar-besaran, 

675Arafat, M. (2019). Pembelajaran PPKN di MI/SD. Manggu Makmur Tanjung Lestari, hlm. 71
676 Mahmud M. D. (2012). Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers, hlm. 139-

140.
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penangkapan tokoh-tokoh politik tanpa prosedur hukum, dan 
sebagainya. Pada periode ini berlaku UUD 1945 berdasarkan Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan didalam Kepres No. 150 dan 
ditempatkan di dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959.

3. Periode 1966 – 1998 demokrasi juga tidak dapat hidup dengan 
wajar karena yang dikembangkan adalah demokrasi prosedural 
semata-mata, yakni demokrasi yang dibatasi dan diatur dengan 
UU, tetapi isi UU itu melanggar substansi demokrasi. Akibatnya 
tidak ada control yang kuat terhadap pemerintah, pemeran utama 
politik nasional adalah militer dengan sutradara utamanya Presiden 
Soeharto, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela 
sampai menjerumuskan Indonesia kedalam krisis multidimensi yang 
sulit diatasi.

Tentunya perjalanan panjang konstitusi bangsa Indonesia 
memengaruhi intisari konstitusi itu sendiri. Misalnya dalam UUD NRI 
1945 yang menggantikan UUD 1945, perubahan-perubahan dititikberatkan 
untuk menghapuskan pemerintahan yang otoriter, yaitu misalnya dengan 
dimasukannya mekanisme impeachment dalam Pasal 7B UUD NRI 1945, 
kemudian disusul dalam Pasal 7C berkenaan dengan Presiden tidak dapat 
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Semua 
upaya amandemen tersebut didasarkan pada sejarah panjang peradaban 
pemerintahan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia. 

Amandemen-amandemen yang dilakukan tentunya tetap berpegang 
teguh terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau 
pokok kaidah negara yang fundamental, yang kemudian menjadikan 
setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila, baik itu segala peraturan perundang-undangan negara, aspek 
pemerintahan, maupun aspek kenegaraan lainnya. Pancasila jugalah yang 
menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia 
untuk senantiasa memberi arah serta menjadi paradigma utama dalam 
norma yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Atas dasar Pancasila tersebutlah, nilai-nilai demokrasi Pancasila 
juga seharusnya dicerminkan dalam UUD NRI 1945. Sebagai negara yang 
menganut kedaulatan rakyat, maka segala kebijakan yang dibentuk oleh 
penyelenggara negara haruslah sesuai dengan kehendak dan kepentingan 
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rakyat secara keseluruhan, bukan kehendak ataupun kepentingan dari 
sekelompok orang semata. Tentu saja hal ini tak dapat terlepas pula dalam 
mewujudkan konstruksi negara hukum yang demokratis, yang bermakna 
bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (rechstaat) 
dan menerapkan prinsip yang secara terang tersebutkan dalam Sila ke-4 
Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan. Oleh karenanya untuk mewujudkan 
negara hukum yang demokratis berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945, maka perlu dilakukan beberapa pembenahan berupa rekonstruksi, 
reformulasi, dan revitalisasi. 

Terhadap lembaga MPR misalnya, sejatinya MPR dibangun 
dengan jiwa atau semangat gotong-royong yang mengakar. Tetapi pada 
kenyataannya, pada status quo, UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa 
segala keputusan MPR diambil dengan suara terbanyak. Hal ini tidaklah 
mencerminkan sejarah bangsa Indonesia dengan segala paham gotong-
royongnya dalam merenggut kembali Nusantara dan memproklamirkannya 
pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya dalam tubuh MPR juga akan 
mengembalikan semangat perwakilan yang menyeluruh dari segala penjuru 
daerah dan kelompok yang ada di Indonesia, yaitu dengan membentuk 
DPK yang anggotanya terdiri dari perwakilan daerah dan perwakilan 
kelompok tertentu. DPK ini ditujukan sebagai perwujudan penguatan 
DPD sehingga menjadi lembaga yang semakin representatif. Oleh karena 
telah dibentuk DPK dengan segala kewenangannya, maka perlu untuk 
menstabilisasi antara kepentingan politik dengan kepentingan umum, 
dalam	hal	ini	adalah	dengan	membagi	jumlah	anggota	MPR	menjadi	1⁄2	
jumlah	anggota	DPR	dan	1⁄2	jumlah	anggota	DPK.	

Selanjutnya adalah berkenaan dengan proses legislasi, dengan 
berangkat dari nilai historis Indonesia pascakemerdekaan, runyamnya 
pembentukan peraturan perundang-undangan hingga sampai saat ini tetap 
diwarisi. Hal ini juga yang turut menodai semangat amandemen yang 
dilakukan pada awal tahun 2000 silam, yaitu untuk mempertegas dan 
memurnikan sistem presidensial. Untuk itu, terhadap undang-undang, 
DPR dan DPK seutuhnya menjadi lawmaker, yang kemudian guna menjaga 
checks and balances, diberikan hak veto terhadap Presiden apabila merasa 
produk hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan semangat negara 
Indonesia. Kemudian adalah mendesak apabila kiranya salah satu hak yang 
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dimiliki anggota wakil rakyat tersebut, yaitu hak imunitas untuk dibatasi 
berlakunya, yaitu hanya berlaku untuk tidak diproses secara hukum atas 
ucapan serta pernyataannya di dalam sidang MPR, DPR, atau DPK yang 
juga masih berkaitan dengan fungsinya sebagai anggota. 

Lebih lanjut, sebagai negara hukum yang menjunjung nilai 
demokrasi, suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri sangatlah 
diperlukan keberadaannya. Hal ini berkaca pada sejarah Indonesia 
saat mendekam dibalik kekuasaan otoriter pemimpin negaranya, yang 
berakibat menjamurnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 
Untuk itu, guna menjalankan negara tanpa adanya bias politik yang dapat 
berimplikasi pada praktik KKN, diperlukan sebuah lembaga negara 
independen yang output-nya diharapkan akan memenuhi nilai sila ke-5 
Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan 
dengan dimasukkannya lembaga negara independen dalam desain RUUD 
NRI 1945, maka penting untuk menjaga orang-orang yang terlibat juga 
tidak bias politik. Sehingga perlu untuk memperhatikan rekruitmen jabatan 
yang hasilnya dapat secara optimal menjalankan fungsi kelembagaan yang 
tidak terbiaskan dengan kepentingan-kepentingan golongan tertentu atau 
agenda politik tertentu saja. 

Kemudian, mengikuti sejarah bangsa Indonesia, kerap kali hukum 
tertidur, dalam artian hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. 
Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan produk daripada 
pemerintahan yang bersifat otoriter, yaitu dengan kekuasaan kehakiman 
yang nir-independen. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak 
yang dimiliki tiap warga negara, yang padahal dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 
NRI 1945 diatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal demikian sejatinya 
dapat diatasi oleh sebuah upaya hukum seperti judicial review bagi 
orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh negara, ataupun 
melalui mekanisme sengketa perselisihan hasil pemilihan umum apabila 
seseorang yang hendak mengabdi kepada masyarakat merasa dicurangi, 
yang sebelumnya absen dalam UUD 1945 tetapi diakomodir dalam UUD 
NRI 1945. Oleh karena itu, maka perlu kejelasan antara kewenangan 
yang dimiliki sejatinya mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu terhadap 
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kewenangan MA dan MK. Dalam hal ini, MA memiliki kewenangan untuk 
memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepada dan MK 
memiliki kewenangan untuk pengujian peraturan-perundang-undangan 
serta untuk menyelesaikan constitutional question dan constitutional 
complaint.

Secara historis, pemimpin Indonesia pernah menodai sistem 
demokrasi yang teguh dijunjung Indonesia, yaitu pada saat Presiden 
Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup sebagaimana tertuang 
dalam TAP MPRS No. III/MPRS/1963 dan pada saat Presiden Soeharto 
berkuasa begitu lama melalui cara yang represif dan mengabaikan proses 
demokrasi. Untuk itu, diformulasikan sistem pemilihan umum yang 
dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti masa silam. Dalam hal ini, dengan melakukan penggabungan antara 
pemilu dan pilkada, dimana akan terdiri dari  penerapan sistem pemilihan 
umum yang terdiri atas pemilihan umum dan pemilihan umum daerah, 
dimana pemilihan umum diselenggarakan serentak setiap 7 (tujuh) tahun 
sekali. Setelah memilih wakilnya, rakyat juga seharusnya mutatis mutandis 
memiliki kontrol terhadap wakil yang dipilih. Namun kenyataannya kontrol 
terhadap wakil yang dipiliih sangat dimiliki kuat oleh partai politik, oleh 
karenanya diadakan mekanisme constituent recall dengan tujuan agar 
rakyat senantiasa dapat mengawasi kinerja wakil yang dipilih, dan apabila 
tidak sesuai dengan janji politiknya, maka rakyat memiliki kehendak untuk 
melakukan recall terhadap wakil rakyat tersebut.
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BAB V 
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI 
MUATAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Sasaran Pengaturan Rancangan Perubahan Kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berangkat	 dari	 landasan	 filosofis,	 sosiologis,	 yuridis,	 politis,	 dan	
historis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka sasaran yang hendak 
dicapai melalui Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sasaran yang ingin dicapai adalah 
penyempurnaan secara menyeluruh materi muatan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyempurnaan materi 
muatan tersebut dimulai dengan penyempurnaan materi lembaga negara 
independen, reformulasi menyeluruh lembaga perwakilan, yaitu dan 
Dewan Perwakilan Rayat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, untuk semakin menguatkan dan 
memurnikan konsep presidensial sebagaimana yang telah disepakati pada 
saat amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka proses legislasi 
pun turut menjadi evaluasi. Proses rencana pembangunan negara juga turut 
menjadi evaluasi untuk dilakukan sebuah perubahan agar pembangunan 
Indonesia menjadi semakin terarah dan terukur. Lebih lanjut, proses 
pemilihan umum dan pengisian jabatan juga menjadi perhatian penting 
bagi sasaran ini. Dalam hal hak-hak warga negara, maka sebagaimana 
negara demokratis yang kedaulatannya ada di tangan rakyat, maka hal-hal 
yang berkaitan dengan konstitusi juga tentang pemilihan wakil rakyatnya, 
dilakukan reformulasi. 

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berangkat dari sasaran yang akan dicapai sebagaimana tersebut 
di atas, maka terdapat jangkauan dan arah perubahan UUD NRI 1945 
yang ke-kelima. Adapun jangkauan dan arah perubahan dalam rancangan 
amandemen UUD NRI 1945 ini adalah:



264

Pertama, mengenai kelembagaan perwakilan. Jangkauan 
pengaturan ini akan meresetrukturisasi komposisi keanggotaan MPR. 
Pada amandemen ini DPD akan digantikan dengan lembaga baru yaitu 
Dewan Perwakilan Khusus (DPK) yang anggotanya terdiri dari perwakilan 
daerah dan perwakilan kelompok tertentu. DPK ini ditujukan sebagai 
perwujudan penguatan DPD sehingga menjadi lembaga yang semakin 
representatif. Terkait komposisi jumlah anggota MPR pada amandemen 
ini	akan	diubah	menjadi	1⁄2	jumlah	anggota	DPR	dan	1⁄2	jumlah	anggota	
DPK. Kemudian, kaitannya dengan pengambilan keputusan MPR, 
maka akan dilakukan perubahan terhadap pengambilan keputusan yang 
dalam status quo menggunakan mekanisme voting, diubah menjadi 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden juga direformulasi, bukan hanya DPR 
yang dapat mengajukan usul pemberhentian, tetapi juga dapat dilakukan 
DPK. Selanjutnya MPR juga diberi kewenangan untuk membuat Sasaran 
Pembangunan Negara. Selanjutnya dalam menentukan keputusan perang, 
DPR bukan lagi pihak yang menyetujui keputusan perang tersebut tetapi 
ada di MPR. Perubahan ini mengingat betapa gentingnya keadaan negara 
apabila keputusan perang telah diambil, oleh karenanya penting untuk 
disetujui oleh MPR yang notabene adalah sebagai pengejawantahan 
penuh suara rakyat. Atas hal tersebut itu pula, sebagai upaya mewujudkan 
representasinya, maka syarat untuk menjadi anggota DPK diberikan 
limitasi, yaitu haruslah dari perseorangan dan dilarang menjadi anggota 
partai politik minimal tujuh tahun sebelum menjadi peserta pemilihan 
umum DPK. Peranan DPK disini bukan hanya sebagai restrukturasi 
DPD, tetapi juga akan meningkatkan aspirasi daerah atau kelompok-
kelompok tertentu. Selanjutnya terkait DPR sebagai lembaga yang dipilih 
berdasarkan pemilihan umum, maka memiliki legitimasi yang tinggi untuk 
terus mengaspirasikan keinginan rakyat tanpa banyak intervensi partai 
politik, dimana DPR dimiliki oleh rakyat sepenuhnya sedangkan partai 
politik hanyalah kendaraan, oleh karena itu jangkauan dan pengaturan 
yang diberikan kepada DPR adalah mengembalikan sepenuhnya kepada 
rakyat atas pemberhentian DPR yang disebut dengan constituent recall. 

Kedua, mengenai proses legislasi. DPR dan DPK yang merupakan 
lembaga perwakilan memilki kedudukan yang sama, sehingga jangkauan 
pengaturan ini menghendaki DPR dan DPD memilki hak yang sama 
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dalam pengajuan rancangan undang-undang. Sebagai konsekuensi yuridis 
penekanan sistem presidensial, maka Presiden tidak lagi dapat mengusulkan 
RUU, hanya Perppu. Berkaitan dengan Perppu, presiden dalam meminta 
persetujuan tidak hanya kepada DPR saja melainkan juga harus meminta 
persetujuan	 dari	 DPK.	 Dalam	 proses	 ratifikasi	 sebuah	 perjanjian	
internasional, persetujuan yang diminta tidak lagi hanya DPR, tetapi juga 
melibatkan DPK. Hal ini untuk semakin memperkuat semangat perwakilan 
fungsional yang dibawaDalam proses legislasi nantinya juga akan dikenal 
sebuah hak veto yang diberikan terhadap Presiden yang apabila sekiranya 
RUU yang diajukan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sendi 
utama Bangsa Indonesia. Hal ini juga berlaku serupa untuk RUU APBN, 
dimana RUU APBN akan diusulkan oleh Presiden namun persetujuannya 
ada pada DPR dan DPK. Apabila RUU APBN yang diajukan dilakukan 
veto oleh DPR dan DPK maka mekanismenya adalah dengan menggunakan 
APBN tahun lalu.

Ketiga, mengenai fungsi pengawasan. Dengan diberikannya 
kewenangan legislasi kepada DPK, maka DPK juga perlu diberikan hak 
yang sama terkait fungsi pengawasan agar dapat menjalankan fungsi nya 
sebagai wadah perantara aspirasi daerah dan juga kelompok-kelompok 
tertentu. Fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga perwakilan diantaranya 
hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak 
lembaga tersebut, tiap anggota DPR dan DPK juga memiliki hak yaitu hak 
untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta 
hak imunitas. Dalam kaitannya dengan hak imunitas, hak ini sekiranya 
perlu untuk diberlakukan secara restriktif agar dapat meminimalisir 
penyalahgunaan hak imunitas tersebut, yaitu hak tersebut hanya berlaku 
untuk tidak diproses secara hukum atas ucapan serta pernyataannya di 
dalam sidang MPR, DPR, atau DPK yang juga masih berkaitan dengan 
fungsinya sebagai anggota. 

Keempat, mengenai lembaga negara independen. Untuk membantu 
menjalankan negara tanpa adanya bias politik, maka keberadaan lembaga 
negara independen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Dalam 
hal demikian, RUUD ini turut mengatur keberadaan lembaga-lembaga 
negara yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Kemudian 
dimasukan pula lembaga-lembaga negara yang dianggap strategis untuk 
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dilegitimasi lebih lanjut dalam RUUD ini. Beberapa lembaga negara yang 
akan dimasukan dalam muatan materi RUUD ini antara lain Ombudsman 
Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pers 
Nasional, serta Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia.

Kelima, mengenai rekuitmen jabatan lembaga tinggi negara. 
Untuk menciptakan lembaga negara yang betul-betul dapat menjalankan 
fungsi kelembagaannya secara maksimal dan tidak terbiaskan dengan 
kepentingan-kepentingan golongan tertetntu atau agenda politik tertentu 
saja. Oleh karena itu, jangkauan pengaturan yang dilakukan terhadap 
beberapa lembaga tinggi negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial 
(KY), Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI), Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pers Nasional, 
serta Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 
(KPPK RI). Dalam pengisian jabatan anggota BPK akan dipilih oleh DPR 
dengan persetujuan DPK. Selanjutnya mengenai pengisian jabatan di MA, 
maka sebagai lembaga peradilan yang sangat dituntut untuk memiliki 
independensi yang tinggi, sehingga untuk mencegah pengisian jabatan yang 
bernuansa politis, maka dari itu pengaturan jangkauan yang diberikan yakni 
dengan diusulkan oleh DPK sebagai lembaga representatif daerah yang 
betul-betul	lembaga	yang	tidak	terafiliasi	oleh	partai	politik	dan	kemudian	
akan disetujui oleh Komisi Yudisial (KY). Kemudian dalam pengisian 
jabatan Hakim Konstitusi (MK), maka dilakukan dengan pengusulan 
oleh Komisi Yudisial, MPR, dan Presiden. Adanya keterlibatan KY dalam 
proses pemilihan Hakim Konstitusi ini dapat mengurangi intesitas politik 
untuk menjaga imparsialitas dan indepensi Hakim Konstitusi. Berkaitan 
dengan KY, pengisian jabatannya akan dilakukan melalui pengusulan 
yang dilakukan DPR, kemudian dipilih DPK, dan selanjutnya diresmikan 
oleh Presiden. Senada dengan rekrutmen MK, sejatinya jabatan KY dipilih 
oleh DPK adalah semata-mata untuk mengurangi intensitas kepentingan 
politik. Selanjutnya pengisian jabatan Ombudsman RI sebagai pengawas 
jalannya proses pelayanan terhadap rakyat Indonesia dan untuk mencegah 
praktik maladministrasi, maka pemilihan jabatannya perlu dilakukan oleh 
lembaga	yang	murni	tidak	terafiliasi	dari	kepentingan	politik,	dalam	hal	ini	
adalah DPK. Oleh karenanya, pengisian jabatan akan akan diusulkan oleh 
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DPR, yang kemudian akan dipilih DPK, dan diresmikan oleh Presiden. 
Hal yang serupa juga dilakukan terhadap KPPK RI dan Komnas HAM, 
yaitu dengan diusulkan oleh DPR, kemudian dipilih DPK, dan diresmikan 
oleh Presiden.

Keenam, mengenai kekuasaan kehakiman. perselisihan hasil pemilu 
umum dan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan hal 
yang sangat sering terjadi. Tetapi pada praktiknya, kerapkali MK dan MA 
saling lempar tanggungjawab. Oleh karenanya, perlu diberikan jangkauan 
pengaturan yang jelas yakni dengan membagi kewenangan untuk memutus 
sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepada MA dan kewenangan 
untuk pengujian peraturan-perundang-undangan kepada MK. Kemudian, 
dalam RUUD ini, MK juga didesain memiliki kewenangan untuk 
menyelesaikan constitutional question dan constitutional complaint.

Ketujuh, mengenai sistem pemilihan umum. Dikarenakan terdapat 
permasalahan yang cukup kompleks dalam pemilihan umum, maka arah 
dan jangkauan pengaturan yang diberikan terhadap sistem pemilihan 
umum yakni dengan melakukan penggabungan antara pemilu dan pilkada, 
dimana akan terdiri dari  penerapan sistem pemilihan umum yang terdiri 
atas pemilihan umum dan pemilihan umum daerah, dimana pemilihan 
umum diselenggarakan serentak setiap 7 (tujuh) tahun sekali. Dalam 
RUUD ini, pemilu didesain untuk dibagi menjadi beberapa tahapan atau 
layer, yaitu pemilihan umum nasional, pemilihan umum provinsi, dan 
pemilihan umum kabupaten/kota Pada tahap nasional, diselenggarakan 
untuk memilih anggota DPR, DPK yang mewakili daerah, dan Presiden 
dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan umum provinsi diselenggarakan 
untuk memilih anggota DPRD provinsi dan Gubernur. Selanjutnya 
pemilihan umum kabupaten/kota akan diselenggarakan untuk DPRD kota 
dan Bupati/Walikota.

Kedelapan. mengenai constituent recall. Terhadap wakil rakyat 
yang telah dipilih oleh rakyat selaku konstituennya, seharusnya rakyat 
juga memiliki kontrol terhadap wakilnya. Namun kenyataannya kontrol 
konstituen masih sangat kurang, hal ini berbanding terbalik dimana partai 
politik yang memiliki kendali penuh terhadap orang yang telah terpilih 
sebagai wakil rakyat. Sejatinya rakyat memiliki kontrol hanyalah sebatas 
pada saat pemilihan umum, yang mana rakyat dapat mengevaluasi sendiri 
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bagaimana kinerja wakil yang dipilihnya, namun hal tersebut hanya terjadi 
setelah wakil rakyat tersebut menjabat dalam dalam masa jabatannya, 
yaitu lima tahun. Untuk itu diperlukan mekanisme constituent recall yang 
mana dilakukan dengan alasan apabila wakil rakyat yang dipilihnya tidak 
menepati janji politik. 

C. Sasaran Pengaturan Rancangan Perubahan Kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Penguatan Kelembagaan MPR

Pertama, terkait dengan pengambilan keputusan MPR, maka 
mekanisme pada status quo, yaitu voting akan diubah menjadi 
musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga keputusan yang 
diambil benar-benar mewakili seluruh unsur dan elemen rakyat 
Indonesia. Kedua, demi kesinambungan program pembangunan 
Indonesia dalam jangka panjang, maka MPR diberikan kewenangan 
untuk membuat Sasaran Pembangunan Negara yang selanjutnya 
ditetapkan melalui Peraturan Nusantara. Ketiga, dalam status 
quo, keputusan perang yang diambil Presiden sejatinya kurang 
merepresentasikan seluruh unsur dan elemen rakyat Indonesia. 
Hal ini didasarkan pada persetujuan yang hanya melibatkan DPR 
saja. Untuk itu, dikarenakan keputusan perang merupakan sebuah 
kegentingan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka MPR sudah 
selayaknya yang memegang wewenang terhadap persetujuan a quo. 
Untuk itu, MPR berwenang untuk menyetujui keputusan perang 
yang diambil Presiden. Keempat, MPR juga dapat melaksanakan 
Sidang Tahunan terhadap seluruh lembaga negara untuk memberikan 
pertanggungjawabannya terhadap rakyat. 

2. Legitimasi Perwakilan Daerah dan Golongan melalui Dewan 
Perwakilan Khusus

Pertama, akan dilakukan reformulasi komposisi keanggotaan 
dalam tubuh DPD, yaitu dengan mengganti DPD menjadi DPK yang 
anggotanya terdiri dari perwakilan daerah dan perwakilan kelompok 
tertentu. Tujuan dilakukan perubahan DPD menjadi DPK adalah 
untuk menjadikannya sebagai lembaga yang semakin representatif. 



269

Kemudian, presentase keanggotaan MPR juga akan diubah, yaitu 
dengan 1/2 anggota DPR dan 1/2 anggota DPK, sehingga kontrol 
antarlembaga melalui mekanisme checks and balances semakin 
kuat. Kedua, demi menjaga netralitas anggota DPK dari pengaruh 
partai politik agar meminimalisir terjadinya bias politik yang 
mengakibatkan conflict of interests, maka angota DPK dilimitasi 
hanya orang-perseorangan dan dilarang menjadi anggota partai 
politik minimal tujuh tahun sebelum menjadi peserta pemilihan 
umum DPK. 

Ketiga, sebagai lembaga yang memiliki kedudukan yang 
sama dengan DPR, maka mengenai proses legislasi, DPK memilki 
hak yang sama dengan DPR dalam pengajuan rancangan undang-
undang. Keempat, dalam	 proses	 ratifikasi	 sebuah	 perjanjian	
internasional, persetujuan yang diminta tidak lagi hanya DPR, 
tetapi juga melibatkan DPK. Hal ini untuk semakin memperkuat 
semangat perwakilan fungsional yang dibawa. Kelima, dalam 
kaitannya dengan hak imunitas, akan diberikan secara restriktif 
yaitu hanya berlaku untuk tidak diproses secara hukum atas ucapan 
serta pernyataannya di dalam sidang MPR, DPR, atau DPK yang 
juga masih berkaitan dengan fungsinya sebagai anggota. Keenam, 
fungsi pengawasan yang dimiliki DPK akan disetarakan dengan 
fungsi pengawasan yang terdapat pada DPR dengan tujuan untuk 
menghasilkan pengawasan yang maksimal oleh DPK. Sehingga DPK 
dapat mengawasi pemerintah secara luas, tidak dibatasi hal hal yang 
berkaitan daerah. Implikasinya adalah terhadap penyetaraan fungsi 
pengawasan tersebut dapat memperkuat DPD secara kelembagaan 
dan kewenangan.

3. Legitimasi Lembaga Negara Independen dalam Konstitusi

Pertama, sebagai upaya menguatkan legitimasi lembaga 
negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka 
Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, Komisi Pers Nasional, serta Komisi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia akan dimasukan ke 
dalam konstitusi. Kedua, dikarenakan dalam lembaga peradilan 
dibutuhkan independensi yang tinggi, maka Komisi Yudisial (KY) 
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akan dimasukan ke dalam BAB Lembaga Negara Independen, 
dengan implikasinya adalah semakin menguatkan legitimasi KY 
sebagai lembaga yudikatif yang independen.

4. Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara

Pertama, pengisian jabatan pimpinan-pimpinan lembaga 
negara independen akan melibatkan DPK sebagai pihak yang akan 
memilih para calon pimpinan sebagai langkah untuk tetap menjaga 
independensi para pimpinan lembaga negara nantinya. Kedua, 
terhadap beberapa lembaga tinggi negara yakni Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik 
Indonesia (Ombudsman RI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), serta Komisi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Republik Indonesia (KPPK RI), mekanismenya adalah DPR 
terlebih dahulu nama calon pimpinan lembaga-lembaga tersebut, lalu 
DPK akan memilih calon yang dianggap sangat layak dan kompeten 
juga	terbebas	dari	afiliasi	politik	manapun,	dan	setelah	terpilih,	para	
pimpinan lembaga tersebut akan diresmikan oleh Presiden. 

Ketiga, terhadap Mahkamah Agung (MA), maka sebagai 
lembaga peradilan yang dituntut untuk memiliki independensi yang 
tinggi, sehingga untuk mencegah pengisian jabatan yang bernuansa 
politis, maka dari itu pengaturan jangkauan yang diberikan yakni 
dengan diusulkan oleh DPK sebagai lembaga representatif daerah 
yang	 betul-betul	 lembaga	 yang	 tidak	 terafiliasi	 oleh	 partai	 politik	
dan kemudian akan disetujui oleh Komisi Yudisial (KY). Keempat, 
terhadap pengisian jabatan Mahkamah Konstitusi (MK), maka 
dilakukan dengan pengusulan oleh masing-masing tiga anggota dari 
Komisi Yudisial, MPR, dan Presiden. 

5. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pertama, akan dilakukan penataan terhadap kewenangan 
pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki Mahkamah 
Agung untuk diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga 
menghasilkan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang 
satu atap. Kedua, terhadap peraturan yang dijadikan sebagai aturan 
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penguji	tidak	lagi	ditetapkan	secara	definitif.	Hal	ini	bertujuan	untuk	
mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian dalam hal 
pengujian peraturan perundang-undangan. Ketiga, produk hukum 
yang diujikan tidak lagi hanya terbatas pada apa yang diatur dalam 
konstitusi. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kekosongan 
hukum dalam proses pengujian terhadap produk hukum yang 
dapat diujikan. Keempat, pengujian peraturan perundang-undangan 
dilakukan secara hierarkis dan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk 
tetap menjaga peraturan perundang-undangan yang harmonis dan 
tidak bertentangan satu dengan lainnya, dimulai dari yang tertinggi 
hingga yang terendah

6. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pengaduan Konstitusional 
dan Pertanyaan Konstitusional

Selain melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-
undangan yang dapat diajukan oleh rakyat, selanjutnya diberikan 
pula wewenang kepada MK untuk menyelesaikan permasalahan 
terkait constitutional question dan constitutional complaint. Hal ini 
diberikan bukan hanya untuk semakin memberikan legitimasi bahwa 
Indonesia sebagai rechtstaat, tetapi juga semakin mengindahkan 
marwah MK sebagai the guardian of the constitution.

7. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pertama, dengan mengikuti pembagian kewenangan judicial 
review kepada MK dan perselisihan hasil pemilihan umum kepada 
MA, maka segala kewenangan perselisihan hasil pemilihan umum 
akan diberikan kepada MA. Sehingga praktik lempar tanggung 
jawab yang terjadi antara MA dan MK dapat diminimalisir. Kedua, 
pembagian kewenangan tersebut ditujukan pula sebagai upaya 
legitimasi MA sebagai “court of justice” dan MK sebagai “court 
of law”. Sehingga, sesuai dengan ajaran “court of justice”, maka 
MA dikehendaki sebagai puncak kekuasaan kehakiman untuk 
menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut untuk mengatasi 
tumpang tindih MA dan MK karena MA dalam status quo juga 
bertindak sebagai kekuasaan kehakiman yang dapat menguji 
peraturan perundang-undangan.
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8. Sistem Pemilihan Umum

Pertama, terlebih dahulu akan dilakukan penyatuan rezim 
pemilihan umum yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD serta Presiden 
dan Wakil Presiden dengan rezim pemilihan kepala daerah yang 
terdiri dari Gubernur, Walikota, dan Bupati. Penyatuan tersebut 
sama-sama menjadi rezim pemilihan umum yang ditujukan untuk 
menciptakan kepastian hukum dalam sistem pemilihan umum. 
Kedua, rezim pemilihan umum terdiri dari pemilihan umum nasional 
dan pemilihan umum daerah. Ketiga, pemilihan umum nasional 
diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden 
dan Wakil Presiden sedangkan pada rezim pemilihan umum daerah 
diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD, Gubernur, Bupati, 
dan Walikota. 

Keempat, proses penyelenggaraan pemilihan umum nasional 
dan pemilihan umum daerah dilakukan setiap tujuh tahun sekali. 
Hal ini merupakan gagasan yang memperkuat konsep negara 
kesatuan, karena sifat kekuasaan yang cenderung top down, yakni 
pemerintahan yang berangkat terlebhi dahulu dari pemerintah pusat 
menuju pemerintah daerah. Kelima, peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Sedangkan 
peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPK yang 
mewakili daerah adalah perseorangan dan bukan anggota partai 
politik sekurang-kurangnya tujuh tahun terakhir sebelum menjadi 
peserta pemilihan umum. 

Keenam, implikasi dengan disatukannya kedua rezim pemilihan 
umum dalam status quo menjadi satu adalah sebagai langkah jaminan 
konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. 
Akibatnya adalah dalam materi muatan amandemen ini, sesuai dengan 
Pasal 22E UUD NRI 1945, maka penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah akan menjadi wewenang KPU. Ketujuh, dengan penyatuan 
rezim pemilihan umum yang dilakukan pula secara serentak, maka 
diharapkan pemilihan umum dapat dilakukan sesuai dengan asas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedelapan, dengan 
penyatuan ini pula, maka dapat memberikan kepastian hukum dalam 
proses penyelesaian perselisihan pemilihan umum.
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9. Penarikan Kembali Anggota Legislatif Melalui Mekanisme 
Constituent Recall

Pertama, warga negara memiliki wewenang untuk menarik 
kembali anggota DPR dan anggota DPK yang mewakili daerah 
sesuai dengan daerah pemilihan dan provinsinya. Kedua, dalam hal 
teknis penarikan kembali anggota DPR dan DPK dilakukan oleh 
warga negara sesuai dengan daerah pemilihan dan provinsinya. 
Penarikan kembali melalui mekanisme constituent recall dapat 
dilakukan dengan membuat petisi yang berisi kumpulan konstituen 
dengan jumlah tertentu. Ketiga, dalam petisi tersebut, maka berisi 
jumlah minimal tanda tangan dukungan, keharusan inisiator berasal 
dari daerah pemilihan anggota DPR dan DPK terkait, dan alasan 
melakukan Constituent Recall.

Keempat,  petisi tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah 
Agung untuk memeriksa dan mengesahkan validitasnya. Kelima, 
setelah disahkan Mahkamah Agung maka petisi tersebut kemudian 
diajukan ke KPU untuk diproses lebih lanjut. Keenam, apabila 
Constituent Recall telah berhasil, maka KPU akan membuat 
pemilihan ulang tentang pemberhentian wakil rakyat tersebut yang 
selanjutnya pengganti yang dipilih adalah wakil rakyat yang suaranya 
lebih rendah satu tingkat di dapil yang sama. Ketujuh, Constituent 
Recall hanya dapat dilakukan di tengah-tengah periode masa jabatan 
wakil rakyat tersebut, yaitu 3,5 tahun setelah menjabat dan dilakukan 
serentak. Selanjutnya pejabat yang terpilih berdasarkan Constituent 
Recall juga hanya dapat menjabat 3,5 tahun aja, bukan tujuh tahun. 
Kedelapan, terhadap anggota DPK yang mewakili golongan, maka 
dapat dilakukan recall melalui Musyawarah Nasional Golongannya 
dengan persetujuan 50% +1 anggota golongan tersebut. Mekanisme 
Constituent Recall ini ditujukan untuk memberikan rakyat kontrol 
terhadap wakilnya, sehingga kendalinya tidak hanya dimiliki oleh 
partai politik.
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BAB VI 
KESIMPULAN

 

Pada hakikatnya, Naskah Akademik Rancangan Perubahan Kelima 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini 
merupakan landasan pemikiran tentang rekonstruksi sistem ketatanegaraan 
Indonesia, yang mana sejatinya bertujuan untuk menjaga marwah prinsip 
kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia. Adapun berdasarkan kajian 
ilmiah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:

1. Pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR mengalami 
perubahan komposisi, yakni hilangnya utusan golongan. Hal ini 
sejatinya menghilangkan pula konsep MPR sebagai rumah rakyat, 
sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding fathers. Oleh 
karena itu, demi mengembalikan marwah MPR sebagai penjelmaan 
seluruh lapisan masyarakat, maka dalam Perubahan Kelima UUD 
NRI Tahun 1945 ini, terdapat urgensi untuk memasukkan kembali 
perwakilan golongan dalam komposisi MPR. Kemudian, disamping 
permasalahan komposisi tersebut, pada hakikatnya terdapat 
permasalahan dalam mekanisme pengambilan putusan dalam 
tubuh MPR. Penetapan putusan dengan suara terbanyak (voting) 
sebagaimana yang diterapkan saat ini pada hakikatnya tidak sesuai 
dengan marwah demokrasi Pancasila serta marwah MPR sebagai 
lembaga permusyawaratan. Untuk itulah, dalam Perubahan Kelima 
UUD NRI Tahun 1945 ini, perlu dilakukan rekonstruksi mekanisme 
pengambilan putusan dalam tubuh MPR, yakni dengan mekanisme 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun mekanisme penetapan 
putusan dengan suara terbanyak merupakan sebuah alternatif dalam 
hal musyawarah tidak mencapai mufakat. 

2. Pasca reformasi, program pembangunan tidak lagi berlandaskan 
pada GBHN yang dirumuskan oleh MPR. Melainkan program 
pembangunan dilaksanakan dengan berlandaskan SPPN. Namun, 
dalam praktiknya hal ini memunculkan ketidaksinambungan arah 
pembangunan nasional. Untuk itulah, dalam mewujudkan keselarasan 
program pembangunan, maka Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 
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1945 menggagas pembentukan Sasaran Pembangunan Negara 
(SPN) yang dibentuk oleh MPR. Adapun pemberian kewenangan 
kepada MPR tersebut dilatarbelakangi oleh komposisi MPR yang 
telah mencerminkan seluruh rakyat. Sehingga, diharapkan arah 
pembangunan yang terbentuk betul-betul kehendak dari seluruh 
rakyat. Adapun SPN nantinya juga mencakup arah program bagi 
seluruh lembaga negara, sehingga tidak bersifat presidensentris. 

3. Mekanisme sidang tahunan yang saat ini diselenggarakan dalam 
praktiknya tidak memberikan dampak yang berarti bagi kinerja 
lembaga negara. Hal ini dikarenakan sidang tahunan hanya 
dilaksanakan secara penyampaian satu arah. Sehingga, tidak ada 
feedback yang dapat memicu kinerja lembaga negara untuk satu 
tahun kedepannya. Untuk itulah, dalam Perubahan Kelima UUD 
NRI Tahun 1945 ini, perlu adanya rekonstruksi sidang tahunan, 
yakni adanya rekomendasi-rekomendasi tertentu bagi lembaga 
negara untuk meningkatkan kinerjanya. 

4. Dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini, terdapat rekonstruksi 
kelembagaan kamar kedua parlemen, yakni DPR menjadi DPK 
(Dewan Perwakilan Khusus). Adapun unsur yang berada dalam DPK 
merupakan perwakilan daerah serta perwakilan golongan. Sehingga, 
nantinya komposisi MPR terdiri dari anggota DPD dan anggota DPK. 
Dengan demikian, maka konsep MPR sebagai penjelmaan seluruh 
rakyat dapat tercapai. Disamping itu, guna mencegah dominasi 
partai politik dalam keanggotaan DPK, maka terdapat ketentuan 
mengenai	 larangan	 afiliasi	 anggota	 DPK	 terhadap	 partai	 politik.	
Dengan munculnya DPK, maka menjadi penting untuk menentukan 
sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh DPK. Dalam Perubahan 
Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, hak-hak DPK akan disejajarkan 
dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR, termasuk juga dalam hal 
pengajuan impeachment. Hal ini bertujuan agar terciptanya checks 
and balances. 

5. Konstruksi ketatanegaraan Indonesia memberikan konsekuensi 
dominannya partai politik dalam mekanisme pemberhentian 
anggota legislatif. Padahal, sejatinya, anggota legislatif merupakan 
perwakilan rakyat, yang mana hal ini berarti pertanggungjawabannya 
bukan terhadap partai politik, melainkan terhadap rakyat itu sendiri. 
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Untuk itulah, dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, 
terdapat gagasan mengenai constituent recall, yang mana anggota 
legislatif dapat diberhentikan oleh rakyat. 

6. Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini memberikan legitimasi 
yang kuat terhadap berbagai lembaga negara independen, yakni 
dengan diaturnya berbagai lembaga negara independen dalam 
konstitusi. Hal ini merujuk pada teori komparasi di berbagai negara, 
bahwa dengan mencantumkan lembaga negara independen dalam 
konstitusi, maka dapat meningkatkan marwah independensi dari 
lembaga itu sendiri, serta dapat mengurangi public distrust. Adapun 
yang dikategorikan sebagai lembaga negara independen dalam 
Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini meliputi BPK, KPPK, 
Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pers 
Nasional, serta Komisi Yudisial. 

7. Mekanisme pengisian jabatan lembaga negara yang saat ini 
diterapkan pada hakikatnya membuktikan dominanya kepentingan 
partai politik. Hal ini sejatinya menimbulkan konsekuensi bahwa 
berbagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang oleh lembaga 
negara tersebut nantinya berpotensi mengarah kepada kepentingan 
politis, sehingga tidak objektif. Untuk itulah, dalam Perubahan 
Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, perlu adanya reformulasi terkait 
pengisian jabatan lembaga negara, yakni meliputi jabatan hakim 
agung, hakim konstitusi, anggota KY, anggota BPK, anggota 
Ombudsman Republik Indonesia, anggota Komnas HAM, serta 
anggota KPPK. 

8. Adapun pola legislasi yang saat ini diterapkan, memberikan 
kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden. Hal ini merujuk 
pada proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan 
Perppu, serta proses pembentukan undang-undang Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kewenangan Presiden tersebut 
justru sangat timpang apabila dibandingkan dengan kewenangan 
DPD yang pada hakikatnya merupakan cabang kekuasaan legislatif. 
Sehingga, dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, 
terdapat rekonstruksi pola legislasi, yakni melalui pelibatan DPK 
sebagai kamar kedua parlemen demi terciptanya checks and balances. 
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9. Dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini, terdapat 
rekonstruksi desain kekuasaan kehakiman, yakni pertama, melalui 
gagasan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap 
oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memutus constitutional complaint serta 
constitutional question. Ketiga, menggagas pemberian kewenangan 
kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara perselisihan 
hasil pemilihan umum. 

10. Masa jabatan legislatif dan eksekutif selama 5 (lima) tahun pada 
realitanya memunculkan sejumlah permasalahan. Sehingga, 
Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ini menggagas perubahan 
masa jabatan tersebut. Sistem baru yang akan diusulkan adalah 
dengan serentak menjadikan pengaturan masa jabatan terhadap 
Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/
Kota, serta Kepala Daerah selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dipilih 
kembali setelah melewati satu periode masa jabatan Presiden, DPR, 
DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala 
Daerah yang baru.

11. Konsep pemilihan umum dalam status quo pada hakikatnya 
memunculkan permasalahan yang cukup serius, yakni pertama, 
desain pemilihan umum lima kotak telah menimbulkan 
permasalahan teknis yang cukup mendasar. Kedua, tidak diatur 
secara tegas mengenai pilkada dalam konstitusi telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum dalam desain rezim pemilihan di Indonesia. 
Ketiga, tidak diatur secara tegas mengenai pilkada dalam konstitusi 
juga telah membuat desain penyelesaian hasil pemilihan menjadi 
sumir. Untuk itulah, dalam Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 
1945 ini, terdapat gagasan mengenai rekonstruksi pemilihan umum, 
yang mana pemilihan umum nantinya terdiri dari pemilihan umum 
nasional (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota 
DPD), pemilihan umum provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Anggota DPRD Provinsi), serta pemilihan umum kabupaten/kota 
(Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, serta 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota). 
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LAMPIRAN I

RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KELIMA

UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan 
saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang 
dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan 
kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia menetapkan:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, 
keempat, dan perubahan kelima ini adalah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada 
tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit 
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi 
pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

(b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kelima Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, 
“Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal … 2020, 
dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”;
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(c) Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menjadi Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 22E ayat (5) dan 
ayat (6) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 22B ayat (10) dan ayat (11); 
Pasal 23E ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 23J 
ayat (1) dan ayat (3); Pasal 23F ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi 
Pasal 23J ayat (5); Pasal 23G ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjadi Pasal 23J ayat (6) dan ayat (7); Pasal 24B ayat (2) dan 
ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 23K ayat (2) dan (4); Pasal 24C 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Perubahan 
Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menjadi Pasal 24B  ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; Aturan Tambahan Pasal II Perubahan Keempat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi 
Aturan Tambahan Pasal I;

(d) Penghapusan Pasal 2 ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 2 ayat (2) 
dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5) Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Pasal 22B Perubahan Kedua Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 22C 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 22D 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 22E 
ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Perubahan 
Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945; Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 24B 
ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2; Pasal 2A ayat (1) dan 
ayat (2); Pasal 2B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 3 ayat (1), ayat (2); 
Pasal 3A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); 
Pasal 7; Pasal 7A; Pasal 7B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), dan ayat (6); Pasal 7C; Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 11 ayat 
(1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (2); Pasal 18 ayat (4); Pasal 19A ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3); Bab VIIA, Pasal 19B ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4); Pasal 19C ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 
19D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 19E ayat (1) dan ayat (2);  
Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 21; Pasal 21A 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); 
Pasal 21B ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21C ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3); Pasal 22 ayat (2); Pasal 22B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Pasal 23 ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8); Bab VIIIA, 
Pasal 23E, Pasal 23F ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), 
dan ayat (6); Pasal 23G ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), 
dan ayat (6); Pasal 23H ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5); Pasal 23I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 
23K ayat (1) dan (3); Pasal 24A ayat (1) dan ayat (3); Pasal 24B ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3); Aturan Peralihan Pasal III, Pasal IV, Pasal 
V, dan Pasal VI; Aturan Tambahan Pasal I Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya 
berbunyi berikut.

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Khusus yang diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang. 
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Pasal 2A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun. 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang bersama 
seluruh lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Dasar dan undang-undang untuk menyampaikan laporan kinerja 
kepada rakyat sekali dalam setahun.

Pasal 2B

(1) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 
musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, putusan diambil 
dengan suara terbanyak. 

Pasal 3

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

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menyusun, mengubah, 
dan menetapkan Sasaran Pembangunan Negara. 

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

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

Pasal 3A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Sasaran Pembangunan 
Negara yang ditetapkan melalui Peraturan Nusantara. 
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(2) Usul pembentukan Sasaran Pembangunan Negara dapat diagendakan 
dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan 
oleh sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

(3) Pembentukan Sasaran Pembangunan Negara dalam sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Rancangan Sasaran Pembangunan Negara dibahas oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat bersama seluruh lembaga negara yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar dan undang-undang.

(5) Sasaran Pembangunan Negara disetujui oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(6) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka Majelis 
Permusyawaratan Rakyat membentuk Sasaran Pembangunan Negara 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 
satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyarawatan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama tujuh tahun, 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 
untuk satu kali masa jabatan, setelah diselingi oleh satu periode Presiden 
dan Wakil Presiden yang baru.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Khusus, 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.
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Pasal 7B

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

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Khusus 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 
atau Dewan Perwakilan Rakyat.

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

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
atau Dewan Perwakilan Khusus tersebut paling lama sembilan puluh 
hari setelah permintaan 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 
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Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Khusus 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 atau Dewan 
Perwakilan Khusus tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak 
Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan 
Perwakilan Khusus.

Pasal 9

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

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

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

Janji Presiden (Wakil Presiden):

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

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

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan 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 dan Dewan Perwakilan 
Khusus. 

Pasal 14

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

Pasal 18

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui 
pemilihan umum.
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Pasal 19A

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat diberhentikan dari 
jabatannya oleh rakyat, komisi etik, atau putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat diberhentikan dari 
jabatannya oleh partai politik.

(3) Syarat-syarat dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat diatur lebih lanjut dalam undang-undang. 

BAB VIIA 

DEWAN PERWAKILAN KHUSUS

Pasal 19B

(1) Dewan Perwakilan Khusus terdiri atas anggota yang berasal dari 
perwakilan daerah dan perwakilan golongan. 

(2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Khusus tidak lebih dari jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Susunan Dewan Perwakilan Khusus diatur dengan undang-undang.

(4) Dewan Perwakilan Khusus bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun. 

Pasal 19C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari perwakilan 
daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari perwakilan 
daerah jumlahnya sama dari setiap provinsi.

(3) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari 
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perwakilan daerah tidak lebih dari setengah jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Pasal 19D

(1) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari perwakilan 
golongan dipilih secara demokratis oleh masing-masing golongan. 

(2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari 
perwakilan golongan tidak lebih dari setengah jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari perwakilan 
golongan terdiri atas golongan agama dan aliran kepercayaan lainnya, 
perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, dan 
kelompok minoritas serta kaum marginal lainnya. 

Pasal 19E

(1) Anggota Dewan Perwakilan Khusus hanya dapat diberhentikan dari 
jabatannya oleh rakyat, komisi etik, atau putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

(2) Syarat-syarat dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Perwakilan 
Khusus diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

BAB VIIB

KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Khusus 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 dan 
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Dewan Perwakilan Khusus mempunyai hak interpelasi, hak angket, 
dan hak menyatakan pendapat.

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

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

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Khusus berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 21A

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

(2) Setiap rancangan undang-undang diajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan.

(3) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang itu tidak dapat 
diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

(4) Rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan 
Rakyat selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Khusus 
untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Dalam hal suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan 
persetujuan Dewan Perwakilan Khusus, maka Dewan Perwakilan 
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Rakyat dan Dewan Perwakilan Khusus membentuk komite gabungan 
yang terdiri atas beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
beberapa anggota Dewan Perwakilan Khusus dengan jumlah anggota 
yang sama, untuk membahas dan menyetujui bersama rancangan 
undang-undang itu.

(6) Dalam hal komite gabungan tersebut tidak mencapai persetujuan 
bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan 
lagi dalam persidangan masa itu.

(7) Dalam hal komite gabungan telah mencapai persetujuan bersama, 
maka rancangan undang-undang itu diserahkan kepada Presiden 
untuk disahkan.

Pasal 21B

(1) Presiden berhak mengesahkan rancangan undang-undang untuk 
menjadi undang-undang.

(2) Presiden berhak menolak rancangan undang-undang dalam waktu 
lima belas hari semenjak Presiden menerima rancangan undang-
undang itu untuk disahkan.

Pasal 21C

(1) Majelis Permusyaratan Rakyat berhak tidak menyetujui penolakan 
Presiden atas rancangan undang-undang oleh sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 
waktu lima belas hari semenjak Presiden menolak rancangan undang-
undang itu.

(2) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat menyetujui penolakan 
Presiden atas sebuah rancangan undang-undang, maka rancangan 
undang-undang itu tidak sah menjadi undang-undang.

(3) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak menyetujui 
penolakan Presiden atas rancangan undang-undang, maka rancangan 
undang-undang itu sah menjadi undang-undang.
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Pasal 22

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

BAB VIIC

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22B

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pemilihan umum terdiri atas pemilihan umum nasional, pemilihan 
umum provinsi, dan pemilihan umum kabupaten/kota.

(3) Pemilihan umum nasional, pemilihan umum provinsi, dan pemilihan 
umum kabupaten/kota diselenggarakan secara berturut-turut pada 
tahun yang sama.

(4) Pemilihan umum nasional diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Khusus yang 
berasal dari perwakilan daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden 
setiap tujuh tahun sekali.

(5) Pemilihan umum provinsi diselenggarakan untuk memilih Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur setiap tujuh tahun 
sekali.

(6) Pemilihan umum kabupaten/kota diselenggarakan untuk memilih 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/
Walikota setiap tujuh tahun sekali.

(7) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik.

(8) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Khusus yang berasal dari perwakilan daerah adalah perseorangan 
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dan bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya tujuh tahun 
terakhir sebelum menjadi peserta pemilihan umum.

(9) Peserta pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan 
Walikota adalah perseorangan, diusulkan oleh partai politik, atau 
diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum 
sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(10) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(11) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang.

Pasal 23

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
dibahas dan mendapatkan persetujuan.

(3) Jika rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi dalam 
persidangan masa itu.

(4) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya 
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Khusus untuk mendapatkan 
persetujuan.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan 
Khusus, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Khusus membentuk komite gabungan yang terdiri atas beberapa 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota Dewan 
Perwakilan Khusus dengan jumlah anggota yang sama, untuk 
membahas dan menyetujui bersama rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja negara itu.
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(6) Dalam hal komite gabungan tersebut tidak mencapai persetujuan 
bersama, maka rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara itu tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan masa 
itu.

(7) Dalam hal rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Khusus, maka rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara itu diserahkan kepada Presiden untuk 
disahkan.

(8) Dalam hal rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara itu ditolak oleh Presiden dan penolakan Presiden 
tersebut disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun yang lalu.

BAB VIIIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Pasal 23E

Lembaga negara independen merupakan lembaga yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat bebas dan mandiri.

Pasal 23F

(1) Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi diadakan 
Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang bebas dan 
mandiri.

(2) Pimpinan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diusulkan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Khusus, dan diresmikan oleh Presiden.

(3) Susunan Pimpinan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
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(4) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi dipilih dari dan oleh pimpinan.

(5) Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berkedudukan di 
ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi diatur dengan undang-undang.

Pasal 23G

(1) Untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia diadakan 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bebas dan mandiri.

(2) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus, dan 
diresmikan oleh Presiden.

(3) Susunan Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdiri dari 
Ketua dan Wakil Ketua.

(4) Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipilih dari dan oleh 
anggota.

(5) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkedudukan di ibu kota 
negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia diatur dengan undang-undang.

 

Pasal 23H

(1) Untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik diadakan 
Ombudsman Republik Indonesia yang bebas dan mandiri.

(2) Anggota Ombudsman Republik Indonesia diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus, dan 
diresmikan oleh Presiden.
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(3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia dipilih dari 
dan oleh anggota.

(4) Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di ibu kota negara 
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ombudsman Republik Indonesia 
diatur dengan undang-undang.

Pasal 23I

(1) Untuk menjamin kemerdekaan pers diadakan Komisi Pers Nasional 
yang bebas dan mandiri.

(2) Anggota Komisi Pers Nasional terdiri dari wartawan yang dipilih 
oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih 
oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat atau ahli di 
bidang pers dan/atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih 
oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pers Nasional dipilih dari dan oleh 
anggota.

(4) Komisi Pers Nasional berkedudukan di ibu kota negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pers Nasional diatur dengan 
undang-undang.

Pasal 23J

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

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

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 
dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
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(4) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus, dan 
diresmikan oleh Presiden.

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

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

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

 

Pasal 23K

(1) Komisi Yudisial bersifat bebas dan mandiri yang berwenang 
menyetujui pengangkatan hakim agung, memilih hakim konstitusi, 
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

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

(3) Anggota Komisi Yudisial diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus, dan diresmikan oleh 
Presiden.

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

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(3) Calon hakim agung diusulkan oleh Dewan Perwakilan Khusus kepada 
Komisi Yudisial untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
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Pasal 24B

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan	terakhir	yang	putusannya	bersifat	final	untuk	menguji	peraturan	
perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di 
atasnya, memutus pengaduan konstitusional, memutus pertanyaan 
konstitusional oleh hakim, 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 Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Khusus mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-
masing tiga orang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tiga orang 
oleh Presiden, dan tiga orang oleh Komisi Yudisial.

(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. 
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ATURAN PERALIHAN

Pasal III

Seluruh Ketetapan MPR yang masih berlaku dan bersifat mengatur 
harus dibaca sebagai Peraturan Nusantara selama tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar ini.

Pasal IV

Sejak Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, pemilihan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah tidak diselenggarakan sampai dengan 
pemilihan umum tahun 2024, yang selanjutnya akan digantikan dengan 
Dewan Perwakilan Khusus.

 

Pasal V

 Seluruh lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan 
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Pasal VI

Lembaga negara independen yang diatur dalam Undang-Undang 
Dasar ini dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2021.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 
Pembukaan dan pasal-pasal.
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Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal … 2020, dan 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal … 2020

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

Bambang Soesatyo
Wakil Ketua,

Ahmad Basarah

Wakil Ketua,

Ahmad Muzani
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Wakil Ketua,

Arsul Sani

Wakil Ketua,

Fadel Muhammad
Wakil Ketua,

Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua,

Jazilul Fawaid
Wakil Ketua,

Lestari Moerdijat

Wakil Ketua,

Syarief Hasan
Wakil Ketua,

Zulkifli Hasan
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LAMPIRAN II

RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

DALAM SATU NASKAH
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UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

TAHUN 1945

PEMBUKAAN 
( P r e a m b u l e )

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

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 - 2 - 2 Permusyawaratan/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 dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. ***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Khusus yang 
diatur lebih lanjut dengan undang-undang. *****)

Pasal 2A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 
dalam setahun. *****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan 
sidang bersama seluruh lembaga negara yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Dasar dan undang-undang untuk 
menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat sekali dalam 
setahun. *****)
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Pasal 2B

(1) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 
dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. *****)

(2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, putusan 
diambil dengan suara terbanyak. *****)

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menyusun, 
mengubah, dan menetapkan Undang-Undang Dasar. *****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menyusun, 
mengubah, dan menetapkan Sasaran Pembangunan Negara. 
*****)

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

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

Pasal 3A

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Sasaran 
Pembangunan Negara yang ditetapkan melalui Peraturan 
Nusantara. *****)

(2) Usul pembentukan Sasaran Pembangunan Negara dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)

(3) Pembentukan Sasaran Pembangunan Negara dalam sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. *****)
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(4) Rancangan Sasaran Pembangunan Negara dibahas oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat bersama seluruh lembaga negara 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar dan undang-
undang. *****)

(5) Sasaran Pembangunan Negara disetujui oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat melalui musyawarah untuk mencapai 
mufakat. *****)

(6) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka Majelis 
Permusyawaratan Rakyat membentuk Sasaran Pembangunan 
Negara dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyarawatan Rakyat. *****)

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

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

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 
lanjut diatur dalam undang-undang. ***)
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Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama tujuh 
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, setelah diselingi oleh satu 
periode Presiden dan Wakil Presiden yang baru. *****)

Pasal 7A

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

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

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

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan 
memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Khusus tersebut 
paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan 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 atau Dewan Perwakilan 
Khusus 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 atau 
Dewan Perwakilan Khusus tersebut paling lambat tiga puluh 
hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul 
tersebut. *****)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-
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kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/
atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan 
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan/
atau Dewan Perwakilan Khusus. *****)

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, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri 
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara 
bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, 
Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 
****)
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Pasal 9

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

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

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

Janji Presiden (Wakil Presiden):

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

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

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
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Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan 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 dan 
Dewan Perwakilan Khusus. *****)

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

Pasal 12

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

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

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

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

Pasal 14

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

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

Pasal 15

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

Pasal 16

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

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V

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 VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

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

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

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

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui 
pemilihan umum. *****)

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

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

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

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
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(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

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

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

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

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

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

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

Pasal 19A

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat diberhentikan 
dari jabatannya oleh rakyat, komisi etik, atau putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. *****)
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(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat diberhentikan 
dari jabatannya oleh partai politik. *****)

(3) Syarat-syarat dan tata cara pemberhentian anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat diatur lebih lanjut dalam undang-undang. 
*****)

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN KHUSUS

Pasal 19B

(1) Dewan Perwakilan Khusus terdiri atas anggota yang berasal 
dari perwakilan daerah dan perwakilan golongan. *****)

(2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Khusus tidak lebih dari 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *****)

(3) Susunan Dewan Perwakilan Khusus diatur dengan undang-
undang. *****)

(4) Dewan Perwakilan Khusus bersidang sedikitnya sekali dalam 
setahun. *****)

Pasal 19C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari 
perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan 
umum. *****)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari perwakilan 
daerah jumlahnya sama dari setiap provinsi. *****)

(3) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari 
perwakilan daerah tidak lebih dari setengah jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat. *****)
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Pasal 19D

(1) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari 
perwakilan golongan dipilih secara demokratis oleh masing-
masing golongan. *****)

(2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari 
perwakilan golongan tidak lebih dari setengah jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat. *****)

(3) Anggota Dewan Perwakilan Khusus yang berasal dari 
perwakilan golongan terdiri atas golongan agama dan aliran 
kepercayaan lainnya, perempuan, penyandang disabilitas, 
masyarakat hukum adat, dan kelompok minoritas serta kaum 
marginal lainnya. *****)

Pasal 19E

(1) Anggota Dewan Perwakilan Khusus hanya dapat diberhentikan 
dari jabatannya oleh rakyat, komisi etik, atau putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. *****)

(2) Syarat-syarat dan tata cara pemberhentian anggota Dewan 
Perwakilan Khusus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. 
*****)

BAB VIIB

KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Khusus 
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 dan Dewan Perwakilan Khusus mempunyai hak 
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interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. *****)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-
Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Khusus mempunyai hak 
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, 
serta hak imunitas di dalam sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, sidang Dewan Perwakilan Rakyat, dan sidang Dewan 
Perwakilan Khusus. *****)

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

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 
Perwakilan Khusus berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang. *****)

Pasal 21A

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

(2) Setiap rancangan undang-undang diajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan mendapatkan 
persetujuan. *****)

(3) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-
undang itu tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan masa 
itu. *****)

(4) Rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan 
Perwakilan Rakyat selanjutnya diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Khusus untuk mendapatkan persetujuan. *****)
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(5) Dalam hal suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan 
persetujuan Dewan Perwakilan Khusus, maka Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Khusus membentuk 
komite gabungan yang terdiri atas beberapa anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota Dewan Perwakilan 
Khusus dengan jumlah anggota yang sama, untuk membahas 
dan menyetujui bersama rancangan undang-undang itu. *****)

(6) Dalam hal komite gabungan tersebut tidak mencapai persetujuan 
bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat 
diajukan lagi dalam persidangan masa itu. *****)

(7) Dalam hal komite gabungan telah mencapai persetujuan 
bersama, maka rancangan undang-undang itu diserahkan 
kepada Presiden untuk disahkan. *****)

Pasal 21B

(1) Presiden berhak mengesahkan rancangan undang-undang 
untuk menjadi undang-undang. *****)

(2) Presiden berhak menolak rancangan undang-undang dalam 
waktu lima belas hari semenjak Presiden menerima rancangan 
undang-undang itu untuk disahkan. *****)

Pasal 21C

(1) Majelis Permusyaratan Rakyat berhak tidak menyetujui 
penolakan Presiden atas rancangan undang-undang oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dalam waktu lima belas hari semenjak 
Presiden menolak rancangan undang-undang itu. *****)

(2) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat menyetujui 
penolakan Presiden atas sebuah rancangan undang-undang, 
maka rancangan undang-undang itu tidak sah menjadi undang-
undang. *****)
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(3) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak menyetujui 
penolakan Presiden atas rancangan undang-undang, maka 
rancangan undang-undang itu sah menjadi 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 dan Dewan Perwakilan Khusus dalam 
persidangan yang berikut. *****)

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

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 
diatur dengan undang-undang. **)

BAB VIIC *****)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22B

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. *****)

(2) Pemilihan umum terdiri atas pemilihan umum nasional, 
pemilihan umum provinsi, dan pemilihan umum kabupaten/
kota. *****)

(3) Pemilihan umum nasional, pemilihan umum provinsi, dan 
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pemilihan umum kabupaten/kota diselenggarakan secara 
berturut-turut pada tahun yang sama. *****)

(4) Pemilihan umum nasional diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 
Khusus yang berasal dari perwakilan daerah, serta Presiden 
dan Wakil Presiden setiap tujuh tahun sekali. *****)

(5) Pemilihan umum provinsi diselenggarakan untuk memilih 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur 
setiap tujuh tahun sekali. *****)

(6) Pemilihan umum kabupaten/kota diselenggarakan untuk 
memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dan Bupati/Walikota setiap tujuh tahun sekali. *****)

(7) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik. *****)

(8) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Khusus yang berasal dari perwakilan daerah adalah 
perseorangan dan bukan anggota partai politik sekurang-
kurangnya tujuh tahun terakhir sebelum menjadi peserta 
pemilihan umum. *****)

(9) Peserta pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan 
Walikota adalah perseorangan, diusulkan oleh partai politik, 
atau diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. *****)

(10) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. *****)

(11) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
undang-undang. *****)
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BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

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

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. *****)

(3) Jika rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara tidak mendapatkan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang itu tidak dapat 
diajukan lagi dalam persidangan masa itu. *****)

(4) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat 
selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Khusus 
untuk mendapatkan persetujuan. *****)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang anggaran pendapatan 
dan belanja negara tidak mendapatkan persetujuan Dewan 
Perwakilan Khusus, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Khusus membentuk komite gabungan yang 
terdiri atas beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
beberapa anggota Dewan Perwakilan Khusus dengan jumlah 
anggota yang sama, untuk membahas dan menyetujui bersama 
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara itu. *****)

(6) Dalam hal komite gabungan tersebut tidak mencapai persetujuan 
bersama, maka rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara itu tidak dapat diajukan lagi 
dalam persidangan masa itu. *****)

(7) Dalam hal rancangan undang-undang anggaran pendapatan 
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dan belanja negara telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Khusus, maka rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara itu diserahkan 
kepada Presiden untuk disahkan. *****)

(8) Dalam hal rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 
belanja negara itu ditolak oleh Presiden dan penolakan Presiden 
tersebut disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tahun yang lalu. *****)

Pasal 23A

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

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 
***)

Pasal 23C

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

Pasal 23D

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

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Pasal 23E

Lembaga negara independen merupakan lembaga yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat bebas dan mandiri. 
*****)

Pasal 23F

(1) Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi 
diadakan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
yang bebas dan mandiri. *****)

(2) Pimpinan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Khusus, dan diresmikan oleh Presiden. *****)

(3) Susunan Pimpinan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. *****)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi dipilih dari dan oleh pimpinan. *****)

(5) Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berkedudukan 
di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 
*****)

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi diatur dengan undang-undang. *****)

Pasal 23G

(1) Untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia diadakan 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bebas dan mandiri. 
*****)
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(2) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diusulkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Khusus, dan diresmikan oleh Presiden. *****)

(3) Susunan Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdiri 
dari Ketua dan Wakil Ketua. *****)

(4) Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipilih dari dan 
oleh anggota. *****)

(5) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkedudukan di ibu kota 
negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. *****)

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia diatur dengan undang-undang. *****)

Pasal 23H

(1) Untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik diadakan 
Ombudsman Republik Indonesia yang bebas dan mandiri. 
*****)

(2) Anggota Ombudsman Republik Indonesia diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus, dan 
diresmikan oleh Presiden. *****)

(3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia dipilih 
dari dan oleh anggota. *****)

(4) Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di ibu kota 
negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. *****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ombudsman Republik 
Indonesia diatur dengan undang-undang. *****)

Pasal 23I

(1) Untuk menjamin kemerdekaan pers diadakan Komisi Pers 
Nasional yang bebas dan mandiri. *****)
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(2) Anggota Komisi Pers Nasional terdiri dari wartawan yang dipilih 
oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang 
dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat 
atau ahli di bidang pers dan/atau komunikasi dan bidang 
lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi 
perusahaan pers. *****)

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pers Nasional dipilih dari dan 
oleh anggota. *****)

(4) Komisi Pers Nasional berkedudukan di ibu kota negara. *****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pers Nasional diatur 
dengan undang-undang. *****)

Pasal 23J

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

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

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

(4) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus, dan 
diresmikan oleh Presiden. *****)

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

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

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

Pasal 23K

(1) Komisi Yudisial bersifat bebas dan mandiri yang berwenang 
menyetujui pengangkatan hakim agung, memilih hakim 
konstitusi, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. *****)

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

(3) Anggota Komisi Yudisial diusulkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dipilih oleh Dewan Perwakilan Khusus, dan diresmikan 
oleh Presiden. *****)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang-undang. *****)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)
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Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang. *****)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan oleh Dewan Perwakilan Khusus 
kepada Komisi Yudisial 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) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji peraturan perundang-undangan terhadap peraturan 
perundang-undangan di atasnya, memutus pengaduan 
konstitusional, memutus pertanyaan konstitusional oleh 
hakim, 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 Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Khusus mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. *****)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota 
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hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan 
masing-masing tiga orang oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, tiga orang oleh Presiden, dan tiga orang oleh Komisi 
Yudisial. *****)

(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 diperhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang-undang. 

BAB IXA **)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

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

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

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

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

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

Pasal 27

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

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

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

Pasal 28

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

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

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

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. **)

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

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

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
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merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh 
suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

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

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan. **)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapa pun. **)

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 di hadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 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. **) 
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(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. **)

Pasal 28J

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

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

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.
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BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

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

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

(3) 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 kewenangan Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara 
dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-
undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ***)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
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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 
serta dari 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. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

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

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
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ekonomi	 dengan	 prinsip	 kebersamaan,	 efisiensi	 berkeadilan,	
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
****) 

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

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. ****) 

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)

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

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 
KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
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Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 
diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila 
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh 
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. ****)
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(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 
dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 
****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang 
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan 
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal III

Seluruh Ketetapan MPR yang masih berlaku dan bersifat 
mengatur harus dibaca sebagai Peraturan Nusantara selama tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal IV

Sejak Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, pemilihan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah tidak diselenggarakan sampai dengan 
pemilihan umum tahun 2024, yang selanjutnya akan digantikan 
dengan Dewan Perwakilan Khusus. *****)

 

Pasal V

 Seluruh lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi 
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 
dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 
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*****)

Pasal VI

Lembaga negara independen yang diatur dalam Undang-Undang 
Dasar ini dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2021. *****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I 

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar 
ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****/*****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal … 2020, dan 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal … 2020
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA,
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BIODATA PENULIS 

 
A. Ketua Tim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nama         : Ikhsan Prasetya Fitriansyah  

Tempat dan Tanggal Lahir   : Bandung, 3 Februari 1998 

Alamat         : Jl. Dumung Nomor 7A, Sleman, 

Yogyakarta 

Email          : ikhsanprasetyaf@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                   : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan     : Semester 7/Angkatan 2017 

Nama Akun Media Sosial   : ikhsanpf (Instagram) 
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BIODATA PENULIS 

 
A. Ketua Tim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nama         : Ikhsan Prasetya Fitriansyah  

Tempat dan Tanggal Lahir   : Bandung, 3 Februari 1998 

Alamat         : Jl. Dumung Nomor 7A, Sleman, 

Yogyakarta 

Email          : ikhsanprasetyaf@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                   : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan     : Semester 7/Angkatan 2017 

Nama Akun Media Sosial   : ikhsanpf (Instagram) 
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B. Anggota 
 

 
 
Nama         : Hesti Zahrona Nurul Rohmah  

Tempat dan Tanggal Lahir   : Jepara, 14 Februari 2000 

Alamat         : Jl. Pogung Raya No. 172C, Sinduadi, Mlati,  

Sleman, Yogyakarta      

Email          : hestizahrona@gmail.com 

Fakultas-Jurusan      : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester        : Semester 7/Angkatan 2017 

Nama Akun Media Sosial   : hestizahrona (Instagram) 

  

  

 

 

C. Anggota  
 

  
 

Nama             : Felix Juanardo Winata  

Tempat dan Tanggal Lahir   : Jakarta, 21 Agustus 1999 

Alamat         : Jl. Pogung Lor Utara, RT6, RW46, Nomor 636,  

Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 

Email          : felixjuanardowinata@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                        : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan       : Semester 7/Angkatan 2017 

Nama Akun Media Sosial         : felixwinataa (Instagram) 
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B. Anggota 
 

 
 
Nama         : Hesti Zahrona Nurul Rohmah  

Tempat dan Tanggal Lahir   : Jepara, 14 Februari 2000 

Alamat         : Jl. Pogung Raya No. 172C, Sinduadi, Mlati,  

Sleman, Yogyakarta      

Email          : hestizahrona@gmail.com 

Fakultas-Jurusan      : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester        : Semester 7/Angkatan 2017 

Nama Akun Media Sosial   : hestizahrona (Instagram) 

  

  

 

 

C. Anggota  
 

  
 

Nama             : Felix Juanardo Winata  

Tempat dan Tanggal Lahir   : Jakarta, 21 Agustus 1999 

Alamat         : Jl. Pogung Lor Utara, RT6, RW46, Nomor 636,  

Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 

Email          : felixjuanardowinata@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                        : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan       : Semester 7/Angkatan 2017 

Nama Akun Media Sosial         : felixwinataa (Instagram) 
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D. Anggota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama             : Tri Prasetyo Dharma Yoga 

Tempat dan Tanggal Lahir   : Lampung, 17 Februari 2001 

Alamat         : Perumahan Pondon Permai Tirta, Blok F3B,  

Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, DIY  

Email          : tri.prasetyo@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                    : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan       : Semester 5/Angkatan 2018 

Nama Akun Media Sosial         : tri.prasss (Instagram) 

  

 

 

E. Anggota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama             : Senja Vidia Putri 

Tempat dan Tanggal Lahir   : Bogor, 20 Juni 1999 

Alamat         : Pogung Baru Blok A-6A, Sinduadi, Mlati,  

Sleman, Yogyakarta      

Email          : senjavp@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                        : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan       : Semester 5/Angkatan 2018 

Nama Akun Media Sosial   : senjavidia (Instagram) 
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Email          : tri.prasetyo@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                    : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan       : Semester 5/Angkatan 2018 

Nama Akun Media Sosial         : tri.prasss (Instagram) 

  

 

 

E. Anggota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama             : Senja Vidia Putri 

Tempat dan Tanggal Lahir   : Bogor, 20 Juni 1999 

Alamat         : Pogung Baru Blok A-6A, Sinduadi, Mlati,  

Sleman, Yogyakarta      

Email          : senjavp@gmail.com 

Fakultas-Jurusan                        : Fakultas Hukum-Jurusan Ilmu Hukum 

Semester/Angkatan       : Semester 5/Angkatan 2018 

Nama Akun Media Sosial   : senjavidia (Instagram) 
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